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RESUMO 

 

Objetivo: Este estudo tem como objetivo identificar como a maturidade digital impacta no 

desempenho de transportadoras de cargas brasileiras. 

Metodologia: Realizou-se uma pesquisa quantitativa com 58 transportadoras de cargas 

brasileiras, que consistia em três etapas: identificação do perfil da transportadora; avaliação de 

cinco dimensões de maturidade digital; e avaliação de desempenho geral e financeiro. 

Resultado: Como resultado da pesquisa, pôde-se observar que as maturidades digitais se 

correlacionaram positivamente com o desempenho geral dessas empresas. Mais 

especificamente, observou-se que as dimensões Dados e Algoritmos, Relacionamento com os 

Clientes e Estratégia da Organização implicaram em melhor Desempenho Geral e que a 

dimensão Cultura e Pessoas implicou em melhor Desempenho Financeiro.  

Limitações: A pesquisa se limitou a transportadoras de cargas dentro do território brasileiro, 

especificamente no segmento de transporte rodoviário, com empresas de Micro, Pequeno, 

Médio e Grande Porte, de acordo com os critérios de tamanho estabelecidos pelo BNDES. 

Aplicabilidade: Este estudo se aplica às transportadoras, para que possam entender se e quais 

as principais dimensões de maturidade digital elas devem ter como foco de melhoria para 

aumentar sua competitividade, tendo em vista a identificação do quanto cada uma das 

dimensões impacta nos desempenhos gerais e financeiros. 

Contribuições para a sociedade: Ao entender quais as dimensões da maturidade digital que 

levam a ter melhores desempenhos, as transportadoras passarão a apresentar atuações gerais e 

financeiras melhores e, consequentemente, aprimorar todo o ecossistema de distribuição de 

cargas no país. 

 

Palavras-chave: Transportadoras. Maturidade digital. Desempenho. Transformação digital. 

  



 

 

ABSTRACT 

  

Objective: This study aims to identify how digital maturity impacts the performance of 

Brazilian freight carriers. 

Methodology: A quantitative research was carried out with 58 Brazilian freight carriers, which 

consisted of three stages: identification of the carrier profile; evaluation of five dimensions of 

digital maturity; and evaluation of overall and financial performance. 

Result: As a result of the research, it was observed that the digital maturities correlated 

positively with the overall performance of these companies. More specifically, it was observed 

that the dimensions Data and Algorithms, Customer Relationship and Strategy of the 

Organization implied in a better General Performance and that the Culture and People 

dimension implied in better Financial Performance. 

Limitations: The research was limited to cargo carriers within Brazilian territory, specifically 

in the road transport segment, with Micro, Small, Medium and Large-sized enterprises, 

according to the size criteria established by BNDES. 

Applicability: This study applies to carriers, so that they can understand if and what the main 

dimensions of digital maturity they should focus to improving to increase their competitiveness, 

in order to identify how each dimension impacts the overall performance and financial 

resources. 

Contributions to society: By understanding the dimensions of digital maturity that lead to 

better performance, carriers will present better overall financial performance and, consequently, 

improve the entire cargo distribution ecosystem in the country. 

 

Keywords: Carriers. Digital maturity. Performance. Digital transformation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A demanda por transporte de cargas deriva do relacionamento entre produtores e 

consumidores e as significativas distâncias que geralmente os separam. Produtores de bens 

precisam dos serviços de transporte para movimentar matérias-primas, produtos intermediários 

e para a distribuição dos produtos finais, com o objetivo de atender à demanda. Tais serviços 

são fornecidos por transportadores (ou transportadoras) tais como empresas de transporte 

rodoviário, aéreo, ferroviário, de cabotagem, de encomendas expressas e de serviços postais. 

Segundo Statista (2017), só em 2016 houve um aumento de 48% do volume de cargas 

transportadas em relação ao ano de 2015. 

No entanto, em contramão ao aumento do volume de transporte de cargas, o setor 

logístico introduziu inovações digitais em um ritmo mais lento que outras indústrias (WEF, 

2016). Esta taxa mais lenta de adoção digital trouxe riscos que, se ignorados, poderão causar 

sérios problemas para as empresas do setor. Em paralelo, devido ao fato de outras indústrias 

ligadas à logística, como o varejo, já estarem sendo revolucionadas pela tecnologia digital, as 

necessidades de ruptura digital dentro do setor de logística aumentam, por exemplo, a ascensão 

do e-commerce, que levou a novos entrantes digitais no mercado de entrega de última milha. 

