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RESUMO 

 

A transformação digital tem trazido grandes oportunidades para as empresas ao criar ou 

modificar modelos de negócios com o uso de tecnologia. Essa transformação, formatada em 

programas com projetos direcionados pelo mercado, traz também muitos desafios. Frente a este 

cenário, as empresas passam a procurar parcerias que complementem seu leque de habilidades, 

buscando nas startups o aporte tecnológico e metodológico para seus projetos. Tais parcerias, 

ao mesmo tempo em que complementam as habilidades, aportando tecnologia e inovação, 

trazem também uma nova dinâmica e novos desafios relacionados com administração, 

governança e usos de TI. Este trabalho foi realizado em uma seguradora com um amplo 

programa de transformação digital e tem foco em um dos projetos implementados com a 

participação de uma startup. As empresas foram escolhidas, tanto a seguradora quanto a startup, 

devido à disponibilidade dos dados de um projeto relevante aos objetivos da pesquisa. Assim, 

este trabalho teve como objetivo geral identificar os fatores críticos de sucesso na gestão de 

projetos de transformação digital implementados com a participação de startups. Utilizou-se a 

estratégia de pesquisa qualitativa, tendo como método o estudo de caso. A coleta de dados foi 

baseada em dados primários, obtidos por entrevistas, e dados secundários, por meio da 

documentação de projetos e metodologias de implementação. Dado o grande movimento das 

empresas no sentido de fomentar a inovação através da aproximação com as startups, a 

contribuição deste trabalho está em fornecer subsídios para a administração desta relação, 

identificando os fatores críticos de sucesso que podem mitigar falhas ou falta de eficiência que 

impactem os projetos. O estudo confirmou as quatro classes de fatores críticos de sucesso – 

cultura, pessoas, processos e tecnologia –, e identificou fatores críticos de sucesso relacionados 

a cada classe. A classe mais citada foi a Tecnologia, o que provavelmente se deve ao perfil 

técnico dos entrevistados. 

 

Palavras-chave: Transformação digital. Startups. Fatores críticos de sucesso. 



 

 

ABSTRACT 

 

Digital transformation brings great opportunities for companies by creating or modifying 

business models using technology. This transformation, formatted in programs with projects 

directed by the market, also presents many challenges. Facing this scenario, companies start to 

seek partnerships that complement their range of skills, seeking in the startups the technological 

and methodological contribution to their projects. These partnerships, while complementing 

skills, bringing technology and innovation, also bring new dynamics and new challenges related 

to IT administration, IT governance and IT uses. This work was carried out at an insurance 

company with an extensive digital transformation program and focused on one of the projects 

implemented with the participation of a startup. The companies were chosen, both the insurance 

company and the startup, due to the availability of the data of a project relevant to the research 

objectives. The overall objective of the work is: To identify the critical success factors in the 

management of Digital Transformation projects implemented with the participation of startups. 

The research strategy is qualitative, and the method used is the case study. Data collection is 

based on primary data obtained through interviews and secondary data using project 

documentation and implementation methodologies. Given the great movement of companies to 

foster innovation in the approach to startups, the contribution of this work is to provide support 

for the management of this relationship by identifying critical success factors that can mitigate 

failures or inefficiencies that impact projects. The study confirmed the four classes of critical 

success factors: Culture, People, Processes and Technology and identified critical success 

factors related to each class. The most cited Class was the Technology, believed to be due to 

the technical profile of the interviewees. 

 

Key words: Digital Transformation. Startups. Critical Success Factors. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A transformação digital (TD) tem proporcionado grandes oportunidades para as 

empresas. Para Schwertner (2017), a TD está relacionada com a aplicação da tecnologia para 

construir novos modelos de negócios, processos e sistemas que resultem em faturamento, 

vantagens competitivas e alta eficiência. As organizações atingem esses objetivos 

transformando seus modelos de negócios, bem como aumentando a eficiência e a inovação de 

sua força de trabalho e personalizando a experiência de seus clientes. 

De acordo com Westerman (2019), a tecnologia muda rápido, mas as organizações 

mudam vagarosamente. Para o autor, esse enunciado é a razão para o processo de TD ser mais 

um desafio das lideranças do que um desafio tecnológico. 

De maneira geral, esse novo posicionamento no sentido da TD não será atingido em se 

tratando da empresa como um todo. É mais comum e plausível que a TD seja dividida em um 

programa de vários projetos, com prioridade para aqueles que possam gerar ganhos consistentes 

ou de uma maneira mais rápida. Para Smith e Watson (2019), a TD não é apenas um projeto, 

mas sim um grupo de programas relacionados e orientados para o negócio. 

Os projetos priorizados, direcionados pelas necessidades de mercado, geram grandes 

impactos na administração, na governança e nos usos de tecnologias da informação (TI), 

criando demandas e exigindo novas políticas e processos. Segundo Albertin e Albertin (2016b), 

o uso de TI nas empresas deve sempre estar relacionado com as necessidades estratégicas e 

operacionais da organização. No entanto, esse uso deve considerar o contexto no qual as 

organizações estão inseridas, que é formado por dimensões denominadas de direcionadores do 

uso de TI. 

Para fazer frente a esses desafios, as empresas passaram a contar com parcerias que 

complementem seu leque de habilidades. Conforme Vey et al. (2017), a falta de competências, 

traduzidas em habilidades, conhecimento e atitudes, é um obstáculo para a TD. Neste sentido, 

surge um movimento de aproximação com as startups, em busca de soluções para seus 

problemas, assim como em busca de novos negócios ou da transformação da cultura interna das 

empresas. 

Segundo Ries (2011), uma startup é uma instituição humana projetada para criar 

produtos e serviços sob condições de extrema incerteza. As startups, empresas pequenas e 

tecnologicamente focadas participam de projetos nas corporações como participantes de 
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aceleradoras, como iniciativas de venture capital ou simplesmente como prestadoras de 

serviços. As startups têm sua metodologia suportada nos chamados métodos ágeis. Para Kane 

et al. (2019), os métodos ágeis não estão relacionados apenas ao desenvolvimento de software, 

e sim em como tornar a organização mais adaptável ao ambiente digital, respondendo mais 

rapidamente às pressões dos ambientes interno e externo. 

A união de esforços em prol da TD não acontece sem problemas, pois as diferenças 

explícitas entre uma grande empresa e uma pequena startup permeiam todo o processo, desde 

a contratação até a entrega final do projeto. Isso traz uma nova dinâmica e novos desafios 

relacionados com a administração, a governança e os usos de TI. 

Segundo Schwertner (2017), a TD está impactando todas as empresas ao quebrar as 

barreiras entre pessoas, negócios e coisas. Ao quebrar essas barreiras, as empresas criam 

produtos e serviços e descobrem maneiras mais eficientes de fazer negócios, bem como os seus 

fatores críticos de sucesso. Para Rockart (1979), os fatores críticos de sucesso são um limitado 

número de práticas, processos ou áreas, onde se os resultados são satisfatórios, grandes são as 

chances de ganhos de desempenho e competitividade para a empresa. São fatores que devem 

acontecer da maneira correta para que a empresa ou os projetos sejam bem-sucedidos.  

A análise de um projeto de TD implementado com a participação de uma startup em 

uma empresa este trabalho pode contribuir para a identificação de práticas mais eficientes de 

implementar projetos. Considerando o grande movimento das empresas no sentido de fomentar 

a inovação através de startups, essa iniciativa pode ser considerada como relevante para as 

empresas que enfrentam ou vão enfrentar esses desafios, endereçando também a questão de 

pesquisa e o objetivo geral deste trabalho. 

A questão de pesquisa é: como aumentar as chances de sucesso dos projetos de 

transformação digital implementados com a participação de startups? 

Este estudo tem como objetivo geral identificar os fatores críticos de sucesso na gestão 

de projetos de transformação digital implementados com a participação de startups. 

Os objetivos específicos, descritos na sequência, serão endereçados pela fundamentação 

teórica deste trabalho: 

 especificar o conceito de transformação digital como resposta às pressões de 

mercado; 

 identificar as características dos projetos de transformação digital; 

 identificar o papel das startups nos projetos de transformação digital. 
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A metodologia utilizada é o estudo de caso. Segundo Creswell (2010), a pesquisa 

qualitativa é exploratória e conveniente quando o pesquisador não conhece as variáveis 

importantes a serem examinadas. O método utilizado foi o estudo de caso único (YIN, 2015). 

Para o autor, trata-se de um estudo de caso que pode ser utilizado pela oportunidade de observar 

um fenômeno pouco observado anteriormente. A análise proposta está baseada em dados 

primários, obtidos por entrevistas, e dados secundários, com a utilização da documentação de 

projetos e metodologias. 

Este trabalho analisa um projeto de TD implementado em uma seguradora com a 

participação de uma startup. A fundamentação teórica é baseada em conceitos tais como: 

transformação digital, direcionadores e usos de tecnologia de informação, startups, projetos de 

transformação digital, bases para a estratégia digital e fatores críticos de sucesso. 

Como contribuição acadêmica, pode-se citar o foco acentuado na classe de fator 

Tecnologia, devido ao perfil técnico dos envolvidos, foco que contrasta com o livro 

recentemente lançado de Kane et al. (2019), no qual os autores defendem que o foco deve 

acontecer em pessoas e processos e não em tecnologia. Contrasta ainda com Westerman (2019), 

que defende que o desafio da TD está nas lideranças, nas pessoas. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A lente teórica desta análise é o modelo de direcionadores e usos de tecnologia de 

informação, bem como os outros conceitos tratados nesta fundamentação teórica. 

2.1 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

A transformação digital, na sua essência, é uma abordagem organizacional que visa 

alterar ou substituir o modelo de negócios de uma empresa com o uso de tecnologia. Geralmente 

esse processo envolve a disponibilização de informações em novas mídias e novos formatos, 

no sentido de enriquecer a experiência de seus clientes (SCHWERTNER, 2017). 

De acordo com Govindarajan e Immelt (2019), a TD está diretamente ligada a novos 

modelos de negócios. A questão é estar preparado para aproveitar as possibilidades para 

capturar mais valor com os novos modelos e suas tecnologias. 

Conforme Schwertner (2017), nesse movimento de transformação digital, as 

organizações precisam integrar as novas tecnologias para transformarem processos, engajarem 

talentos e criarem modelos de negócio para competirem nesse novo cenário. Para o autor, 

gerenciar a mudança organizacional seria o processo de planejar e implementar mudanças na 

organização, minimizando resistências e custos e maximizando o impacto das mudanças. A TD 

seria então a integração de novas tecnologias, visando a alterações fundamentais na maneira 

que a empresa opera. 

Nylén e Holmstron (2015) reforçam a necessidade de uma cultura de inovação em que 

as equipes trabalhem com as tecnologias digitais em um processo de aprender fazendo. É 

necessária uma cultura de experimentação e espaço para improvisações, como meio de criar um 

ambiente onde as ideias colidam, transformando-se em novas iniciativas, produtos e serviços. 

As empresas candidatas a essa transformação devem, em um primeiro momento, 

analisar profundamente seus negócios, desenvolvendo a visão e as metas-alvo dessa 

transformação. Toda a força de trabalho deve estar envolvida e motivada, visto ser este um 

processo longo e difícil. Para Eden et al. (2019), a TD envolve fundamentalmente repensar os 

processos, serviços e papéis de uma organização com base em uma perspectiva tecnológica. 

Este resultado só pode ser alcançado com a ajuda de uma força de trabalho flexível, engajada e 

bem treinada.  
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A TD se apoia também na infraestrutura de TI da empresa. Para que isso aconteça a TI 

deve trabalhar de novas maneiras, focando na inovação, na conectividade e na exploração de 

novas tecnologias, tudo isso com tempos de entrega reduzidos. Nesse processo, a empresa deve 

contar também com parcerias que complementem o leque de habilidades necessárias. Dessa 

maneira, a aproximação com as startups aporta novas tecnologias, buscando soluções para 

problemas, novos negócios ou a transformação da cultura interna. Bharadwaj et al. (2013) 

reforçam que as alianças e parcerias são fatores importantes para que sejam escaladas as 

capacidades da empresa no rumo de uma estratégia digital de negócios. 

Sia, Soh e Weil (2016) salientam a necessidade de processos adequados para a 

priorização dos investimentos em inovação e para a harmonização do ecossistema de alianças 

e parcerias suportando esses novos projetos, da contratação até a entrega. É importante que a 

inovação tenha um caminho facilitado e que não dispute recursos com os projetos tradicionais 

da empresa. 

