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maneiras
inteligentes
de impulsionar
o crescimento
do seu negócio

Crescimento.
O Santo Graal para qualquer
negócio. Mas como atingi-lo?

Em "Adaptabilidade: a nova vantagem competitiva", os
autores da Harvard Business Review, Martin Reeves e Mike
Deimler, afirmam que, para alcançar o crescimento, "em vez
de serem realmente boas em fazer algo em particular, as
empresas devem ser realmente boas em aprender a fazer
coisas novas". Em outras palavras, você precisa olhar para o
que faz de uma perspectiva totalmente diferente ou se
concentrar em um caminho que ainda não foi percorrido.
Essa reflexão pode levar você a encontrar uma oportunidade
que não foi aproveitada por ninguém em seu setor,
desenvolver uma maneira inovadora de tirar possíveis
problemas do caminho de seus clientes ou criar uma
abordagem totalmente diferente para uma experiência de
cliente mais envolvente.
Independentemente de você estar em uma startup, em uma
empresa estabelecida ou em busca de mudanças para
impulsionar o crescimento, uma ou mais das técnicas a seguir
podem funcionar para você.
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Criar com base na confiança.
Toda empresa deve estabelecer uma
relação de confiança entre seus
clientes e sua marca para crescer.
Isso o transforma em prioridade no momento em que
os consumidores compram e indicam, aumentando a
fidelidade. Essa necessidade de estabelecer uma relação
de confiança é especialmente verdadeira no negócio

"A DocuSign é uma ferra-menta
importante para nós por três
motivos: Primeiro, ela ajuda a
estabelecer confiança com os
clientes. Segundo, diminui o
tempo gasto pela área
administrativa na preparação e
no envio de documentos. Por
fim, oferece uma maneira fácil
de acessar e enviar nossos
principais documentos a
qualquer momento.”
—Andrew Leede

de automóveis, onde a compra
simplesmente não acontecem com uma alta
frequência. Para a Blinker, que desenvolveu
um aplicativo que coloca todo o processo
de compra, venda e financiamento de
veículos nas mãos dos usuários, isso é
fundamental para alcançar o sucesso.
"Deixamos os clientes cientes de que
tomamos medidas extraordinárias para
verificar todas as partes da transação, desde
a existência e o estado do veículo até a
identidade de todos os envolvidos compradores, vendedores e fornecedores em nosso sistema", disse Andrew Leede,
gerente de produtos na Blinker.
Outra forma de criar confiança é por

meio da parceria com outras marcas que já o fizeram. Para
ajudar a reforçar a fé em sua marca e processos, a Blinker se
aliou a empresas sólidas e confiáveis do setor automotivo e
financeiro, como Ally, Carfax, DocuSign, Experian, entre
outras.
"O setor de carros usados é frequentemente associado a
experiências negativas", disse Leede, "e estamos trabalhando
para mudar isso ao oferecer um processo seguro e confiável".
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Conhecer seus clientes.
Saber o que seus clientes querem,
buscam e como eles compram.

Provavelmente, sua empresa já tem esse conhecimento; você
só precisa colocá-lo em prática.
O SNAP Financial Group, que implementa programas
inovadores de financiamento para várias das principais marcas
da América do Norte nos mercados de desenvolvimento e
seguro residencial, aproveita essa mina de ouro por meio de
um fluxo constante de conhecimento institucional e
treinamento cruzado ou com funcionários nas principais
posições aprendendo o trabalho uns dos outros.
Primeiro, o SNAP montou vários "ciclos de feedback"
ou canais de comunicação que mantêm as informações sobre
as interações e preferências do cliente fluindo constantemente.
Desde o conselho de revendedores
e gerentes de contas até os grupos de operações,
desenvolvimento e marketing, tudo o que o cliente faz
é documentado, circulado e revisado com o objetivo de
encontrar e corrigir deficiências de maneira constante.
"Também insistimos no treinamento cruzado", disse o diretor
de operações do SNAP, Kyle Wenn. "Por exemplo, as pessoas
em nossa equipe de administração de contratos dedicam um
tempo com os vendedores para que possam compreender o
impacto que a administração e documentação de contratos
têm no cliente. Estamos tentando fazer com que as pessoas
fiquem no lugar dos nossos clientes, pois isso oferece uma
maior apreciação das decisões tomadas e da atitude em
relação ao produto no campo. Entender o contexto do que
você faz e como ele desempenha um papel na vida do cliente
é extremamente importante."
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Procurar a oportunidade invisível.
Airbnb, Uber e Tesla
são marcas que adotaram modelos
tradicionais mas viraram o mercado
de cabeça para baixo.