Mais significativamente, segundo o World Economic Forum (WEF, 2016), as 

plataformas digitais estão se tornando cada vez mais importantes no setor de logística, 

permitindo que pequenas empresas tenham um alcance global e possam concorrer com as 

gigantes estabelecidas no setor. Portanto, a busca das empresas para construir uma plataforma 

global dominante que transformará a experiência de logística do cliente já começou, e é a 

questão central para determinar quais empresas serão as vencedoras e as perdedoras em um 

setor verdadeiramente digital. 

À medida que os consumidores se acostumam com esses serviços mais digitalmente 

maduros, incluindo o comércio eletrônico ou aplicativos como o Uber, eles esperam receber a 

mesma qualidade e flexibilidade de serviço em outras indústrias, e esta nova atitude do 

consumidor tem implicações para o setor de logística. Por exemplo, já não é suficiente para as 

transportadoras entregar uma remessa a tempo. Agora, elas também precisam oferecer 

rastreamento em tempo real, possibilidade de entregar em pontos de retiradas escolhidos pelo 

comprador, enviar mensagens por e-mail e SMS atualizando a cada nova alteração de status da 

rota, entre outros. 
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Em paralelo a este cenário de aumento de exigência do consumidor, pode-se entender 

que a transformação digital também poderá trazer importantes benefícios sociais e ambientais, 

aumentando a eficiência e reduzindo o consumo de energia e emissões. Como exemplo, 

alocando de forma mais efetiva a distribuição de cargas e caminhoneiros hoje no Brasil, tendo 

em vista que 50% dos caminhões brasileiros viajam vazios em sua jornada de retorno após fazer 

uma entrega (a média mundial varia entre 15 e 25%) (SPOSITO, 2015). 

Para além das considerações de qualidade e eficiência para empresas do setor privado, 

a crescente atenção que o governo e a sociedade civil estão tendo em relação às preocupações 

ambientais surte importante efeito no setor. Logo, as empresas também têm procurado maneiras 

de usar métodos mais ecológicos de transporte, reduzindo suas emissões de CO2 e também os 

resíduos de embalagens das cargas transportadas, para garantir a oferta de logística sustentável 

em todos os elos da cadeia.  

Em suma, é possível identificar diversos desafios no setor de transporte terrestre, 

ferroviário, marítimo e aquaviário e em suas interlocuções com a mobilidade urbana, terminais 

de carga e intercessão com o meio ambiente no Brasil. No cenário atual os desafios ficam 

agravados pelo nível ainda baixo e insuficiente de investimentos, que resultam em limitada 

oferta e inferior qualidade da infraestrutura instalada, quando comparadas à demanda do 

mercado nacional. 

A superação desses desafios encontra ainda maiores obstáculos devido à quase ausência 

de planejamento integrado do sistema de transporte e logística. Assim, o que se percebe é a 

necessidade de melhoria não apenas quantitativa, como qualitativa do setor, e nesse círculo 

vicioso de demandas não atendidas e quase ausência de capacidade para atendê-las, tornam-se 

mandatórias iniciativas inovadoras, impulsionadas pelos novos modelos de negócios 

disruptivos e digitais, que venham a romper com a inércia de progresso no modus operandi do 

transporte de carga do país.  

 

1.1 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

De acordo com a Fundação Dom Cabral (FDC, 2017), a malha rodoviária é utilizada 

para o escoamento de 75% da produção no Brasil, seguida da marítima (9,2%), aérea (5,8%), 

ferroviária (5,4%), cabotagem (3%) e hidroviária (0,7%). Entre elas, a malha rodoviária foi a 

que mais tem evoluído nos últimos anos, em parte devido às exigências dos clientes, mas 

principalmente em decorrência do aumento da competição entre empresas, com margens cada 

vez menores.  
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Segundo Bastidas, Nery e Carvalho (2001), o transporte rodoviário de cargas é uma 

atividade essencial à economia do país. Sem este tipo de transporte, de nada adiantaria a 

produção dos demais setores econômicos, uma vez que os bens produzidos não teriam como 

chegar a seus consumidores finais. De certa forma, todos os agentes econômicos dependem 

direta ou indiretamente do transporte de cargas para a satisfação das suas necessidades, sendo 

este um elo econômico. Ele fornece suporte à produção, ao comércio, e a atividades de 

consumo, assegurando a movimentação eficiente e disponibilizando, em tempo oportuno, 

matérias-primas e produtos acabados. Além disso, o transporte de cargas pode representar uma 

parcela significativa do custo de inúmeros produtos, bem como da despesa nacional de qualquer 

país.  