Segundo Westerman (2019), a tecnologia muda rápido, mas as organizações mudam 

muito lentamente. Para o autor, este enunciado é a razão para o processo de TD ser mais um 

desafio das lideranças do que um desafio tecnológico. As organizações são compostas de muitas 

partes – partes humanas, muito mais difíceis de controlar. O autor sugere o foco da empresa no 

desejo de mudar das pessoas e nas habilidades encontradas na organização que suportarão este 

desejo. Para isso, as empresas devem focar em três áreas: 

 Visão: a maioria das pessoas não gosta de mudanças. Quando se é adepto às 

mudanças, é necessário ajudar outras pessoas a enxergarem os benefícios da 

mudança. A visão deve ser trabalhada para ajudar as pessoas a mudarem, criando 

papéis onde elas se vejam como agentes do processo. 

 Legado de TI: mesmo a tecnologia não criando valor por si só, ela pode impactar a 

criação de valor quando implementada de uma maneira fragmentada e desconexa. 

No processo de TD, as empresas terão necessariamente que se verem livres ou 

adaptarem suas tecnologias antigas. Este é um processo difícil, mas primordial para 

o sucesso das iniciativas de transformação digital. 

 Colaboração: as empresas devem criar uma cultura de colaboração em que o 

conhecimento seja compartilhado, principalmente entre as áreas digitais e as áreas 

mais tradicionais. 

Para Matt, Hess e Benlian (2015), atualmente, todos os executivos sêniores têm o 

desafio de lidar com as oportunidades e riscos da TD. Nenhuma organização está imune aos 
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efeitos das novas tecnologias. Para fazer frente aos desafios da TD e ainda manter a 

competitividade de seus negócios, os executivos devem adotar os caminhos das tecnologias 

digitais, perseguindo a melhor performance para o negócio. Para os autores, independentemente 

da indústria ou firma, a TD teria certos elementos em comum, descritos como as quatro 

dimensões a seguir: 

 o uso da tecnologia reflete a abordagem e a capacidade da empresa de explorar as 

novas tecnologias digitais. A organização precisa decidir se quer a liderança de 

mercado em termos do uso da tecnologia, criando seus próprios padrões, ou se utiliza 

padrões estabelecidos, posicionando a tecnologia como suporte de suas operações; 

 mudanças na criação de valor refletem a influência da TD na criação de valor da 

empresa e em quão distante estão as novas tecnologias das atividades core da 

empresa. Quanto mais longe, maiores são as oportunidades de inovação nos produtos 

e serviços da organização, mas também maior é o risco da empresa em termos de 

competências, volume de investimentos e riscos; 

 mudanças estruturais se referem a alterações da estrutura organizacional, processos 

e habilidades que são necessários para explorar os benefícios das novas tecnologias. 

Se essas mudanças não são expressivas, maior é a chance de serem acolhidas dentro 

da estrutura atual com menores modificações. Porém, dependendo do tamanho das 

mudanças, pode fazer sentido a criação de uma subsidiária para suportar os novos 

modelos de negócio; 

 os aspectos financeiros das dimensões estão relacionados tanto a lidar com o negócio 

principal quanto ao financiamento da transformação digital. A empresas precisam 

confrontar continuamente a necessidade da TD com as necessidades de mudança de 

seu modelo de negócios face ao volume de recursos necessários à TD. 

Rogers (2017) discute como as tecnologias digitais estão impactando cinco domínios 

fundamentais da estratégia. Para o autor, os cinco domínios descrevem o panorama da TD para 

as empresas de hoje, ao redefinirem muitos dos princípios básicos da estratégia e mudarem as 

regras de como as empresas devem operar no mercado. Várias velhas restrições foram 

superadas e novas possibilidades agora estão disponíveis. Os cinco domínios são: 

 Clientes: as tecnologias digitais mudaram a maneira de se conectar aos clientes. 

Atualmente, essa relação é mais interativa e de mão dupla, acontecendo em uma 

jornada enriquecida por novas mídias e diferentes tipos de conexão; 
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 Competição: as tecnologias digitais transformam a maneira como é encarada a 

competição. Atualmente há competição com as empresas rivais, mas também com 

empresas de outros setores de atividades, que através de ofertas digitais atingem os 

mesmos clientes. Ao mesmo tempo em que se compete com uma empresa em uma 

área de negócios, pode-se estar cooperando com essa mesma empresa em outra área. 

Os recursos competitivos ficaram mais difusos em uma rede, e não mais nos limites 

da organização; 

 Dados: com as tecnologias digitais passou-se a lidar com os dados de outras 

maneiras. Antes eram caros de se obter e armazenar e atualmente são gerados em 

quantidades sem precedentes, não só por organizações, mas por pessoas comuns a 

toda hora e em todos os lugares; 

 Inovação: as tecnologias digitais estão transformando a maneira como as empresas 

inovam. Antes eram dispendiosas e centralizadas em áreas específicas, 

principalmente pelo custo do desenvolvimento e dos testes de novos produtos e 

serviços. Atualmente, há processos que possibilitam a experimentação e verificação 

de viabilidade contínuas; 

 Valor: as tecnologias digitais forçam as organizações a pensar em maneiras 

diferentes de se criar valor para os clientes. Antes, a proposta de valor era considerada 

duradoura e quase constante, mas atualmente confiar em uma proposta de valor 

imutável é semear desafios e colher rupturas infligidas pelos novos concorrentes. O 

caminho é o da evolução constante. 

Finalizando, a TD é a integração de novas tecnologias em todas as áreas da empresa 

com o objetivo de mudar a maneira de funcionamento da organização e o modelo de negócios. 

O desafio não é a tecnologia; por mais importante que seja, o desafio é o de ter cultura e 

estratégia digital adequadas, direcionando a organização e as pessoas que dela fazem parte nas 

novas maneiras de se fazer negócios. 

2.2 DIRECIONADORES E USOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 

Em um ambiente de negócios com crescente complexidade, as pressões de mercado 

direcionam as organizações para a TD. Esse direcionamento acontece no sentido da criação de 

novos produtos e serviços, aproveitando as possibilidades das novas tecnologias para criar 
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maneiras de se fazer negócios. Relembrando Govindarajan e Immelt (2019), tornar-se digital é 

uma questão de sobrevivência nos dias de hoje. 

Segundo Albertin e Albertin (2016b), o uso de TI nas empresas deve sempre estar 

relacionado com as necessidades estratégicas e operacionais da organização. No entanto, esse 

uso deve considerar o contexto no qual as organizações estão inseridas, que é formado por 

dimensões aqui denominadas de direcionadores do uso de TI. 

 

Figura 1. Dimensões e Usos de TI 

 

Fonte: Albertin e Albertin (2016a). 

 

O uso de TI, por si só, não determina o sucesso e o bom desempenho de uma 

organização. As características do mercado no qual a organização atua, assim como sua 

estrutura organizacional, as habilidades, capacitações e comportamento dos indivíduos, bem 

como as características da própria TI influenciam as decisões sobre o seu uso pelas 

organizações, sendo todos esses pontos considerados como direcionadores do uso de TI. 

 Direcionadores de Mercado: as estratégias e operações das empresas devem atender 

às pressões de negócio, oferecendo as respostas organizacionais necessárias para o 

seu sucesso. Essas pressões exigem respostas das organizações na forma de 

melhorias de processos, alianças e sistemas estratégicos, entre outras; 
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 Direcionadores Organizacionais: os modelos de negócio podem ser entendidos como 

a relação criada entre os ambientes interno e externo das organizações, suas 

estratégias, estrutura e processos, indivíduos, cultura e processos gerenciais. Esses 

componentes definem como a organização realizará sua participação no mercado; 

 Direcionadores de Indivíduos: pressões passam a ser exercidas também sobre os 

indivíduos no que diz respeito à utilização de TI. Ele passa a ser pressionado para se 

inserir no ambiente digital, assim como pressiona para que os participantes de seus 

processos também aí se insiram; 

 Direcionadores de TI: a TI também obedece à dinâmica de pressões e respostas. 

Mercado, organizações e indivíduos exigem que as tecnologias sejam desenvolvidas 

e utilizadas para resolverem seus problemas e oferecerem a inovação necessária para 

a geração de novas oportunidades.  

Os direcionadores, por sua vez, definem qual ou quais camadas de uso devem ser 

priorizadas de acordo com a estratégia da empresa. Conforme Albertin e Albertin (2016b), 

considerando Weil e Broadlent (1998), com esse direcionamento, o uso de TI pode focar em 

uma ou mais das quatro possibilidades descritas a seguir: 

 Infraestrutura: aplicações tais como redes internas, sistemas operacionais etc., 

oferecem como benefícios a possibilidade de integração, a redução de custo e o 

aumento da flexibilidade; 

 Transacional: as aplicações de TI em sistemas transacionais oferecem os benefícios 

de aumento da produtividade e redução de custo mediante a automação de processos; 

 Informacional: as aplicações de TI para a disponibilização e comunicação, 

denominadas de informacionais, oferecem os benefícios de controle e qualidade das 

próprias informações, agregando valor para produtores, fornecedores e clientes, 

facilitando a tomada de decisão e diminuindo os ciclos dos processos de negócio 

devido à disponibilização e precisão das informações; 

 Estratégico: as aplicações de TI consideradas de nível estratégico são aquelas ligadas 

diretamente à atividade-fim da organização. Elas permitem um diferencial 

competitivo (por exemplo, a utilização do perfil de clientes para a customização de 

serviços). 

De acordo com Albertin e Albertin (2016b), a governança de TI é um modelo de gestão 

integrante da governança corporativa e da administração de TI, alinhado às estratégias, 
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objetivos e metas organizacionais, que tem como função definir as diretrizes e efetivar o 

processo de decisão de TI. Busca alcançar uma entrega de valor, a excelência operacional e a 

otimização de resultados coerentes com as aspirações do negócio. Já a administração de TI é o 

conjunto de atores, decisões e processos, tanto gerenciais quanto operacionais, que adquirem, 

desenvolvem e mantêm os serviços e usos de TI que atendem a organização. A administração 

de TI deve ser decorrente do modelo de governança de TI, uma vez que ela depende das 

definições sobre as suas decisões e responsabilidades pelas ações referentes ao uso de TI. 

Em um ambiente de negócios com crescente complexidade, onde as pressões de 

mercado direcionam as organizações para a TD, novas demandas são criadas e pressionam a 

administração de TI. Essas demandas, que envolvem o uso de novas mídias e novas tecnologias, 

requerem também um conjunto de habilidades não presentes na organização, demandando da 

governança de TI projetos que permitam e regulamentem o uso de terceiros que ajudem a 

empresa nos processos de mudança. 

Esse cenário cria oportunidades para as startups. Focadas em novas tecnologias e em 

metodologias ágeis, essas empresas passam a participar de projetos de TD nas organizações. 

Bharadwaj et al. (2013) reforçam que as alianças e parcerias são fatores importantes para escalar 

as capacidades da empresa no rumo de uma estratégia digital de negócios. 

2.3 STARTUPS 

Para Ries (2011), uma startup é uma instituição humana projetada para criar produtos e 

serviços sob condições de extrema incerteza. O autor considera que essa definição é importante 

por causa do que ela omite, pois não diz nada a respeito do tamanho da empresa, da atividade 

ou do setor da economia. Já Bicudo (2016, s.p.) define startup como “uma empresa jovem com 

um modelo de negócios repetível e escalável, em um cenário de incertezas e com soluções a 

serem desenvolvidas. Embora não se limite apenas a negócios digitais, uma startup necessita 

de inovação para não ser considerada uma empresa de modelo tradicional”. 

Uma dúvida comum que permeia a definição de startups é se elas são somente empresas 

de internet. A resposta é: não necessariamente, elas só são mais frequentes na internet porque é 

bem mais barato e facilmente propagável criar uma empresa on-line (BICUDO, 2016). 

Neste trabalho, o perfil da startup analisada é o de uma empresa de negócios digitais, 

que trabalha com o desenvolvimento de soluções na internet. Por este motivo, o foco será nesse 

perfil mais técnico, encontrado adiante. 
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As startups têm sua metodologia suportada nos chamados métodos ágeis. Para Kane et 

al. (2019), os métodos ágeis não estão relacionados apenas ao desenvolvimento de software, e 

sim em como tornar a organização mais adaptável ao ambiente digital, respondendo mais 

rapidamente às pressões do ambiente interno e externo. Para os autores, essas metodologias 

focam diretamente na comunicação e na colaboração das equipes, e têm o objetivo de validar a 

entrega de produtos e serviços com os clientes desde as fases iniciais dos projetos. Outro ponto 

presente na cultura das startups são as equipes multifuncionais, agregando perfis técnicos e 

perfis de negócio em equipes autogeridas e com entregas rápidas. 