A interrupção do mercado - encontrar um produto, serviço ou
maneira exclusiva de atender aos clientes,

"Antes de ter a DocuSign,
poderíamos ter de USD 1 a USD
1,5 milhão pendente a cada dia,
pois os revendedores
preenchiam a papelada de
maneira errada. Com a DocuSign
automatizamos esse processo,
acabando com esses erros e
com resultados demorados de
maneira imediata, o que significa
um processo mais simples para
seus clientes e um crescimento
mais rápido para nós."
—Kyle Wenn

especialmente aqueles que
tornam a experiência mais
envolvente - se tornou uma
das rotas mais rápidas para o
crescimento. Para a Blinker, isso
significava mudar toda a
experiência de compra, venda
e financiamento de
automóveis, transformando a
experiência "analógica"
existente em uma totalmente
digital.

"A intenção era criar um
aplicativo que mudasse
o cenário competitivo
existente", disse Leede.
"Ao contrário da demorada
experiência do revendedor ou
de qualquer outra
plataforma, esse aplicativo coloca todo o processo, desde
escolher um veículo até o financiamento, em um smartphone ou
tablet, criando uma experiência de usuário exclusiva e digital."
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Fazer da sua cultura um diferencial
perante a concorrência.
Garantir que sua equipe esteja
integrada é uma maneira poderosa
de ficar à frente da concorrência.

Se todos estiverem na mesma página em relação à missão e
filosofia, as decisões tomadas e a abordagem do mercado
sempre serão direcionadas por seus objetivos.

"Fazemos as coisas da melhor maneira", disse Wenn.
"Estamos constantemente reforçando isso com todo o nosso
pessoal. A tecnologia pode ser comoditizada, mas a constante
busca de simplificar e otimizar os processos para nossos clientes
faz do SNAP um participante importante no setor de
financiamento. Trabalhamos muito para elaborar essa
mensagem de eficiência e sua escalabilidade resultante em uma
mentalidade cultural. Queremos que nosso pessoal acredite - e
envie a mensagem - que simplesmente fazemos as coisas da
melhor maneira para os nossos clientes. Essa cultura coletiva
cria uma barreira poderosa para os concorrentes."
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Simplificar a experiência do cliente.
Reformar uma casa não é sobre
escolher os materiais, mas sim, sobre
concretizar uma visão.

Discussão com um contratado para terminar ou um longo debate
sobre o financiamento do projeto pode acabar com toda a
expectativa e motivação do processo. O SNAP pegou o processo de
financiamento e o reduziu para menos de 60 segundos.
"Quando se trata de
financiar um projeto
de reforma de casa,
as pessoas tendem a
pensar nisso como um
mal necessário", afirma
Wenn. "Então, decidimos
mudar o processo, tornar
o financiamento a parte
mais fácil e ter o cliente
envolvido em um plano
que funcione melhor para
ele - você não precisa
nem sair da mesa da sua
cozinha para fazer tudo
isso."
Com tecnologia e aplicativos voltados para tablets e smartphones,
o SNAP pode processar um pedido de empréstimo de crédito e
assiná-lo com a DocuSign dentro de 45 segundos.
"Nosso objetivo era conquistar os clientes entregando uma
simplificação do processamento de pagamentos e criando, assim,
uma experiência melhor e mais envolvente - e foi o que fizemos",
acrescenta Wenn.
"Aprendemos isso com natureza do nosso próprio produto",
acrescenta Jeff Perry, vice-presidente de vendas comerciais, SMB na
DocuSign. "Se você tornar mais fácil e menos complexo para as
pessoas fazerem negócios com você, você crescerá. Vimos isso em
toda a nossa base de clientes, desde uma assinatura eletrônica em
um formulário de permissão dos pais em uma casa inflável, até
transações em grandes instituições financeiras e varejistas: tornamos
a vida e os negócios mais fáceis para os clientes. É realmente muito
simples."
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Fique à frente da onda de
crescimento.
Uma das melhores maneiras de
garantir não ser afogado pela
onda é nadar à frente dela.