De 2001 a 2016, segundo a Confederação Nacional dos Transportes (CNT, 2017), a 

frota de caminhões do país cresceu 84%, em parte devido ao crédito concedido pelo BNDES 

entre 2008 e 2014. O aumento foi tão intenso que levou empresários do setor a pedir a suspensão 

de outros tipos de crédito para a compra de caminhões em 2016. Naquele ano, estimava-se que 

havia um excedente de 200 mil caminhões no país − a frota atual é de 2 milhões de veículos, 

também segundo a CNT (2017), dos quais 650 mil são autônomos, e com o excesso de 

caminhões e a redução da circulação de cargas, como consequência da recessão dos últimos 

anos, derrubou-se o preço dos fretes, prejudicando as companhias de transporte.  

Responsáveis por 65% do transporte de cargas inter-regional no Brasil, segundo dados 

do Plano Nacional de Logística (PNL, 2018), a dependência do país ao transporte de cargas por 

caminhões é alta. Não à toa, sob essa perspectiva, o poder de barganha dos caminhoneiros é 

tamanho a ponto de poder parar o país, como foi visto com a crise dos caminhoneiros em 2018, 

causada pelo aumento no preço do diesel e ao não cumprimento da tabela de preço mínimo 

pelos embarcadores, que em apenas nove dias de paralização gerou um prejuízo de 32,5 bilhões 

de reais para a economia brasileira, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação 

(IBPT, 2018). 

Em conjunto a esse cenário, segundo a CNT (2017), 60,1% das empresas de transporte 

de cargas sofreram uma queda em sua receita bruta de 2016 para 2017 principalmente, pois, 

além da crise da qual o país ainda está se recuperando, as transportadoras de cargas no Brasil 

têm enfrentado diversos obstáculos que comprometem a produtividade e o crescimento do 

negócio, tais como as alterações na legislação trabalhista relativa aos motoristas, que, também 

segundo a CNT (2017) aumentaram os custos da mão de obra. Além disso, pode-se também 

citar a deficiência da malha rodoviária brasileira e os crescentes índices de criminalidade, que 



14 

 

consequentemente também aumentam as despesas relacionadas à manutenção e ao seguro de 

veículos e mercadorias (SINDICARGA, 2017). 

Como consequência, a recente elevação dos custos operacionais no setor se tornou maior 

do que a inflação. Segundo o Índice Nacional da Variação de Custos do Transporte Rodoviário 

de Cargas Fracionadas (INCTF), o encarecimento foi de 7,51% em 2017, contra 6,21% de 

inflação. Com isso, as transportadoras encararam o desafio de equilibrar a absorção de parte 

das despesas e o repasse dos custos para o cliente, sem que isso comprometesse sua 

competitividade, o que afetaria diretamente a rentabilidade do negócio. 

Portanto, tendo em vista a relevância que o setor possui para a economia do país, a crise 

recente dos caminhoneiros e o aumento cada vez mais presente da tecnologia em todos os 

setores, este estudo se mostra relevante, por objetivar entender com mais profundidade quais os 

principais fatores, em termos de maturidade digital, que poderão influenciar em uma melhora 

significativa do setor de transporte de cargas no país. 

 

1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA  

 

Possuindo esse cenário como referência, entre os caminhos que as transportadoras 

podem optar para se tornarem mais competitivas, pode-se considerar o caminho da inovação. 

Para Paiva, Carvalho e Fensterseifer (2004, p.69), a inovação “[...] é um processo de mudança 

que, tal como qualquer outra atividade organizacional, pode ser gerenciada com o objetivo de 

trazer futuras vantagens competitivas às empresas”. Assim, estas empresas que voltassem para 

a estratégia da inovação, tornariam possíveis para si uma percepção anterior das oportunidades 

do mercado (PROENÇA et al., 2015), que antes não eram vistas por nenhum outro competidor 

do mesmo setor (PORTER; KRAMER, 2006). 