2.3.1 Lean Startup 

As startups têm processos metodológicos baseados nos conceitos levantados em Ries 

(2011), estes por sua vez inspirados na metodologia Lean Japonesa. Esses processos têm 

impacto direto na qualidade e na velocidade das implementações, sendo a base para a utilização 

das metodologias ágeis de desenvolvimento. 

Segundo Ries (2011), o sistema enxuto (lean) de manufatura, criado na Toyota nos anos 

1950, foi um dos grandes responsáveis pelo papel de liderança que a empresa conquistou na 

indústria automobilística. Com foco na criação de valor, na validação do valor pelos clientes e 

na busca constante de todas as atividades que causem desperdícios, ele trouxe para as empresas 

uma filosofia focada no aumento da produtividade e qualidade. A partir daí, os conceitos desse 

sistema passaram a influenciar novas e velhas empresas por todo o mundo, rompendo as 

fronteiras de seu país de origem, o Japão. 

De acordo com Morgan e Liker (2006), desde a década de 1980, as empresas de todo o 

mundo tentam acompanhar os conceitos lean baseados no sistema de produção Toyota. Estas 

empresas estão aprendendo da maneira mais difícil que não se pode isolar a metodologia apenas 

no chão de fábrica, pois os princípios lean devem permear toda a organização. Conceitos como 

ciclos mais rápidos, redução do tamanho dos lotes e clientes participando do processo o mais 

breve possível passaram a ser usados não apenas para produzir de maneira mais eficiente, mas 

para descobrir com eficiência o que deveria ser produzido. Essa filosofia passou a influenciar 

novas empresas, mesmo as envolvidas com novos modelos de negócios, como as startups. 

Ries (2011) define as startups como empresas que trabalham sob condições de extrema 

incerteza. Nesse sentido, a incerteza sempre deveria ser mitigada pelo julgamento do cliente. O 

mais importante seria descobrir qual valor os clientes dão aos produtos e serviços da empresa, 
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e o ideal é que esta descoberta acontecesse da maneira mais breve possível. Tais conceitos são 

agrupados como o método Lean Startup. 

Blank (2013) descreve o conceito como um método que favorece a experimentação no 

lugar do planejamento elaborado, a avaliação dos clientes no lugar da intuição e o 

desenvolvimento interativo no lugar do desenvolvimento tradicional. Para Ries (2017), a 

metodologia Lean Startup está apoiada em três pilares:  

 avaliação crítica dos clientes nos estágios iniciais dos projetos, validando produto, 

serviços e o modelo de negócios. Essa avaliação necessariamente deveria ser feita 

com o uso de metodologias visuais e menos formais, permitindo a fácil comunicação 

de todos, das mais variadas áreas, participantes do processo; 

 as hipóteses devem ser testadas pelos clientes em uma abordagem onde eles fazem 

parte do desenvolvimento. Todas as informações devem estar na mesa, e se possível 

deve ser disponibilizado um protótipo que facilite a interação e a valoração das 

funcionalidades do que está sendo testado; 

 todo este processo deve ser feito de maneira interativa e incremental, de forma que a 

análise da equipe e principalmente do cliente molde o produto que é produzido a cada 

interação no depois denominado “desenvolvimento ágil”. O fruto de cada interação 

seria denominado de produto mínimo viável ou “MVP”. 

Mesmo não sendo a solução de todos os problemas, a metodologia Lean Startup foi 

disseminada por todo o mundo, em um primeiro momento nas startups, mas depois também 

nas empresas maiores, ajudando todo o tipo de empresa a validar suas ideias com seus públicos 

de uma maneira rápida e econômica. 

2.4 PROJETOS DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

As organizações devem continuamente experimentar novas maneiras de desenvolver 

produtos, serviços e processos. Nesse sentido, a combinação interativa e experimental de novas 

técnicas pode facilitar o caminho da transformação digital (SCHWERTNER, 2017). Segundo 

Wittman (2014), os métodos ágeis, derivados do Manifesto Ágil publicado em 2001, já em seu 

primeiro princípio expressa o foco na satisfação do cliente como máxima prioridade. Esta 

satisfação seria fruto da contínua e oportuna entrega de um software que funcione. 

Em 2001, 17 desenvolvedores se reuniram em Snowbird, Utha, para discutir suas ideias 
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em relação ao desenvolvimento de software. Dessa discussão surgiu o manifesto ágil, baseado 

em quatro valores: indivíduos e interações sobre processos e ferramentas; software que funcione 

sobre documentação; colaboração dos clientes sobre negociação de contratos; e, finalmente, 

resposta a mudança sobre planejamento (KANE et al., 2019). 

Serão apresentadas, na sequência, metodologias e tecnologias que, combinadas, podem 

ajudar as empresas nesse movimento. Vale ressaltar que a ideia básica dessa combinação de 

metodologias é a de trazer o cliente para a validação de produtos e serviços desde as fases 

iniciais dos projetos. 

2.4.1 Projeto ágil 

Um projeto ágil deve ter mecanismos de validação utilizados pelo cliente final desde os 

estágios iniciais de concepção do produto/serviço. Segundo Wilson (2018), o projeto deve ser 

gerenciado com foco no produto e tocado por uma equipe multidisciplinar. Os projetos devem 

ser curtos e o MVP deve focar nas funcionalidades com maior potencial de uso. Os princípios 

da filosofia Lean, como a participação dos clientes, a redução de ciclos e a redução dos 

tamanhos das entregas, devem ser observados desde o início. 

Para Kane et al. (2019), a abordagem ágil já se provou tanto nas grandes empresas 

quanto nas pequenas startups, entregando software de alta qualidade no tempo certo. Vale 

lembrar que a metodologia anterior e ainda vigente está baseada em pesados documentos de 

requisitos, trabalhados em semanas e meses. A codificação não começa até que todos os 

documentos sejam aprovados. Quando isso acontece, a codificação começa e se prolonga até 

que os requisitos sejam atendidos, sendo que todo o trabalho passa pelo controle de qualidade. 

Enquanto isso, mudanças no mercado acontecem, processos mudam e as aplicações continuam 

seguindo os velhos requisitos até que o ciclo se reinicie. Quando o projeto acaba, o produto 

entregue não atende mais as necessidades do cliente e do mercado, que já evoluíram nesse 

tempo transcorrido. 

Wittman (2014) observa que nos projetos ágeis as palavras-chave são “cedo” e 

“continuamente”. Os clientes avaliam os projetos desde o início e permanecem avaliando 

continuamente a cada MVP liberado para uso. É importante observar que um projeto ágil não 

significa um projeto sem documentação ou datas de entrega, já que um projeto desse tipo nasce 

com uma visão e um conjunto inicial de requisitos. A grande diferença é que no lugar de meses 
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lidando com especificações, um projeto ágil se inicia tão logo é iniciada a codificação do 

primeiro MVP, e em dias uma primeira versão já está disponível para a validação dos clientes. 

Durante o projeto, os Product owners (POs), antes conhecidos como gerentes de projeto, 

estão trabalhando passos adiante dos times desenvolvedores (Squads), mantendo uma backlog 

list que inclui as tarefas a se fazer nos próximos ciclos de MVP. Enquanto isto, o pessoal de 

qualidade trabalha em paralelo com os desenvolvedores, em conjunto com o pessoal de 

segurança e operações, de forma que o produto, o MVP, seja uma versão funcional do projeto. 

2.4.2 Desenvolvimento ágil 

Para Blosch, Osmond e Norton (2016), uma combinação de metodologias deve ser 

usada nos projetos de TD. Apesar da grande oferta de metodologias e boas práticas, ele indica 

uma combinação de Design Thinking, Lean Startup e Scrum como uma combinação onde cada 

método potencializa o uso dos outros, já que os projetos de inovação estão intimamente 

relacionados com experimentação, verificação de hipóteses, testes e aprendizado rápido. 

Nesses projetos, o “Time to Market” deve ser medido em semanas, e não em meses ou 

anos. Esses projetos geralmente começam com uma nova ideia de produto ou serviço, e como 

nova ideia, não existem históricos ou passado no qual se apoiar. O desafio é testar a ideia da 

maneira mais rápida e barata possível e decidir se vale a pena seguir no processo ou não. Para 

Wittman (2014), uma equipe ágil tem a meta de entregar releases funcionais dos projetos a cada 

ciclo de MVP. Cada release deve ser totalmente funcional em relação ao conjunto de requisitos 

especificados na backlog list.  

Para Blosch, Osmond e Norton (2016), a inovação começa com os clientes, sejam eles 

internos ou externos, e o foco do design thinking está nas pessoas e em seus comportamentos, 

relatados nas três fases abaixo:  

 Empatia: foca no entendimento das pessoas e na maneira que elas realizam suas 

atividades. Através da observação, a equipe coleta informações relacionadas a como 

os clientes fazem suas atividades e quais os motivos para tais comportamentos. Esta 

fase tem três princípios: 

- Observação: observar as pessoas e seus comportamentos dentro de um contexto, 

reconhecendo padrões e dando significado a eles; 

- Engajamento: entrevistas abertas e sem estrutura rígida, visando captar como as 

pessoas entendem e explicam o que elas fazem, quais são suas estórias; 
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- Ver e Ouvir: pedir às pessoas para executarem suas tarefas, observar o que elas 

fazem e pedir suas versões relacionadas a essas tarefas. 

 Definir: esta fase objetiva trazer clareza para o processo de desenho. Ela sintetiza o 

entendimento da empresa e seus objetivos, suas capacidades e as perspectivas dos 

clientes em potencial. A ideia é definir o problema para decidir quais são as melhores 

abordagens para o desenho. 

 Criar: processo interativo no qual as ideias e informações captadas nas fases 

anteriores serão trabalhadas através de brainstorm, mapas mentais e criação de 

protótipos. Nesta fase a ideia estaria documentada, suportando a decisão de continuar 

ou não no processo. 

Como demonstrado em Ries (2011), todo o processo é baseado no desenvolvimento 

rápido e interativo de novos produtos, no sentido de criar um MVP que possa ser levado para a 

avaliação dos clientes. Busca-se validar e decidir se o projeto continua ou pivota, mudando o 

foco ou até partindo para alternativas. O processo Lean Startup teria três fases:  

 Aprender: entender o cliente e o potencial do novo modelo de negócios; 

 Construir: onde será criado um protótipo com refinamentos sucessivos; 

 Medir: avaliar os resultados em contato próximo com os clientes. 

A metodologia introduz dois novos conceitos, hoje amplamente utilizados:  

 MVP: produto mínimo viável, que nada mais é do que o conjunto mínimo de 

funcionalidades que fazem com que o produto seja útil para os clientes; 

 PIVOT: mudança de foco no processo de inovação, mudar o rumo ou até cancelar 

todo o processo. 

A metodologia que vai suportar todo o processo de desenvolvimento é o Scrum. Criado 

por Schwaber e Sutherland, pode ser definido como um framework focado no cliente, interativo 

e altamente colaborativo, complementando naturalmente a estrutura definida nas fases 

anteriores. 

Segundo Sutherland (2016), o Scrum tem uma série de papéis definidos, entre eles:  

 Product Owner: liderança para a inovação de produtos, decidindo quais 

características e funcionalidades devem ser implementadas e em qual ordem isso 

deve acontecer. Usualmente proveniente da área de negócios, traz consigo um forte 

foco no produto. 

 Scrum Master: atua como coach, facilitando os processos do Scrum a todos. 
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 Development Team: equipe multidisciplinar de iguais, atuando de maneira 

colaborativa. 

A marca de todo o processo é a cultura da colaboração. Nesse intuito, rituais e artefatos 

são utilizados para promoverem regularidade e transparência. Dentre esses rituais e artefatos, 

os mais importantes são: 

 Sprints: sequência de tarefas a serem entregues em um período definido. 

 Product Backlog: nesta fase o PO, junto com toda a equipe, decide todo o trabalho 

a ser feito e a sequência a ser seguida. Ela deve ser planejada de modo a liberar em 

ciclos sucessivas versões de um MVP. 

2.5 BASES PARA A ESTRATÉGIA DIGITAL 

Segundo Laudon e Laudon (2014), para compreender os desafios e problemas no 

ambiente de negócios endereçados pelas soluções digitais e suportar a estratégia de negócios é 

preciso antes entender suas dimensões mais amplas: a organizacional, a humana e a tecnológica: 

 Organizações: as soluções digitais são parte integral das organizações e uma 

organização coordena e executa suas tarefas por toda a estrutura organizacional 

através de seus processos. Cada empresa tem também uma cultura peculiar, ou um 

conjunto fundamental de premissas, valores e modos de fazer as coisas, que é aceito 

por seus membros; 

 Pessoas: uma empresa é tão boa quanto as pessoas que trabalham nela e a gerenciam. 

