
João G. Gutheil
TDC POA | Dez/2018

ARQUITETURA DE 
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APOIO A 

TRANSFORMAÇÃO 

DIGITAL



Campo Bom, RS

46 anos

12,1 milhões de pares (1)

1,2 milhões bolsas (1)

~12% de market share total 

~25% de market share nas classes AB

11.500 modelos / ano 

Lead time médio de 40 dias 

15 a 18 lançamentos por ano

http://arezzoco.com.br/ 

Notas: (1) Data Base - 2017 

(1) Refere-se ao mercado brasileiro de calçados femininos (Fonte: dados da Companhia). Estimado para 2016.



~2400 colaboradores

Mais de 2.500 pontos de venda (BR e USA)

Quem somos nós

Time de TI: ~35 pessoas

Time de Inovação: 5 pessoas

Time de Dados: 4 pessoas



“...a mudança organizacional é a base da transformação 

dos negócios digitais”

Isso porque mudar a natureza de uma organização significa 

mudar a forma como as pessoas trabalham, desafiando 

suas mentalidades e os processos e estratégias de trabalho 

diários
https://www.itpro.co.uk/strategy/28047/what-is-digital-transformation

“Vemos o DIGITAL como a capacidade quase 

INSTANTÂNEA e perfeita de CONECTAR

PESSOAS, dispositivos e objetos físicos em qualquer 

lugar”
Jacques Bughin, Diretor da McKinsey Global Institut

TRANSFORMAÇÃO

DIGITAL



A MAIOR 

EMPRESA 

HOTELEIRA DO 

MUNDO NÃO

TEM HOTÉIS.



A MAIS VALIOSA 

EMPRESA DE 

TRANSPORTES 

DO MUNDO NÃO 

TEM NENHUM 

MEIO DE 

TRANSPORTE



“ A ideia é proporcionar uma experiência 

completa de compra com o uso da tecnologia”

Daniel Hoe, diretor de marketing da Salesforce para América 

Latina

https://www.itforum365.com.br/digital/transformacao-

digital-varejo-tecnologias/

“Essas tecnologias permitem atender o 

cliente como, onde e quando ele quiser, o 

chamado omnichannel, conceito que tem 

crescido muito por conta do novo perfil do 

consumidor”

Reinaldo Roveri, consultor de inteligência de mercado e 

estratégia de negócios
https://www.itforum365.com.br/digital/transformacao-digital-

varejo-tecnologias/

“É um processo no qual as empresas estão se 

apropriando de ferramentas tecnológicas para 

melhorar desempenhos, reduzir custos e garantir 

melhores resultados”
Adaptado
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• Empoderamento e sustentação dos times e dos colaboradores

• Ampliar o papel da TI

• Elevação do patamar tecnológico

• Fomentar a cultura ágil

• Otimização de processos

• Visão 360º do nosso público

• Dados

TRANSFORMAÇÃO

DIGITAL AREZZO&CO

#2154



5 PRINCÍPIOS DO MODELO 

SQUAD AREZZO&CO

1 SQUAD um time, uma equipe multidisciplinar, formada e constituída para encontrar soluções 

para uma necessidade específica de uma área da empresa;

2 UM SQUAD PARA 

NÓS DA AREZZO

deve perseguir um objetivo concreto, significativo, orientado para ação e 

inspirador. 

3 NOSSOS SQUADS 

TEM COMPROMISSO
com resultados, que devem ser específicos e delimitados pelo tempo, agressivos, 

mas, realistas e por fim, mensuráveis e verificáveis;

4
NÓS DA AREZZO&CO 

ACREDITAMOS

que nada se faz sozinho, a transformação é conquistada por um grupo. Dessa 

forma, um conjunto de Squads pode representar uma área específica da empresa, 

formando uma Tribo. 

5
ESTÁ NO NOSSO 

DNA QUE A 

CONDUTA

da equipe é norteada por relações transparentes, por essa razão, o estímulo à 

troca de informações entre Squads é fundamental para o sucesso de todo o 

trabalho. 



1. Aquisição e persistência de dados de diversas naturezas

2. Catálogo de conhecimento sobre regras de negócio e metadados

3. Hub de dados

4. Performance, consistência e confiabilidade

5. Data Driven Company

Data Lake 

AREZZO&CO



Pilares Mudança

Antes

Data Silos

Produtividade Individual

Fila de Processos

Dependência da área de tecnologia e BI

Depois

Dados Integrados

Inteligência Coletiva

Automático e Ágil

Independência: Dashboards acessíveis

Pessoas

Processos

Assets

Dados

Tecnologia

Fonte do conceito dos pilares: Google

Data Driven Company
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Arezzo Data Lake – Servidores
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Case Dash de Venda on-line

Oracle
- Vendas/Tickets
- CRM

AWS
Redshift

ETL
~30min

Sincronização 

AWS
S3

AWS RedShift
- Vendas/Tickets
- Catálogo de produtos
- Lojas
- Metas

Tableau
Windows

Sincronização



17https://www.linkedin.com/pulse/lendo-informa%C3%A7%C3%B5es-do-sap-s3-com-pentaho-pdi-ce-joao-gutheil/

Integração de dados



18https://www.linkedin.com/pulse/lendo-informa%C3%A7%C3%B5es-do-sap-s3-com-pentaho-pdi-ce-joao-gutheil/

Integração de dados



19https://www.linkedin.com/pulse/lendo-informa%C3%A7%C3%B5es-do-sap-s3-com-pentaho-pdi-ce-joao-gutheil/

Lições aprendidas

• Mapeamento das características de cada cloud (IBM e AWS)

• Identificação dos recursos de cada cloud

• Sizing e cálculo de custos

• Planejamento da infra e recursos de segurança

• ETL para dados do SAP



20https://www.linkedin.com/pulse/lendo-informa%C3%A7%C3%B5es-do-sap-s3-com-pentaho-pdi-ce-joao-gutheil/

Backlog

• Cluster Tableau Server (Linux)

• Ambiente Sandbox para desenvolvedores

• Otimizar leituras do SAP
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João G. Gutheil
- Ciência da Computação

- Especialização em Gestão do Conhecimento e Int. Estratégica

- Arezzo – Coordenador de BI

- AGCO – Team Leader

- Grupo RBS – Analista de TI

- Sucesu - Coordenador GUBI 

Áreas de interesse

Bancos de dados

Analytics e BI

Machine Learning e IA

Design Thinking

Obrigado

jgutheil@gmail.com

joao.gutheil@arezzo.com.br

https://www.linkedin.com/in/joaogutheil/

mailto:jgutheil@gmail.com
mailto:joao.gutheil@arezzo.com.br
https://www.linkedin.com/in/joaogutheil/