Uma inovação organizacional é, portanto, a implementação de um novo método 

organizacional nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local de trabalho ou 

em suas relações externas (OECD-EC, 2006). Dessa forma, inovar não se limita apenas à 

criação de novas ideias, mas sim em um processo estratégico e gerenciável que possibilita 

captar e aplicar novas formas de pensar, desde que objetivos e responsabilidades estejam 

implicitamente alinhados e definidos (BESSANT; TIDD, 2009). 

Conforme a história mostra, existem inúmeros exemplos de empresas que não souberam 

se adaptar às novas perspectivas da inovação e perderam espaço para novas empresas que já 

nasceram com modelos de negócio prevendo uma forma de crescimento acelerado no meio 

digital. Entre exemplos de outros setores, pode-se citar a queda da gigante Kodak e o 

http://blog.patrus.com.br/manutencao-corretiva-entenda-o-que-e-e-saiba-como-economizar/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
http://blog.patrus.com.br/conheca-os-beneficios-e-saiba-como-contratar-um-seguro-de-cargas/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
http://blog.patrus.com.br/conheca-os-beneficios-e-saiba-como-contratar-um-seguro-de-cargas/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
http://www.setcarfs.com.br/inct/inct_janeiro2017.pdf?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
http://www.setcarfs.com.br/inct/inct_janeiro2017.pdf?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
http://g1.globo.com/economia/noticia/inflacao-oficial-fecha-2016-em-629-diz-ibge.ghtml?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
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crescimento do aplicativo Instagram, hoje com mais de 700 milhões de usuários ativos por mês 

(STATISTA, 2017). Outro exemplo é também o declínio da BlockBuster para a atual gigante 

do streaming Netflix (BUSINESS INSIDER, 2011) e o crescimento exponencial da Amazon a 

partir de uma revolução na logística, fazendo com que hoje ela detenha 44% de todo o market 

share do e-commerce dos EUA (MOLA, 2017). 

Assim, as novas formas de tecnologia que lidam com esta transformação trazem 

mudanças profundas em todos os setores da sociedade, afetando todo o modelo de negócio, 

produção, consumo, transporte, entrega e a forma como se vive. E no setor de transporte de 

cargas, não é diferente.  

Uma vez que todo o sistema logístico de entrega é influenciado pela inserção das novas 

ferramentas disponíveis, as novas tecnologias não se resumem apenas aos computadores ou 

dispositivos portáteis. As mudanças iniciam desde a cadeia interna, em processos de 

armazenagem e manipulação de mercadorias, passam pelos softwares, tornando os processos 

administrativos mais ágeis e digitais, chegam até os veículos, com rastreadores, sensores e 

sistemas e, por fim, terminam na própria mercadoria entregue, podendo ser rastreada em tempo 

real até seu destino final. 

Para garantir um transporte de qualidade atualmente, é preciso monitorar os veículos, 

ter todo o histórico de entregas, cumprir os prazos acordados e ter a capacidade de informar o 

cliente sobre a movimentação da mercadoria em tempo real. E para todas essas ações 

envolvendo coleta de informações, posicionamento do veículo nas rotas, chegadas aos centros 

de descarga das empresas, embarque para outra rota, saída para entrega e entrega realizada, 

também se exige o uso de tecnologia avançada. Desde rastreamento de veículos via satélite até 

a gestão de operações logísticas, estocagem e fretes por meio de sistemas informatizados, a 

digitalização dos processos, que advém da evolução da maturidade digital das empresas, se faz 

progressivamente mais presente e possui um papel cada vez mais importante nas 

transportadoras de cargas. 

Segundo Kane et al. (2015), a maturidade digital de uma empresa é um processo gradual 

que deve ser desdobrado por toda a organização ao longo do tempo. Portanto, nenhuma 

organização se torna digitalmente madura da noite para o dia. Há diferentes estágios de 

maturidade digital e este processo nunca estará completo, pois deve ser encarado como um 

processo no qual a organização aprende a responder adequadamente ao novo ambiente 

competitivo digital, que está em constante mudança e evolução. Logo, também segundo Kane 

et al. (2015), os gestores devem desenvolver um conhecimento prático das tendências digitais 

para conduzir uma adaptação mais adequada de suas organizações. 