Para gerir uma empresa são necessários diferentes tipos de conhecimento. Os 

desafios enfrentados pela organização devem ser entendidos pela equipe e suas 

capacidades devem ser alocadas no sentido de adaptarem a empresa à nova realidade; 

 Tecnologia: a tecnologia é uma das ferramentas disponíveis para a organização se 

adequar a um ambiente externo marcado por mudanças e complexidades. 

Dessa maneira, os autores definem Cultura, Processos, Pessoas e Tecnologia nas 

organizações como as dimensões a serem trabalhadas para uma estratégia de negócios. 

Já Bharadwaj et al. (2013) argumentam que a estratégia de TI nas últimas décadas era 

considerada como uma estratégia funcional que teria obrigatoriamente de estar alinhada com a 

estratégia do negócio. Porém, com a crescente digitalização das operações das empresas, nos 
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últimos anos, o papel da estratégia de TI tem sido repensado para um papel onde está esteja 

praticamente emparelhada à estratégia de negócios, formando uma estratégia digital do negócio. 

De acordo com Hess et al. (2016), atualmente, todos os executivos sêniores têm o 

desafio de lidar com as oportunidades e riscos da TD. Nenhuma organização está imune aos 

efeitos das novas tecnologias. Para fazer frente aos desafios da transformação digital e ainda 

manter a competitividade de seus negócios, os executivos devem adotar os caminhos das 

tecnologias digitais, perseguindo o melhor desempenho para o negócio. Ao enfrentarem os 

desafios da TD e ao mesmo tempo manterem a competitividade de suas organizações nos seus 

setores, os líderes devem formular estratégias que abranjam as implicações da TD e a procura 

contínua de um melhor desempenho operacional. 

As organizações que priorizam uma estratégia digital de negócios precisam endereçar 

as quatro dimensões acima descritas: Cultura, Pessoas, Processos e Tecnologia. Essa 

priorização deve focar principalmente nas oportunidades de criação e na captura de valor 

oportunizadas pelos novos modelos de negócios. 

2.6 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

De acordo com Sia, Soh e Weil (2016), a estratégia digital de negócios cruza toda a 

organização, fazendo com que as necessidades de desenvolvimento e de reconfiguração sejam 

simultâneas, tanto na TI quanto nas áreas de negócios das organizações. Uma abordagem 

integrada é necessária para que as empresas respondam efetivamente às ameaças e 

oportunidades criadas por este processo. Para tanto, é necessário que as organizações criem 

capacidades em áreas-chave, que podem ser identificadas como fatores críticos de sucesso. 

Conforme Rockart (1979), os fatores críticos de sucesso são um limitado número de 

áreas, onde se os resultados são satisfatórios, grandes são as chances de ganhos de desempenho 

e competitividade para a empresa. São áreas em que os processos devem acontecer da maneira 

correta para que a empresa ou os projetos sejam bem-sucedidos. Resumindo, os fatores críticos 

de sucesso são aquelas áreas onde o alto desempenho tem um impacto direto no sucesso da 

empresa e de seus projetos. 

Mas quais seriam as variáveis para o sucesso de um projeto? Para Kerzner (2015), a 

maioria dos gerentes de projeto olha apenas para tempo, custo e parâmetros de desempenho 

analisando outros fatores apenas se existe uma condição fora da tolerância. Esta abordagem, 
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pode até assegurar boa performance inicial, mas não assegura estes mesmos resultados em um 

fluxo constante de projetos bem-sucedidos. 

Um projeto bem-sucedido não pode prescindir do apoio da alta administração, que deve 

se comprometer com recursos financeiros e apoio administrativo necessário. As organizações 

envolvidas no projeto devem empregar as técnicas gerenciais mais adequadas e adaptadas aos 

projetos em questão. O uso correto do tempo, com respostas rápidas as questões levantadas no 

curso do projeto também são de grande valia. Finalmente, temos o fechamento do projeto, que 

não pode ser feito de maneira precipitada e que deve condensar as lições aprendidas, que por 

sua vez vão contribuir para o sucesso de outros projetos no futuro. 

Neste sentido, tendo as dimensões-base para a estratégia digital (LAUDON; LAUDON, 

2014) como referência, serão descritas quatro classes de fatores críticos de sucesso para a 

implementação da TD que serão identificadas e analisadas neste estudo: cultura, pessoas, 

processos e tecnologia. 

2.6.1 Cultura 

Segundo Burke e Litwin (1992), o conceito de cultura descreve um duradouro conjunto 

de valores e normas que suportam um sistema social. Consciente ou inconscientemente, esta 

base suporta os membros da organização ao atribuir significados e valores a fatores internos e 

externos, que fazem parte do cotidiano da organização. 

Govindarajan e Immelt (2019), estudando as indústrias, ressaltam que a cultura pode ser 

um fator de inércia. As indústrias convivem com um longo ciclo de desenvolvimento de 

produtos, investindo em ativos geralmente direcionados por tecnologias proprietárias. Em 

contraste, empresas mais inovadoras trabalham com ciclos pequenos e flexíveis, desenvolvem 

produtos com parceiros de maneira aberta e têm uma estrutura de capital mais leve. Essas 

diferenças culturais são barreiras comportamentais às mudanças e tendem a crescer com os 

movimentos no sentido da transformação digital. 

A atividade de desenvolvimento de software é 100% baseada em pessoas. 

Principalmente com o uso de metodologias ágeis, torna-se extremamente necessário que os 

desenvolvedores e as equipes sejam empreendedores e trabalhem com o espírito de dono. Isto 

acontece de maneira acentuada com equipes ágeis, pela natureza de autogestão encontrada 

dentro de cada time. Neste ponto, é necessário criar um ambiente que favoreça o time, onde ele 
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sinta suas ideias valorizadas e onde seja suportada uma cultura de risco, onde a falha não marque 

negativamente um profissional ou time pelo restante de sua carreira. 

Para Kane et al. (2019), a questão da cultura é importante em quase todas as discussões 

relacionadas à TD. As organizações lutam com o entendimento de uma cultura voltada para o 

digital. Segundo os autores, uma cultura digital não se refere apenas à decoração colorida do 

ambiente, e sim a como a organização se comporta e quais são seus valores e crenças. Em seus 

estudos, eles afirmam que uma cultura inflexível, complacente ou com falta de agilidade pode 

se tornar um dos maiores problemas encontrados em processos de transformação digital. 

Johnson (2010) analisa as condições para o fomento da inovação. Segundo o autor, as 

ideias se formam como palpites e intuições lentas, ficando guardadas em um canto do cérebro 

ou do armário. Essas ideias têm que ser maturadas para florescerem, e isto acontece 

acrescentando-se camadas sobre camadas de conhecimento. Uma grande potencializadora 

desse processo é a colisão de ideias e palpites, que tem mais probabilidade de acontecer em 

ambientes e ecossistemas que potencializem estes encontros. Neste caso, se a empresa 

proporciona esse tipo de ambiente, ela cria uma série de vantagens para que seus colaboradores 

criem e façam de suas ideias produtos importantes para a empresa. 

Entretanto, a mesma empresa que incentiva a inovação pode também desestimulá-la 

quando mantém um ambiente hostil a tentativas e a tomada de riscos, o que a deixa com baixo 

repertório de enfrentamento dos possíveis fracassos. Se esse sinal é passado aos colaboradores, 

é provável que ninguém queira assumir riscos com a inovação, colocando sua carreira em jogo. 

Outro ponto importante é a autonomia dada aos colaboradores para desenvolver seus próprios 

projetos, não atrelando toda a pesquisa e desenvolvimento da empresa apenas para as linhas 

que mais geram valor. A empresa precisa necessariamente criar uma cultura tolerante aos 

tomadores de risco, flexibilizando as questões orçamentárias e criando uma rede de 

patrocinadores internos que fomentem a inovação. 

2.6.2 Pessoas 

Projetos de TD usualmente envolvem parcerias que possibilitem incorporar habilidades 

não presentes na organização. Mas a transformação digital não pode contar apenas com 

habilidades externas, é de grande importância o envolvimento de todos os stakeholders de 

maneira que os recursos externos complementem as habilidades internas, ajudando a 

potencializar a inovação como um todo na empresa. 
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Para Sia, Soh e Weil (2016), projetos de TD não são projetos de responsabilidade de TI 

ou de alguma outra área “Digital”. Estes projetos devem envolver toda a empresa e requerem 

muita mudança e adaptação da força de trabalho. Não apenas a alta administração, toda a 

organização deve ser informada e incluída no processo. No caso trabalhado pelos autores, fica 

clara a importância do Chief Executive Officer (CEO) como agente condutor de todo o processo 

e o efeito gerado por esse comportamento em toda a empresa. 

Eden et al. (2019) expõem que as lideranças organizacionais sabem que a transformação 

digital e a transformação da força de trabalho evoluem entrelaçadas, e propõem caminhos para 

guiar este movimento conjunto. Para os autores, a TD envolve fundamentalmente repensar 

processos, serviços e papéis em uma perspectiva digital, com o suporte de uma equipe renovada, 

flexível e bem treinada. 

Já Singh e Hess (2017) preferem focar nas posições executivas que podem suportar a 

implementação das novas tecnologias. Segundo os autores, aproveitar as oportunidades 

apresentadas pelas novas tecnologias é o maior desafio que as empresas enfrentam atualmente. 

Dessa maneira, eles defendem que o papel de responsável pela inovação digital até agora 

representado pelo Chief Information Officer (CIO) deve ser transferido para um novo tipo de 

profissional, mais adaptado a novas mídias e sem a responsabilidade de manter a estrutura 

funcionando, o Chief Digital Officer (CDO). 

Para Kane et al. (2019), o verdadeiro desafio para a disruptura digital nas organizações 

são as pessoas, especificamente os diferentes ritmos com os quais as pessoas e as organizações 

respondem aos avanços da tecnologia. A tecnologia muda mais rápido do que sua adoção pelas 

pessoas. As pessoas se adaptam mais rápido às mudanças do que as organizações. Por sua vez, 

as organizações se ajustam mais rápido do que as instituições legais e societárias. Nesse 

contexto, a adoção se refere à diferença entre a velocidade de mudança da tecnologia e a 

velocidade com as quais as pessoas fazem dessas mudanças parte de suas vidas. A adaptação 

se refere à diferença entre como a maioria das pessoas querem e esperam usar a tecnologia e 

como as empresas estão adaptadas para suportar este uso. A assimilação se refere à velocidade 

com que as organizações devem mudar para suportar as demandas de seus clientes, e essa 

velocidade nem sempre é a velocidade dos órgãos reguladores. 

Trazendo a experiência das indústrias, Govindarajan e Immelt (2019) ressaltam que até 

recentemente as empresas do setor industrial consideravam a tecnologia digital como uma área 

de suporte em suas organizações, frequentemente terceirizando o seu desenvolvimento. Essas 

empresas davam pouca importância em cultivar o tipo de talento que suporta a transformação 
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digital. Outro problema citado pelos autores é o da integração dos talentos digitais com os 

talentos das áreas mais tradicionais da manufatura. 

Finalizando, Wittman (2014) reforça que a organização deve suportar equipes 

autogeridas, permitindo que os times de desenvolvimento se organizem a cada ciclo de entrega, 

definindo não apenas as atribuições de cada participante, mas também como o time se 

compromete com a entrega. Toda a equipe, desenvolvedores, áreas de negócio, infraestrutura, 

devem compartilhar a responsabilidade pela qualidade, estabilidade e desempenho de cada 

entrega. 

2.6.3 Processos 

Para Warner e Wager (2018), a TD nas grandes empresas é um imperativo para proteger 

as vantagens mantidas pelas empresas estabelecidas. A TD impacta os processos de negócios 

devido à aceleração imprimida pelas tecnologias digitais. Mas para os autores, alguns líderes 

erram ao não adaptarem seus processos de negócios à volatilidade, à complexidade e à incerteza 

do novo ambiente, por resistência à mudança de estrutura que suportou a organização até o 

momento. 

Govindarajan e Immelt (2019) ressaltam que toda empresa desenvolve capacidades, 

processos e modelos de negócios para se diferenciar no mercado. Mas essas competências que 

foram e são essenciais no sentido de diferenciação com os competidores, com o tempo, se 

tornam obstáculos que dificultam a mudança. No sentido de manter a vantagem competitiva, os 

executivos se agarram às competências e processos atuais e deixam de observar o mercado e os 

perigos gerados pelas novas tecnologias. 

Os autores ressaltam que mesmo as métricas dos processos devem ser revistas, pois as 

métricas vigentes podem direcionar a organização para produtos e mercados que privilegiam 

atenção e investimentos para projetos tradicionais, em detrimento de projetos mais arriscados 

como os de inovação e TD. 

