CS PARA LÍDERES
Curso Avançado para Liderança em
Customer Success
Certificação 17 horas on-line
Estratégia de Customer Success : módulo avançado irá abordar a estratégia
de Customer Success focada na jornada do líder de CS. São 17 horas de
conteúdo distribuídas entre cases reais, atividades “mão na massa” e sessão
de perguntas e respostas.

CS 17h
Professores MBA SEDA
Objetivo
- Ajudar os alunos a se identificarem enquanto líderes preparados para
atuar em empresas em fase de transição cultural;
- Promover a preparação de líderes de área para o mercado conscientes de
processos de cultura organizacional;
- Planejamento da mudança: diagnóstico, plano de ação, orçamento,
estrutura organizacional, e evangelização;
- Indicadores chave, como medi-los e análises importantes;
- Gestão da área de pós-venda baseada no Sucesso do Cliente;
- Exposição completa dos cases reais dos professores.

Perfil do Profissional líder CS
- Líderes de empresas de todas as áreas de atuação que gerenciam
estruturas de pós-venda e desejam se especializar em Customer Success;
- O curso ajudará os líderes de CS a entender o nível de maturidade de sua
organização e protagonizar mudanças em sua empresa;
- Dicas ao líder de CS para elaborar um “plano de vôo” e partir para uma
estrutura de pós-venda alinhada à economia da recorrência.
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Ementa:
Customer Success na Cultura Organizacional – 5h
- Cultura e mudanças organizacionais
- Elementos que compõem a cultura
- Como ser líder na transição cultural
- Métricas e metas
- Ferramentas de mercado
Como o investimento impacta no Valuation das empresas – 2h
- Retomada definição de CS como área de resultado, não de custo!
- Receita Recorrente e multiplicadores
- Impacto do Churn e da Expansão na base
- Atividade
Migrando do modelo tradicional de pós-venda para o CS – 2h
- Reestruturação
- Planejamento
- Dicas de Implementação
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Ementa:
Competências, contratação e perfil do profissional – 2h
- Segmentação da carteira (com atividade);
- Tamanho da equipe;
- Perfis e entregas;
- Treinamento e padronização do processo de CS;
- Escalabilidade;
- Mudança cultural;
- Modelo de maturidade de CS;
- Definição do papel de cada área (Atividade).
Dados Direcionados – 4h
- Health Score + risco 0 + oportunidade = expansão;
- NPS 9 e 10 + bom engajamento + case = advocacia;
- Montagem de uma estratégia de expansão + KPIs;
- Montagem de uma estratégia de advocacia + KPIs;
- Atividade.

Liderança em CS – 2h
- Provando resultado a cada trimestre;
- Como ganhar espaço no Board;
- Ganhando prioridades entre os heads;
- Reduzindo custos.

-

CS 17h
Leandro Demari
Já passou por diversos cargos de liderança
regional e global na HP e atualmente é Líder
Global de Customer Success no segmento de
DaaS (Device as a Service), sendo responsável
pela estratégia, implantação e consistência
global. A formação educacional de Leandro
inclui um MBA em IT Service Management
pela FGV, International Management Program
pela Universidade da California – Irvine e
Building Innovative Leaders Program de
Stanford. Atualmente Leandro reside em
Houston, Texas com sua esposa Leticia e seus
dois filhos, Isabella e Gabriel de 7 e 3 anos
respectivamente.

Top 100 CS Strategists |
Global Services Product
Manager na HP
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Lecticia Chaves
Mais conhecida como Lec, é mineira
apaixonada por pão de queijo, churrasco
e família. Mãe do Victor, casada com
Roberta, apaixonada por pessoas. Adora
transformar problemas em
oportunidades. Tem vasta experiência
em cargos de liderança. Há 5 anos, 100%
atuante na área de Customer Success,
Customer Experience e atendimento,
buscando resultados para empresas,
negócios e pessoas.

Gerente de Customer Success
na Mercafacil
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Roberta Silva - Robs
Founder da Consultoria de Sucesso, eleita Top100 estrategista em Customer Success
mundial 2 anos consecutivos. Cofundadora e apresentadora no Podcast Cliente Cast.
Especialista em Customer Experience, implantação, user onboarding, marketing de
relacionamento e cultura organizacional.
Professora da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Membro da comissão técnica e
coordenadora de trilha no The Developer’s Conference, mentora da Associação Brasileira
de Startups, Aceleradora Salto, 49educação e NSC Comunicação.

Top100 estrategista em Customer Success
mundial l Especialista em CX | Consultora |
Apresentadora | Palestrante
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Aulas on-line, com transmissão ao vivo (via Zoom)
As aulas ao vivo, serão gravadas e os alunos poderão assistilas por 30 dias, na plataforma da SEDA

Certificação - CS PARA LÍDERES – Curso Avançado
para Liderança em Customer Success (17h)
A obtenção do certificado está
condicionada ao aluno assistir
no mínimo 75% das aulas.