Para a franqueadora de academias Anytime Fitness, uma
subsidiária integral da Self Esteem Brands, vários anos de
expansão constante levaram os fundadores a pensar no
futuro, relatou Jennifer Yiangou, vicepresidente de
Parte do suporte ao cresci-mento
da Self Esteem tem sido
o investimento em diversas
tecnologias, incluindo CRM, marketing
digital, análise pre-ditiva e assinatura
eletrônica, o que oferece vários
benefícios.
"A DocuSign nos ajudou a
economizar custos em mais de USD
10.000 por ano somente em
postagem e reduziu o tempo de
processamento em mais de 50%,
economizando cerca de quatro dias
por transação. Isso significa uma
melhor experi-ência e satisfação do
cliente, coisas que não têm preço."
—Jennifer Yiangou

administração de franquias da Self
Esteem.
Em 2007, cinco anos após seu
lançamento, a Anytime Fitness
abriu um recorde de mais de 300
franquias, dobrando o total em
relação ao ano ante-rior. Isso
poderia ter sido um problema,
mas Chuck Runyon e Dave
Mortensen, funda-dores da Self
Esteem, viram um crescimento
constante suficiente nos anos
anteriores para provocar uma
mudança decisiva: em 2006, a
sede da empresa mudou para
quintu-plicar seu espaço. Ao
mesmo tempo, várias
contratações foram feitas para
reforçar
o suporte, a tecnologia, a
programação e muito mais do
franqueado, elevando o núme-

ro total de pessoal de 50 para cerca de 100. Vendo os
números passarem de 300 unidades por ano para 400. No
início de 2016, os cofundadores mudaram novamente a
Anytime para grandes sedes corporativas duplicando o
espaço e se prevenindo para o crescimento. Na época da
mudança, a empresa tinha pouco mais de 200 funcionários.
Agora tem quase 300.
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Testar, aprender, crescer.
Se você não aprende com seus erros,
está fadado a repeti-los.

Para simplificar os processos, o SNAP adotou um
mantra que Wenn chama de "testar, aprender, crescer".
Seu objetivo é explorar os processos antes de colocálos em prática, o que
ajuda a remover
possíveis erros antes
que eles se tornem
problemas maiores.
"Veja a seguir um
exemplo da nossa
filosofia de 'testar,
aprender e crescer'
em ação", explica ele.
"Quando decidimos
implementar uma
nova tecnologia em
nosso processo de
aplicação, colocamos
grupos beta juntos
para determinar a
velocidade e a dificuldade de cada função em todos os estágios do
processo. Cronometramos literalmente com
um cronômetro. O que percebemos foi que nem todas
as pessoas inserem as informações em seus tablets
e smartphones na mesma velocidade. Os testes nos ensinaram que
a inserção se tornou a parte mais longa do processo. Isso levou ao
desenvolvimento de tecnologias
mais intuitivas, que reduzem o tempo total do processo. Testamos
nossos sistemas, aprendemos onde eles deixam
a desejar - e os motivos pelos quais isso acontece - e
agora estamos crescendo por causa disso."

"Estamos sempre prontos para crescer", acrescentou
Yiangou.

Gostaríamos de mostrar a você como a
Docusign pode acelerar seus negócios.
Ligue para (11) 3330-1000 ou entre
em contato pelo contato@docusign.com.
Sobre a DocuSign A DocuSign ajuda as
organizações a se conectarem
e automatizarem a forma como preparam,
assinam, atuam em e gerenciam contratos.
Como parte de nossa Plataforma de System
of Agreement baseada em nuvem,
a DocuSign oferece a assinatura eletrônica a melhor maneira do

mundo para assinar eletronicamente em
praticamente qualquer dispositivo, de
praticamente qualquer lugar e a qualquer
momento. Atualmente, mais de 425.000
clientes e centenas de milhões de usuários
em mais de 180 países usam a DocuSign
para acelerar o processo de fazer negócios e
para simplificar a vida das pessoas.