É importante, como visto em Sia, Soh e Weil (2016), que as empresas tenham processos 

adequados para suportarem os projetos de TD. Dessa maneira, priorização de investimentos, 

contratação de serviços, homologação de novas tecnologias, segurança e compliance devem ser 

adaptados para a criação de um caminho rápido que suporte a TD e que a proteja da competição 

de recursos com as áreas tradicionais das empresas, responsáveis pela manutenção do dia a dia. 
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2.6.4 Tecnologia 

A TD está totalmente amparada na infraestrutura de TI, na administração de TI e na 

governança de TI. Para maximizar os resultados, todos os recursos devem estar conectados e 

integrados. Neste sentido é da maior importância que TI forneça uma estrutura básica de 

tecnologia suportando os novos projetos no que se relaciona à integração com legados, 

compliance e segurança. 

Para Westerman (2019), mesmo que a tecnologia não crie valor por sua simples 

utilização, ela pode destruir valor quando incorretamente implementada. Em muitas 

organizações, processos de negócios mal desenhados e um conjunto dispendioso de sistemas 

legados podem representar uma fonte de inércia e custo para a TD. É impossível, por exemplo, 

criar uma visão unificada da experiência do cliente se os sistemas atuais não se falam, não 

proporcionando uma versão unificada. Para obterem uma TD bem-sucedida, o autor afirma que 

as empresas devem investir na manutenção ou substituição dos sistemas e tecnologias legados. 

Mesmo sendo este um processo de mudança que demanda tempo e altos investimentos, tanto 

Westerman (2019) quanto Sia, Soh e Weil (2016) ressaltam que vale a pena o investimento na 

adaptação ou substituição dos sistemas legados. 

Para Schwertner (2017), as novas tecnologias estão impactando as organizações, bem 

como as vastas áreas da atividade humana. As organizações devem integrar essas tecnologias 

com suas capacidades instaladas, no sentido de transformar processos, engajar talentos e criar 

modelos de negócio para competir no novo mundo digital. Mas na TD não é suficiente usar 

várias tecnologias, é também necessária uma visão clara de onde se quer chegar e dos riscos 

envolvidos, entre eles, baixa interoperabilidade com os sistemas legados, segurança da 

informação e baixo controle. 

Segundo Sebastian et al. (2017), em uma pesquisa realizada com 25 grandes empresas 

foram listadas cinco recomendações no sentido de uma jornada de sucesso no caminho da TD: 

 Definir uma estratégia digital: ao articular uma estratégia digital, seja ela através do 

engajamento dos clientes ou pela disponibilização de soluções digitalizadas, as 

empresas podem focar seus esforços de uma maneira clara e objetiva; 

 Investir em um backbone de suporte: para competirem na economia digital, as 

empresas precisam de excelência para executar transações e prover acesso aos dados 

críticos do processo. Para conseguir isso elas precisam de um bem desenhado e 



 

30 

escalável backbone no sentido de eficiência, escalabilidade e confiabilidade para as 

transações core da empresa; 

 Implementar uma plataforma de serviços digitais: como o backbone de suporte é 

desenhado para prover eficiência e confiabilidade, ele não oferece a rapidez e a 

flexibilidade necessárias para empresas que necessitam de uma rápida inovação 

digital. Dessa maneira, deve-se implementar uma plataforma de serviços digitais para 

facilitar o rápido desenvolvimento e a implementação de inovações digitais; 

 Desenhar a plataforma de serviços digitais, levando-se as parcerias em conta: esta 

plataforma deve ser implementada levando-se em conta futuras contribuições de 

clientes, fornecedores e outros stakeholders; 

 Adotar uma cultura de serviços: a empresa deve ser estruturada com base nos serviços 

que ela provê. Os responsáveis pelos serviços devem ser suportados para proverem a 

inovação e a eficiência que os clientes necessitam. Neste sentido, é importante criar 

uma cultura de gerenciamento de serviços que os suporte em toda a cadeia. 

Os autores enfatizam a questão do alinhamento dos processos de TD com a estrutura de 

TI da empresa e com seus sistemas legados, ao fundamentarem a importância do investimento 

em um backbone de suporte e a implementação de uma plataforma de serviços digitais. 
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3 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

 

Como já visto na fundamentação teórica, Matt, Hess e Benlian (2015) descrevem quatro 

dimensões que podem ser consideradas comuns nas estratégias de TD, independentemente da 

indústria analisada (Figura 2). Segundo os autores, para assegurar implementações bem-

sucedidas é necessário alinhar corretamente as quatro dimensões: uso da tecnologia; mudanças 

na criação de valor; mudanças estruturais; aspectos financeiros. 

 

Figura 2. Framework da Transformação Digital 

 

Fonte: Matt, Hess e Benlian (2015). 

 

Para Albertin e Albertin (2016b), o uso de TI nas empresas deve sempre estar 

relacionado com as necessidades estratégicas e operacionais da organização (Figura 3). Sendo 

assim, o alinhamento dos domínios gera impactos nos direcionadores, nos usos de TI e na 

governança e administração de TI. 
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Figura 3. Dimensões e usos de TI com a participação de Startups 

 

Fonte: adaptado de Albertin e Albertin (2016a). 

 
Para fazer frente aos desafios da TD, as empresas passam a contar com parcerias que 

complementem seu leque de habilidades em um movimento de aproximação com as startups. 

As startups, empresas pequenas e tecnologicamente focadas, passam a implementar projetos 

nas grandes empresas como participantes de aceleradoras, como iniciativas de venture capital 

ou simplesmente como prestadoras de serviços. Mas essa participação, da mesma maneira que 

complementa as habilidades das empresas, aportando tecnologia e inovação, traz também uma 

nova dinâmica e novos desafios relacionados com a administração, a governança e os usos de 

TI. 

Para Laudon e Laudon (2014), os desafios e problemas no ambiente de negócios 

endereçados pelas soluções digitais e o suporte à estratégia de negócios devem ser 

compreendidos em suas dimensões mais amplas: a organizacional, a humana e a tecnológica. 

Os autores definem Cultura, Processos, Pessoas e Tecnologia nas organizações como 

dimensões a serem compreendidas no ambiente de negócios impactado pelas soluções digitais. 

De acordo com Rockart (1979), os fatores críticos de sucesso são um limitado número de 

práticas, processos ou áreas em que, se os resultados são satisfatórios, grandes são as chances 

de ganhos de desempenho e competitividade para a empresa. São fatores que devem acontecer 

da maneira correta para que a empresa ou os projetos sejam bem-sucedidos. Isso nos leva às 

quatro proposições deste trabalho: 

 P1: Há fatores relacionados com a Cultura que são críticos para o sucesso de projetos 

de TD que utilizam startups;  

 P2: Há fatores relacionados com as Pessoas que são críticos para o sucesso de 
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projetos de TD que utilizam startups;  

 P3: Há fatores relacionados com os Processos que são críticos para o sucesso de 

projetos de TD que utilizam startups; e  

 P4: Há fatores relacionados com a Tecnologia que são críticos para o sucesso de 

projetos de TD que utilizam startups. 

Em um ambiente de negócios com crescente complexidade, onde as pressões de 

mercado direcionam as organizações para a transformação digital, novas demandas são criadas, 

pressionando a administração e a governança de TI. Essas demandas que envolvem o uso de 

novas mídias, novas tecnologias, requerem também um conjunto de habilidades não presentes 

na organização, demandando da empresa capacidades que a adaptem a essa nova realidade. 

Surgem, deste contexto, o objetivo geral e os objetivos específicos deste estudo, 

demonstrados na Figura 4. Esses objetivos foram desdobrados em conceitos associados a 

classes de fatores críticos de sucesso, definidos na revisão teórica. 
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Figura 4. Desdobramento Objetivos x Conceitos x Classe de Fator x Fator 

 

Fonte: elaboração do autor. 
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As startups podem contribuir para os projetos de transformação digital, contribuição que 

vem com um aporte tecnológico e metodológico nem sempre suportado pela empresa. Assim, 

este trabalho pretende identificar, através dos fatores críticos de sucesso, quais são as capacidades 

básicas que podem tonar essa parceria mais efetiva e bem-sucedida para ambos os lados. 
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4 METODOLOGIA 

 

Este estudo se fundamenta no seguinte problema de pesquisa: como aumentar as 

chances de sucesso dos projetos de TD implementados com a participação de startups? 

O objetivo geral consiste em identificar os fatores críticos de sucesso na gestão de 

projetos de TD implementados com a participação de startups. 

Os objetivos específicos são: 

 especificar o conceito de transformação digital como resposta as pressões de 

mercado; 

 identificar as características dos projetos de transformação digital; 

 identificar o papel das startups nos projetos de transformação digital. 

Neste trabalho foi utilizada uma estratégia de pesquisa qualitativa. Segundo Creswell 

(2010), a pesquisa qualitativa é exploratória e conveniente quando o pesquisador não conhece 

as variáveis importantes a serem examinadas. A principal característica da abordagem 

qualitativa é a sua perspectiva no objeto de estudo. 

As características mais importantes da pesquisa qualitativa são: 

 pesquisa no campo e no local em que os participantes vivenciam a questão ou 

problema; 

 o pesquisador como instrumento fundamental: os pesquisadores qualitativos coletam 

pessoalmente os dados por meio de exame de documentos, de observação do 

comportamento ou de entrevistas com os participantes; 

 múltiplas fontes de dados: os pesquisadores qualitativos coletam múltiplas formas de 

dados; 

 análise de dados indutiva: os pesquisadores qualitativos criam seus próprios padrões, 

categorias e temas; 

 significados dos participantes: foco na aprendizagem do significado que os 

participantes dão ao problema ou questão; 

 lente teórica: os pesquisadores utilizam lentes teóricas para enxergar seus estudos. 

 interpretativo: a pesquisa qualitativa é uma forma de investigação interpretativa em 

que os pesquisadores fazem uma interpretação do que enxergam, ouvem e entendem; 
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 relato holístico: os pesquisadores tendem a desenvolver um quadro complexo do 

problema ou questão em estudo. 

O método utilizado foi o estudo de caso único (YIN, 2015). Segundo o autor, o estudo 

de caso único pode ser utilizado pela oportunidade de observar um fenômeno pouco observado 

anteriormente. Para Saunders, Lewis e Thornhill (2016), um estudo de caso pode ser baseado 

em uma pessoa, um grupo, uma organização, uma associação ou um processo de mudança. 

Escolher bem o caso a ser estudado e definir os seus limites são fatores primordiais para a 

formatação desse tipo de estudo. 

A coleta de dados foi baseada em dados primários, obtidos por meio de entrevistas com 

os participantes do projeto, dados secundários, por meio da documentação de projetos, 

metodologias e contratos, e pela observação, através da qual o autor participou ativamente do 

projeto. As características de cada tipo de coleta foram demonstradas no Quadro 1. Para Yin 

(2015), em um estudo de caso pode-se coletar dados das pessoas e das instituições nas situações 

do dia a dia. Neste caso é necessário integrar os eventos do mundo real com o plano de coleta 

de dados, já que o pesquisador não tem o controle do ambiente. 

 

Quadro 1. Tipos de coleta de dados 

Tipo de Coleta Opções Vantagens Limitações 

Observação Observador como 
participante. 

Registro de informações à 
medida que ocorrem. 

Cuidado com informações 
sigilosas. 

Entrevistas Face a face, um a 
um. 

Útil quando os participantes 
não podem ser diretamente 
observados. 

Proporciona informações 
indiretas, filtradas pelos 
pontos de vista dos 
entrevistados. 

Documentos Documentos 
privados. 

Podem ser acessados em 
momento mais conveniente.  

Cuidado com informações 
sigilosas. 

Fonte: Creswell (2010). 

 

As classes de fatores críticos de sucesso (Figura 5), trabalhadas na revisão teórica, foram 

usadas para fundamentar as entrevistas, na coleta de dados primários, e a análise de dados 

secundários foi baseada nos documentos de implementação, metodologias e contratos. 
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Figura 5. Classes de fatores críticos de sucesso 

 

Fonte: elaboração do autor. 

 

As entrevistas foram realizadas com todos os participantes, que foram convidados a 

identificar quais seriam os fatores críticos de sucesso do projeto, associados às classes de fator 

acima identificadas, comentando também as proposições levantadas no desenvolvimento 

teórico. Os participantes da seguradora e da startup foram entrevistados separadamente, exceto 

os desenvolvedores que foram entrevistados em conjunto na startup e na seguradora: 

 Seguradora: 

o CIO (1) 

o Gerente de Projeto (1) 

o Desenvolvedores (3) 

o Área de Negócios (1) 

 Startup 

o CIO (1) 

o Product Owner (1) 

o Desenvolvedores (3) 

o Área de negócios (1) 

Os números entre parênteses demonstram o número de entrevistados. As entrevistas 

foram feitas em novembro de 2018 e não foram gravadas a pedido dos entrevistados. Todas 

foram diretamente transcritas. As classes de fatores críticos de sucesso, definidas no 

desenvolvimento teórico, foram os direcionadores de todas as entrevistas, que duraram 

aproximadamente 40 minutos cada. 

Para Yin (2015), uma das estratégias de análise de dados que pode ser seguida é a 

análise, levando-se em conta as proposições teóricas que levaram ao estudo de caso. As 

proposições teriam dado forma ao seu plano de coleta de dados e, por isso, dado origem às 

prioridades analíticas. 

Para Creswell (2010), a análise dos dados deve seguir às seguintes fases, utilizadas na 

análise de conteúdo deste trabalho: 

 organização e preparação dos dados para análise; 
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 leitura de todos os dados para obter uma percepção geral; 

 análise detalhada com um processo de codificação. Codificação é o processo de 

organização do material em blocos ou segmentos de texto antes de atribuir 

significado às informações; 

 utilização do processo de codificação para gerar uma descrição do local, das pessoas 

e das categorias ou temas para análise; 

 definição de como a descrição e o tema serão representados na narrativa qualitativa; 

 interpretação e extração de significados dos dados. 

As grandes unidades de análise deste trabalho são: 

 Seguradora: patrocinadora do projeto atuando nas questões relacionadas à integração 

com o legado, segurança e compliance; 

 Startup: desenvolvedora da solução atuando com o aporte tecnológico e 

metodológico; 

 Projeto: implementação de solução para vendas de seguros massificados com o 

suporte de novas tecnologias e com um novo modelo de negócio, visando enriquecer 

a experiência do cliente. 

O projeto escolhido se justifica pelo acesso a todos os participantes e pelo caráter 

heterogêneo do grupo. O grupo em questão reuniu público técnico e das áreas de negócio nos 

níveis operacionais e executivos. E ainda mais, reuniu em um mesmo projeto equipes com 

procedimentos metodológicos distintos, participantes das startups e participantes da 

seguradora. Concluindo, o projeto escolhido ofereceu o material necessário para trabalhar os 

objetivos propostos no estudo. 
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5 RESULTADOS 

 

Nesta seção será apresentada a descrição do caso, relatando os dados coletados nas 

entrevistas, a coleta de dados e a observação, seguidos pela discussão. 

5.1 DESCRIÇÃO DO CASO 

A seguradora tem origem europeia e, como grande parte do mercado de seguros 

brasileiro, tem foco acentuado em seguros de automóveis. O ano de 2018 foi um marco para os 

investimentos em soluções digitais em um movimento de diversificação de mercado, no intuito 

de reduzir a dependência deste setor. 

A startup tem cinco anos de atuação no mercado de seguros, trabalhando principalmente 

com o uso de novas tecnologias para a venda de seguros massificados. A empresa passou por 

sucessivas mudanças em seu modelo de negócios, atuando hoje principalmente no mercado 

corporativo. Nessas mudanças ficou claro para a empresa que o grande diferencial seria o tempo 

de implementação; mais do que aportar com novas tecnologias, a empresa teria que 

implementar mais rápido. Esse modelo de negócios, de vender a agilidade e de também 

trabalhar com o risco dos projetos, possibilitou um grande crescimento e um aumento 

significativo na carteira de clientes. 

O ano de 2018 foi um boom no mercado de seguros massificados. Todas as grandes 

seguradoras começaram a investir em soluções digitais, montando laboratórios de inovação e 

investindo no treinamento das equipes. O marketing digital avançou muito nesse período e os 

lançamentos foram suportados por grandes eventos na mídia tradicional e nas redes sociais. 

Ocorreu também, nesse período, uma grande aproximação entre as seguradoras e as startups. 

Seja com a criação de aceleradoras, incubadoras e iniciativas de venture capital, as seguradoras 

entenderam que essa aproximação era boa para os negócios. 

O caso trata da implementação de um projeto para a venda de seguros massificados em 

uma seguradora, com a participação de uma startup. O projeto rompe com o modelo de 

negócios atual, tendo suporte em novas tecnologias e em conteúdos inovadores. 

O direcionamento desse projeto veio pelo mercado. O início da comercialização de 

seguros massificados pela internet no Brasil trouxe uma nova dinâmica para as seguradoras. De 
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uma hora para outra as seguradoras passaram a ver seus concorrentes explorando esse novo 

filão e reagiram, tardiamente, para criar soluções próprias. 

Esse direcionamento teve impactos imediatos nos usos de TI. A infraestrutura teve de 

se modernizar para suportar as novas tecnologias. O lado transacional necessariamente teve que 

ser adaptado para que a integração com as soluções digitais acontecesse. O perfil dos 

colaboradores teve que ser alterado, com um enfoque maior em inovação e metodologias ágeis. 

Os novos tipos de uso de TI, cada vez mais inovadores e com novas tecnologias, exigiram que 

a governança e a administração de TI se adaptassem a esse novo equilíbrio. As empresas 

passaram a ter que lidar com a manutenção do ambiente, e ao mesmo tempo, com as inovações, 

que rompem com os modelos já conhecidos e têm que acontecer obrigatoriamente para fazer 

frente às pressões de mercado. 

Nesse tipo de implementação, as seguradoras têm que se adaptar às novas demandas da 

TD. Tal adaptação passa necessariamente pela mudança na estrutura e processos 

organizacionais, passando pelos aspectos financeiros e pelo compliance. Novas maneiras de 

contratação, procedimentos de priorização de investimentos e rotas mais rápidas para a 

aprovação e implementação de projetos de inovação devem ser implementados. A estratégia da 

empresa precisa contemplar as implicações da TD, preparando o ambiente para esse novo 

momento. 

O novo direcionamento do mercado deixou claro para as empresas que elas precisariam 

de ajuda nesse processo. Era a oportunidade que as startups estavam esperando, e os projetos 

conjuntos entre seguradoras e startups ganharam volume. 

Um projeto de TD com a participação de startups difere de um projeto implementado 

apenas com os recursos internos. A startup precisa lidar com todos os problemas inerentes aos 

processos das grandes empresas, entre eles: negociação não adaptada; falta de um backbone 

que facilite a comunicação entre novas aplicações e legado; timing de projeto não ágil; 

lideranças que não entendem o novo ambiente; novo padrão de conteúdo. E as empresas 

começaram a lidar com questões tais como: mudanças metodológicas; mudanças tecnológicas; 

cultura de inovação; processos e estrutura organizacional adaptados. 

Muitas empresas ainda associam a inovação apenas às iniciativas relacionadas a seus 

produtos, se esquecendo das inovações que podem nascer de novos modelos de negócio. São 

as inovações dessa ordem que possibilitam às empresas (a exemplo da Uber e da Airbnb) uma 

maneira inovadora de trabalhar, através da desmaterialização e desintermediação das relações 

com os consumidores, com produtos e soluções de impacto global. 
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O modelo de negócio deve ser alvo da inovação na procura de novos meios de se fazer 

negócio. Devem ser perseguidos os avanços que permitem à empresa fazer mais rápido, fazer 

com mais qualidade ou produzir com maior sintonia às necessidades do cliente, resolvendo um 

problema ou utilizando uma forma original que aproxime as soluções da empresa dos anseios 

de seus clientes. 

A atividade de desenvolvimento de software é 100% baseada em pessoas. 

Principalmente com o uso de metodologias ágeis, torna-se extremamente necessário que os 

desenvolvedores e as equipes sejam empreendedores e trabalhem com o espírito de dono. Isso 

acontece de maneira acentuada com times ágeis, pela natureza de autogestão que é encontrada 

dentro de cada time. Nesse ponto, é necessário criar um ambiente que favoreça o 

intraempreendedor, no qual ele sinta suas ideias valorizadas e haja uma cultura flexível de risco, 

em que a falha não marque negativamente um profissional ou time pelo restante de sua carreira. 

Para criar o ambiente propício à agilidade e à inovação, o processo de desenvolvimento 

da startup está amparado em três conceitos: Design Thinking; Lean Startup; Scrum. 

Como todos os projetos são de curto prazo e estão geralmente delimitados por no 

máximo três sprints (com sete dias cada), a empresa precisa planejar e alocar os recursos de 

maneira a potencializar a entrega e entregar com um nível de qualidade que possibilite o início 

do faturamento da maneira mais rápida possível. 

O primeiro sprint contempla sempre as atividades de design thinking com o cliente e a 

prototipação rápida de uma solução que permita ao máximo a visualização de problemas 

futuros, sendo essas atividades tratadas por operações e marketing. Terminado o design, o 

frontend da aplicação está praticamente fechado, e neste momento o backend começa a ser 

tratado por um dos cinco times, cada um deles composto de:  

 Product Owner, com interface direta com o cliente; 

 Scrum Master; 

 Três desenvolvedores; 

 Analista de infra/segurança. 

O desenvolvimento é facilitado devido à arquitetura de micros serviços adotada na 

empresa. Essa abordagem possibilita um alto nível de reutilização de código. Quebrada a 

aplicação em uma série de Interfaces de Programação de Aplicativos (APIs), permite-se 

também uma maior velocidade de deploy. 

Com essa abordagem de gerenciamento de projetos múltiplos de desenvolvimento, a 

empresa consegue estabelecer pipelines de entrega, distribuindo os recursos nos times com o 
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cuidado de fazer o rodízio entre os participantes. Os rituais do Scrum ajudam a suportar a 

disseminação de informações entre todos os recursos. 

 

Figura 6. Classe de fatores críticos de sucesso x Documentos 

 
Fonte: elaboração do autor. 

 

Complementando essa análise fundamentada na observação e na análise dos 

documentos, foram entrevistados vários profissionais, tanto da seguradora quanto da startup, 

no sentido de expressarem suas opiniões sobre os fatores críticos de sucesso neste tipo de 

projeto. Tais entrevistas, tendo como base as classes de fatores críticos de sucessos e as 

proposições apresentadas no desenvolvimento teórico, estão representadas nas subseções 

seguintes. 

5.1.1 Cultura 

Para Laudon e Laudon (2014), cada empresa tem uma cultura peculiar, ou um conjunto 

fundamental de premissas, valores e modos de fazer as coisas que é aceito por seus membros. 

Já Burke e Litwin (1992) consideram cultura como um duradouro conjunto de valores e normas 

que suportam um sistema social. Consciente ou inconscientemente, essa base suporta os 

membros da organização ao atribuir significados e valores a fatores internos e externos, que 

fazem parte do cotidiano da organização. Seguem as citações referentes à classe de fator crítico 

de sucesso Cultura. 

Para o CIO da seguradora, em uma organização de grande porte, a implementação de 

uma cultura de inovação não pode ser feita rapidamente: 



 

44 

[...] em uma organização como a nossa não podemos minimizar as 
dificuldades de se criar uma cultura propícia a inovação. 

Para o CIO da startup, formar os times com profissionais de áreas diversas, tanto 

técnicas quanto de negócios, pode facilitar todo o processo e fomentar uma cultura de 

inovação: 

[...] criar equipes e ambientes que fomentem uma cultura de inovação. 

5.1.2 Pessoas 

Para Laudon e Laudon (2014), uma empresa é tão boa quanto as pessoas que trabalham 

nela e a gerenciam. Para gerir uma empresa são necessários diferentes tipos de conhecimento. 

Os desafios enfrentados pela organização dever ser entendidos por toda a equipe, e suas 

capacidades devem ser alocadas no sentido de adaptar a empresa à nova realidade. Seguem as 

citações referentes à classe de fator crítico de sucesso Pessoas. 

Para o CIO da seguradora, o fator crítico de sucesso estaria nas pessoas. No suporte da 

alta administração, na correta compreensão da complexidade e do tempo de implementação 

dos projetos e da adequação dos profissionais de TI e da área de negócios.  

Vejo a alta administração mais envolvida, tanto na participação quanto 
no engajamento das equipes. 

Treinamento é questão prioritária. 

Para CIO da startup, formar os times com profissionais de áreas diversas, tanto 

técnicas quanto de negócios, pode facilitar todo o processo e fomentar uma cultura de 

inovação. 

[...] criar equipes e ambientes que fomentem uma cultura de inovação. 

A análise dos relatórios das reuniões diárias (Scrum) ressalta a importância das equipes 

autogeridas e multifuncionais nos projetos. A equipe é um time de iguais, onde todos têm 

responsabilidades pela qualidade, estabilidade e desempenho das versões entregues em cada 

ciclo. O Scrum master trabalha como um grande facilitador para toda a equipe, enquanto o 
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Product owner mantém a conexão com o negócio, organizando as demandas na backlog list. 

Como equipes multifuncionais, são compostas de desenvolvedores, funcionários das áreas de 

negócios, gerentes de projeto, qualidade e segurança. 

5.1.3 Processos 

Para Laudon e Laudon (2014), as soluções digitais são parte integral das organizações, 

e uma organização coordena e executa suas tarefas por toda a estrutura organizacional através 

de seus processos. 

O CIO da seguradora ressaltou a competição por recursos entre projetos de inovação e 

os projetos de manutenção da estabilidade, onde quase sempre a inovação é postergada pelos 

processos de alocação de recursos, que geralmente priorizam a estabilidade e a compliance 

dos sistemas atuais.  

Ainda acho difícil a competição dos investimentos em inovação com os 
investimentos na estabilidade do ambiente e das exigências legais. 

Para o entrevistado da área de negócios da seguradora, um processo mais rápido que 

possibilite uma via rápida para a inovação, relativizando em um primeiro momento estruturas 

rígidas de segurança e compliance, ajudaria muito no sentido de implementações mais rápidas. 

Precisamos de implementações mais rápidas. 

Se não lançarmos primeiro não adianta. 

O CIO da startup aponta também para a necessidade de processos mais fluidos entre 

as áreas de negócio e de TI do mundo corporativo. Quase sempre a área de negócios contrata 

projetos sem o envolvimento de TI, ficando a TI da área corporativa como o grande vilão para 

o atraso dos projetos quando eles chegam nas questões de integração, segurança e compliance. 

[...] ideal é ter processos que garantam o envolvimento da TI 
corporativa desde os primeiros momentos do projeto. 
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A análise das minutas de contrato demonstra o quanto o processo de negociação entre 

uma empresa estabelecida e uma startup não leva em conta as especificidades de cada uma das 

empresas. São comuns as exigências, nos processos de contratação, como se a startup fosse 

uma empresa de grande porte. 

É necessário apresentar balanço auditado dos últimos 12 meses. 

A certificação PCI é obrigatória. 

A certificação na ISO 27000 é obrigatória. 

Qual a posição da empresa em relação à norma do BACEN para 
funcionamento na nuvem. 

5.1.4 Tecnologia 

Para Laudon e Laudon (2014), a tecnologia é uma das ferramentas disponíveis para se 

adequar a um ambiente externo marcado por mudanças e complexidades. Para Schwertner 

(2017), as novas tecnologias estão impactando as organizações, bem como vastas áreas da 

atividade humana. As organizações devem integrar essas tecnologias com suas capacidades 

instaladas no sentido de transformar processos, engajar talentos e criar modelos de negócio para 

competir no novo mundo digital. Seguem as citações referentes à classe de fator crítico de 

sucesso Tecnologia. 

Para o gerente de projeto da seguradora, os gerentes de projetos se encontram em uma 

situação peculiar. Eles têm que dividir suas habilidades entre o gerenciamento de projetos 

clássicos e as metodologias ágeis, ficando quase sempre presos em um meio termo 

extremamente improdutivo. Eles apontaram como fator crítico de sucesso a necessidade de um 

backbone técnico e metodológico que melhor suporte a inovação. 

É difícil ser ágil em tempo parcial. 

Não adianta descer para o laboratório de inovação trabalhar com 
design thinking e metodologias ágeis e terminar o dia trabalhando da 
maneira de sempre. 
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Os desenvolvedores da seguradora, como técnicos que são, já apontam como fator 

crítico de sucesso o domínio das novas tecnologias. Para eles, o backbone técnico que 

possibilite o uso e o desenvolvimento de novas tecnologias é uma questão fundamental para a 

inovação. Eles ressaltaram o peso representado pelos sistemas legados e as dificuldades que 

esses sistemas apresentam para a integração com novas tecnologias. 

As novas tecnologias são estimulantes. 

Precisamos integrar melhor os dois mundos, fazer as novas tecnologias 
conversarem com as aplicações antigas ainda é muito difícil. 

O CIO da startup aponta também para a necessidade de estruturas metodológicas e 

técnicas de uso comum, explicitadas desde o início do projeto entre todas as áreas envolvidas.  

As equipes, dos dois lados, têm que falar a mesma linguagem, utilizar 
as mesmas metodologias e técnicas. 

Para o gerente de projeto da startup, a questão metodológica seria o fator crítico de 

sucesso mais importante para os projetos. Uma linguagem comum e métodos compartilhados 

poderiam ser o diferencial. Um grande problema seria a relação da cultura tradicional de 

gerenciamento de projetos do mundo corporativo e as arestas e surpresas que aparecem quando 

esses métodos confrontam com o mundo ágil. 

A formação da equipe da seguradora é sólida. 

Para os desenvolvedores da startup, o backbone técnico seria o grande fator crítico de 

sucesso. Eles ressaltam as dificuldades técnicas ao buscarem integrar soluções baseadas 

tecnologias mais recentes com os sistemas legados. Comentaram que ainda é muito comum 

integrar uma solução de alta tecnologia com utilização de machine learning, realidade 

aumentada e georreferenciamento com a utilização de file transfer, já que este é o único método 

suportado pelo legado. 

 Difícil é trabalhar com machine learning e ter que integrar via file 
transfer. 

O abismo do legado é enorme!!!! 
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Para a área de negócios da startup, a utilização de metodologias que antecipem a 

validação dos projetos pelos clientes tem grandes impactos positivos. 

As surpresas da integração é que são os problemas. 

Precisamos antecipar a validação pelos clientes. 

A análise da documentação técnica demonstra o quanto as opções corretas por 

metodologias e tecnologias podem alavancar a capacidade de lançar produtos de forma mais 

rápida. O uso de tecnologias como APIs e micros serviços permite uma grande reutilização de 

código ao suportar a criação de um backbone técnico preparado para diferentes tipos de 

aplicações. O backbone técnico permite também lidar com diferentes tipos de tecnologias, das 

mais simples às mais sofisticadas, nos processos de integração com o legado. Metodologias 

como o design thinking permitem a validação dos projetos na fase de concepção, permitindo 

que eles sejam alterados ou abortados antes de escrever a primeira linha de código. 

5.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A transformação digital na seguradora, com seus domínios definidos em Matt, Hess e 

Benlian (2015), atua sobre os direcionadores de usos de TI. Esses direcionadores, por sua vez, 

impactam os usos, a governança e a administração de TI em um processo de adaptação às 

exigências da estratégia da transformação digital. Albertin e Albertin (2016b), ao tratarem dos 

direcionadores de mercado, explicam que as estratégias e operações das empresas devem 

atender as pressões de negócio, oferecendo as respostas organizacionais necessárias para seu 

sucesso. 
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Figura 7. Modelo teórico 

 

Fonte: adaptada de Albertin e Albertin (2016a) e de Matt, Hess e Benlian (2015). 

 

Frente aos desafios, a seguradora passa a contar com a parceria de startups no sentido 

de complementar seu leque de habilidades na implementação de projetos de TD. Essa parceria 

aporta novas tecnologias, métodos ágeis e inovação, trazendo também uma nova dinâmica que 

impacta usos, governança e administração de TI. 

Para a compreensão dos desafios dessa dinâmica foram realizadas entrevistas, cujos 

trechos mais relevantes foram apresentados na descrição do caso, tendo como base as classes 

de fator crítico de sucesso e as proposições definidas no desenvolvimento teórico. As classes 

têm base em Laudon e Laudon (2014), segundo os quais para se compreender os desafios e 

problemas no ambiente de negócios endereçados pelas soluções digitais e suportar a estratégia 

de negócios é preciso entender suas dimensões mais amplas: a organizacional, a humana e a 

tecnológica. Os fatores críticos de sucesso vêm de Rockart (1979), para quem tais fatores são 

um limitado número de práticas, processos ou áreas, e se os resultados são satisfatórios, grandes 

são as chances de ganhos de desempenho e competitividade para a empresa. São fatores que 

devem acontecer da maneira correta para que a empresa ou os projetos sejam bem-sucedidos e 

que levam às quatro proposições deste trabalho: 

 P1: há fatores relacionados com a Cultura que são críticos para o sucesso de projetos 

de TD que utilizam startups;  

 P2: há fatores relacionados com as Pessoas que são críticos para o sucesso de projetos 

de TD que utilizam startups;  

 P3: há fatores relacionados com os Processos que são críticos para o sucesso de 

projetos de TD que utilizam startups; 
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 P4: há fatores relacionados com a Tecnologia que são críticos para o sucesso de 

projetos de TD que utilizam startups. 

 

Figura 8. Classes de Fator x Fatores críticos de sucesso 

 

Fonte: elaboração do autor. 

 

Como demonstrado na Figura 8, todas as classes de fator foram citadas nas entrevistas 

em maior ou menor grau.  

De acordo com Kane et al. (2019), a questão da cultura é importante em quase todas as 

discussões relacionadas à TD. Os autores relatam que uma cultura inflexível, complacente ou 

com falta de agilidade pode se tornar um dos maiores problemas encontrados nesse tipo de 

processo. A questão cultural foi levantada nas entrevistas pelos CIOs das duas empresas, que 

citaram principalmente a dificuldade de transição para uma cultura digital na empresa e na 

formação de equipes e ambientes que fomentem a inovação. Vale lembrar que a cultura, 

segundo Govindarajan e Immelt (2019), pode ser um fator de inércia para a TD. 

Para Sia, Soh e Weil (2016), projetos de TD não são projetos de responsabilidade de TI 

ou de alguma outra área “Digital”. Estes projetos devem envolver toda a empresa e requerem 

muita mudança e adaptação da força de trabalho. Não apenas a alta administração, mas toda a 

organização deve ser informada e incluída no processo. Kane et al. (2019) também indicam que 

o verdadeiro desafio para a disruptura digital nas organizações são as pessoas, especificamente 

os diferentes ritmos com os quais as pessoas e as organizações respondem aos avanços da 

tecnologia. Nas entrevistas, na análise de documentos e na observação foram levantados vários 
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pontos relacionados a esta classe de fator, da importância do apoio da alta administração, 

importância do treinamento e principalmente na mudança da estrutura das equipes no sentido 

de equipes multifuncionais e autogeridas. O importante, como citado por Eden et al. (2019), é 

que a transformação das equipes e a transformação digital evoluam de forma conjunta. 

Para Warner e Wager (2018), processos de negócios não adaptados à volatilidade, 

complexidade e incerteza do ambiente representam desafios à TD. Sia, Soh e Weil (2016) 

ressaltam a importância de processos de negócios adaptados para suportarem a TD. 

A coleta de informações aponta para a importância de processos tais como: priorização 

de investimentos, contratação de serviços, homologação de novas tecnologias, segurança e 

compliance. Esses processos devem ser adaptados para a criação de um caminho rápido que 

privilegie a TD e que a proteja da competição de recursos com as áreas tradicionais das 

empresas, responsáveis pela manutenção do dia a dia. 

Para maximizar os resultados, todos os recursos devem estar conectados e integrados. 

Neste sentido, é da maior importância que a TI forneça uma estrutura básica de tecnologia, 

suportando os novos projetos no que se relaciona à integração com legados, compliance e 

segurança. 

Para Westerman (2019), mesmo que a tecnologia não crie valor por sua simples 

utilização, ela pode destruir valor quando é incorretamente implementada. Em muitas 

organizações, processos de negócios mal desenhados e um conjunto dispendioso de sistemas 

legados podem representar uma fonte de inércia e custo para a TD. A classe de fator Tecnologia 

foi a mais citada, tanto nas entrevistas quanto na análise dos documentos e na observação, talvez 

por causa do perfil técnico dos participantes. Foram fortemente ressaltados pontos como a 

construção de um backbone técnico que permita a implementação de soluções mais rápidas e 

melhor interoperabilidade com os sistemas legados. Também se considerou de grande 

importância o uso de um padrão metodológico que permita uma melhor comunicação entre as 

equipes, e que os projetos sejam validados o mais breve possível. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A transformação digital traz grandes oportunidades para as empresas. Essas empresas 

destinam grandes esforços para se posicionarem em uma economia cada dia mais digitalizada, 

mas ainda gerando grande parte de sua receita com produtos e serviços tradicionais. No entanto, 

a TD, mais do que apenas o foco em tecnologia, se relaciona a como a tecnologia pode ser 

utilizada para inovar no modelo de negócios, aumentar a eficiência operacional e revolucionar 

a experiência dos clientes. 

De maneira geral, um novo posicionamento no sentido da transformação digital não vai 

ser atingido tratando da empresa como um todo. É mais comum e plausível que essa 

transformação digital seja dividida em um programa de vários projetos, com a prioridade para 

aqueles que possam gerar ganhos consistentes ou de uma maneira mais rápida. Para Smith e 

Watson (2019), a TD não é apenas um projeto, mas sim um grupo de programas relacionados 

e orientados para o negócio. 

Os projetos priorizados, direcionados pelas necessidades de mercado, geram grandes 

impactos na administração, na governança e nos usos de TI, criando demandas e exigindo novas 

políticas e processos. Para fazer frente a esses desafios, as empresas passam a contar com 

parcerias que complementem seu leque de habilidades. Conforme Vey et al. (2017), a falta de 

competências – traduzidas em habilidades, conhecimento e atitudes – é um obstáculo para a 

TD. Neste sentido, surge um movimento de aproximação com as startups, em busca de 

soluções, de novos negócios ou da transformação da cultura interna das empresas. 

As startups, empresas pequenas e tecnologicamente focadas, participam de projetos nas 

corporações como participantes de aceleradoras, como iniciativas de venture capital ou 

simplesmente como prestadoras de serviços. O diferencial das startups está no desenvolvimento 

ágil, o que possibilita prazos menores de implementação e o foco em novas tecnologias. 

A união de esforços em prol da TD não acontece sem problemas. As diferenças 

explícitas entre uma grande empresa e uma pequena startup permeiam todo o processo, desde 

a contratação até a entrega final do projeto, trazendo nova dinâmica e novos desafios 

relacionados com a administração, a governança e os usos de TI, foco de estudo deste trabalho. 

Após essa breve contextualização, pode-se concluir que o objetivo geral e a resposta de 

pesquisa, descritos a seguir, foram atendidos com base nos propósitos deste estudo: 
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 Pergunta de pesquisa: como aumentar as chances de sucesso dos projetos de 

transformação digital implementados com a participação de startups?  

 Objetivo geral: identificar os fatores críticos de sucesso na gestão de projetos de 

transformação digital implementados com a participação de startups. 

Proposição 1: há fatores relacionados com a cultura que são críticos para o sucesso 

de projetos de TD que utilizam startups. 

Para Burke e Litwin (1992), o conceito de cultura descreve um duradouro conjunto de 

valores e normas que suportam um sistema social. Consciente ou inconscientemente, esta base 

suporta os membros da organização ao atribuir significados e valores a fatores internos e 

externos que fazem parte do cotidiano da organização. 

A atividade de desenvolvimento de software é 100% baseada em pessoas. 

Principalmente com o uso de metodologias ágeis, torna-se extremamente necessário que os 

desenvolvedores e as equipes sejam empreendedores e trabalhem com o espírito de dono. Isso 

acontece de maneira acentuada com equipes ágeis, pela natureza de autogestão que se encontra 

dentro de cada time. Por isso, é necessário criar um ambiente que favoreça o time, de modo que 

ele sinta suas ideias valorizadas e onde seja suportada uma cultura de risco, onde a falha não 

marque negativamente um profissional ou time pelo restante de sua carreira. 

A cultura foi citada devido à importância de se criar um ambiente que favoreça a 

inovação e a tentativa de se descobrir novas maneiras de criar produtos, serviços e modelos de 

negócio. Esta classe foi citada pelos CIOs da seguradora e da startup, reforçando que essa 

classe, associada ao fator crítico de sucesso, cultura de inovação, faz parte das preocupações da 

alta administração das empresas. 

Proposição 2: há fatores relacionados com pessoas que são críticos para o sucesso 

de projetos de TD que utilizam startups. 

Para Sia, Soh e Weil (2016), projetos de TD não são projetos de responsabilidade de TI 

ou de alguma outra área “Digital”, são projetos que devem envolver toda a empresa e requerem 

muita mudança e adaptação da força de trabalho. Não apenas a alta administração, mas toda a 

organização deve ser informada e incluída no processo.  

Eden et al. (2019) expõem que as lideranças organizacionais sabem que a TD e a 

transformação da força de trabalho evoluem entrelaçadas, e propõem caminhos para guiar esse 

movimento conjunto. Para os autores, a TD envolve fundamentalmente repensar processos, 

serviços e papéis em uma perspectiva digital, com o suporte de uma equipe renovada, flexível 

e bem treinada. 
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Wittman (2014) reforça que a organização deve suportar equipes autogeridas, 

permitindo que os times de desenvolvimento se organizem a cada ciclo de entrega, definindo 

não apenas as atribuições de cada participante, mas também como o time se compromete com 

a entrega. Toda a equipe, desenvolvedores, áreas de negócio e infraestrutura devem 

compartilhar a responsabilidade pela qualidade, estabilidade e desempenho de cada entrega. 

Esta classe foi citada pelos CIOs da seguradora e da startup, reforçando que essa classe, 

associada aos fatores críticos de sucesso abaixo descritos, faz parte das preocupações da alta 

administração das empresas: 

 envolvimento da alta administração; 

 treinamento das equipes; 

 equipes multifuncionais; 

 equipes autogeridas. 

Proposição 3: há fatores relacionados com processos que são críticos para o sucesso 

de projetos de TD que utilizam startups. 

Para Sia, Soh e Weil (2016), é importante que as empresas tenham processos adequados 

para suportarem os projetos de TD. Desta maneira, priorização de investimentos, contratação 

de serviços, homologação de novas tecnologias, segurança e compliance devem ser adaptados 

para a criação de um caminho rápido que suporte a TD e que a proteja da competição de recursos 

com as áreas tradicionais das empresas, responsáveis pela manutenção do dia a dia. 

A classe de fator crítico de sucesso relacionada aos Processos fica também em evidência 

ao contemplar as regras de convivência entre seguradora e startup e as mudanças necessárias 

para que os projetos de inovação sejam tratados em uma via rápida, que não disputem 

investimentos da mesma esteira que os projetos de manutenção da estabilidade do ambiente e 

exigência legal. Para que isso aconteça, processos de negócios que suportem desde a 

contratação até as ligações com compliance e segurança da informação devem ser revistos de 

forma a criar uma rota rápida para os projetos de TD. Esta classe foi citada em sua relação com 

os seguintes fatores críticos de sucesso: 

 processos de priorização de investimentos; 

 processos de alinhamento da área de negócios com TI; 

 processos de negociação adaptados ao porte das startups. 

Proposição 4: há fatores relacionados com a tecnologia que são críticos para o 

sucesso de projetos de TD que utilizam startups. 
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A TD está totalmente amparada na infraestrutura de TI, na administração de TI e na 

governança de TI. Para maximizar os resultados, todos os recursos devem estar conectados e 

integrados. Neste sentido, é da maior importância que a TI forneça uma estrutura básica de 

tecnologia, suportando os novos projetos no que se relaciona à integração com legados, 

compliance e segurança. 

Para Westerman (2019), mesmo que a tecnologia não crie valor por sua simples 

utilização, ela pode destruir valor quando incorretamente implementada. Em muitas 

organizações, processos de negócios mal desenhados e um conjunto dispendioso de sistemas 

legados pode representar uma fonte de inércia e custo para a transformação digital. É 

impossível, por exemplo, criar uma visão unificada da experiência do cliente se os sistemas 

atuais não se falam e não proporcionam uma versão unificada. 

De uma maneira geral, a classe de fatores críticos de sucesso mais citada foi a 

relacionada à tecnologia. Este viés tecnológico pode ser entendido pelo perfil dos participantes 

das startups e pelo perfil das próprias empresas, focados em novas tecnologias. A necessidade 

de um backbone técnico e metodológico fica em evidência ao promover uma base comum, onde 

as equipes dos dois mundos – seguradora e startup – possam trabalhar em conjunto. O uso de 

metodologias visuais que possibilitem a antecipação da validação de novos produtos e serviços 

diretamente pelos clientes, também é um fator notado na análise dos documentos e na 

observação do projeto. Outra questão importante nesse quesito é a da integração com o legado, 

sendo este um dos grandes obstáculos na implementação de projetos de transformação digital. 

Esta classe foi citada relacionada aos seguintes fatores críticos de sucesso: metodologias 

ágeis; backbone técnico; integração com o legado; design thinking; APIs e micro serviços. 

Os objetivos específicos foram também atendidos com base no referencial teórico deste 

estudo: 

 Especificar o conceito de transformação digital como resposta às pressões de 

mercado. 

Em um ambiente de negócios com crescente complexidade, as pressões de mercado 

direcionam as organizações para a TD. Esse direcionamento acontece no sentido da criação de 

novos produtos e serviços, aproveitando as possibilidades das novas tecnologias para criar 

maneiras de se fazer negócios. Relembrando Govindarajan e Immelt (2019), tornar-se digital é 

uma questão de sobrevivência nos dias de hoje 

Os projetos de TD, direcionados pelas necessidades de mercado, geram grandes 

impactos na administração, na governança e nos usos de TI, criando demandas e exigindo novas 

políticas e processos. Tais projetos, iniciados em sua maioria pelas áreas de negócios, deixam 
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claro que a TD não pode ser gerida apenas pelas áreas técnicas, pois todas as áreas devem estar 

envolvidas desde o primeiro momento, trabalhando fora dos silos funcionais da organização. 

Fica patente a importância de equipes multidisciplinares que possam agregar habilidades 

técnicas e de negócio aos projetos. 

 

 Identificar as características dos projetos de transformação digital. 

As organizações devem continuamente experimentar novas maneiras de desenvolver 

produtos, serviços e processos. Neste sentido, a combinação interativa e experimental de novas 

técnicas pode facilitar o caminho da TD (SCHWERTNER, 2017). Metodologias e tecnologias 

combinadas podem ajudar as empresas neste movimento, lembrando que a ideia básica desta 

combinação de metodologias é a de trazer o cliente para a validação de produtos e serviços 

desde as fases iniciais dos projetos. 

Para Kane et al. (2019), a abordagem ágil já se provou tanto nas grandes empresas 

quanto nas pequenas startups, entregando software de alta qualidade no tempo certo. Wittman 

(2014) observa que nos projetos ágeis as palavras-chave são “cedo” e “continuamente”. Os 

clientes avaliam os projetos desde o início e permanecem avaliando continuamente cada versão 

liberada. 

 

 Identificar o papel das startups nos projetos de transformação digital. 

Para fazer frente a esses desafios, as empresas passam a contar com parcerias que 

complementem seu leque de habilidades. As startups, empresas pequenas e tecnologicamente 

focadas, passam a implementar projetos nas empresas como participantes de aceleradoras, 

como iniciativas de venture capital ou simplesmente como prestadoras de serviços. Mas essa 

participação, da mesma maneira que complementa as habilidades das empresas, aportando 

tecnologia e inovação, traz também uma nova dinâmica e novos desafios relacionados com 

administração, governança e usos de TI.  

O presente estudo, ao analisar um projeto implementado com a participação de uma 

startup em uma grande empresa, espera contribuir para o entendimento entre as duas partes, 

cada uma com suas especificidades, pontos fortes e fracos. Atualmente, é possível notar um 

grande movimento das empresas no sentido de fomentar a inovação através de aceleradoras, 

iniciativas de venture capital ou por simples contratação. Desmistificar os fatores críticos de 

sucesso dessa relação contribuirá para um relacionamento mais proveitoso para ambos os lados. 

As classes de fator, bem como os fatores críticos de sucesso associados a elas, apontam para 

pontos e práticas que podem contribuir para melhores projetos de TD nas organizações. 
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Como contribuição teórica, fica a extensão do modelo de direcionadores de uso de TI 

com os conceitos dos domínios da TD e dos fatores críticos de sucesso com a participação de 

startups. Assim, este estudo fornece considerações úteis para esse ecossistema que possui um 

número crescente de projetos com participação de startups. 
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7 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

Uma das limitações claras deste estudo foi o viés técnico dos participantes. 

Considerando os perfis mais afeitos à tecnologia, ficou claro que o conjunto de respostas 

tenderia para essas questões, enquanto a cultura da empresa e as especificidades humanas 

envolvidas em projetos desta magnitude não foram amplamente abordados. Outra limitação se 

refere à utilização da percepção dos membros das duas equipes em relação às classes de fator. 

Finalmente, uma terceira limitação se refere o uso de caso único. Um estudo futuro pode utilizar 

uma abordagem com casos múltiplos, com a utilização de dados empíricos mais confiáveis. 

Para estudos futuros, fica a sugestão de um trabalho mais amplo e com múltiplos casos 

em uma aceleradora\incubadora. Outro possível estudo seria o da TD em uma empresa, com 

foco no programa completo. Nesse cenário, pode-se checar se a ênfase nas classes de fator 

seriam as mesmas, ou se questões mais abrangentes, como cultura, ganhariam mais espaço. 

Finalizando e aproveitando o tema cultura, um trabalho focado no impacto da cultura das 

startups nas grandes empresas também seria oportuno. 
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