https://www.prestex.com.br/blog/entrega-de-carga-da-retirada-ao-destino-final/
https://www.prestex.com.br/blog/sistemas-de-armazenagem-conheca-os-6-principais-tipos/
https://www.prestex.com.br/blog/sistemas-de-armazenagem-conheca-os-6-principais-tipos/
https://www.prestex.com.br/blog/rastreamento-de-frota-tecnologia-e-seguranca-logistica/
http://blog.patrus.com.br/o-guia-basico-do-monitoramento-de-cargas/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
http://blog.patrus.com.br/o-papel-da-tecnologia-na-otimizacao-da-gestao-de-estoque-empresarial/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
http://blog.patrus.com.br/qual-a-diferenca-entre-estoque-e-armazenagem-entenda-aqui-2/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
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No entanto, mesmo com toda a sua importância, estudos sobre o impacto da adoção 

dessas tecnologias dentro do setor brasileiro de transporte de cargas ainda são muito escassos. 

Assim, sob essa perspectiva, e considerando a urgência de se entender quais as principais 

estratégias de amadurecimento digital que deverão ser tomadas pelas transportadoras brasileiras 

para se tornarem cada vez mais competitivas e assim melhorarem o serviço para seus 

embarcadores, resultando na melhoria de toda a cadeia logística, é válida e importante a 

pergunta de pesquisa: 

 

Como a maturidade digital impacta no desempenho de transportadoras de cargas no 

Brasil? 

 

1.3 OBJETIVO DO ESTUDO 

 

O objetivo do estudo é identificar como a maturidade digital de transportadoras 

brasileiras impacta seu desempenho, entendendo assim a força dessa correlação, e se esta é 

positiva ou negativa. Com o resultado, espera-se identificar características e melhores práticas 

que posteriormente poderão servir de benchmark para todo o setor de transportes de cargas no 

país, elevando assim o nível de desempenho de toda a cadeia logística. 

 

1.3.1 Objetivos específicos 

 

Para se alcançar o objetivo principal, no entanto, deverão ser alcançados objetivos 

específicos, que servirão de estrutura-base para o entendimento do objetivo principal. Dessa 

forma, serão considerados objetivos específicos:  

 Identificar as principais dimensões de classificação da maturidade digital para 

transportadoras brasileiras; 

 Identificar as principais dimensões de classificação de desempenho para 

transportadoras brasileiras; 

 Identificar as principais características das transportadoras brasileiras que 

possam ter um papel relevante em suas dimensões de desempenho. 

 

 

1.4 HIPÓTESES E SUPOSIÇÕES 
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Como hipóteses e suposições sobre o impacto que a maturidade digital gera no 

desempenho de transportadoras brasileiras, podem-se citar: 

 

 Transportadoras que apresentam maior índice de maturidade digital apresentam 

melhor desempenho geral e melhor desempenho financeiro que seus pares, tendo 

em vista que alguns estudos indicam essa covariância, entre os quais Ricoh 

(2014), que afirma que, embora 68% dos líderes empresariais indiquem o custo 

como um obstáculo para atingir a maturidade digital, reconhecem as 

recompensas financeiras, pois 73% acreditam que alcançar a maturidade digital 

conduzirá diretamente a um aumento nos lucros e 77% consideram a maturidade 

digital como prioridade para a organização. 

 

 Empresas com menor índice de frota própria apresentam melhor desempenho 

geral e melhor desempenho financeiro que seus pares, tendo em vista que, 

segundo Zazzerin (2016), os recentes avanços de tecnologia e trocas de 

informação permitiram às empresas acessarem ativos físicos (como veículos de 

transporte de carga) a qualquer momento e em qualquer lugar, em vez de 

necessariamente ter que possuí-los. Dessa forma, as empresas podem manter sua 

flexibilidade principalmente por não possuir ativos, mesmo em áreas 

estratégicas. Também segundo Zazzerini (2016), essa prática otimiza a 

flexibilidade e permite que a empresa cresça aceleradamente, pois elimina a 

necessidade de pessoal para gerenciar esses ativos. Como exemplo, pode-se citar 

o crescimento.  

 

 A dimensão Cultura e Pessoas deve ser a dimensão com maior média entre todas 

as dimensões, pois segundo Kane et al. (2015), empresas que se concentram em 

tecnologias sem investir em capacidades organizacionais que asseguram o uso 

efetivo dessas tecnologias têm mais chance de fracassar, tendo em vista que a 

capacidade de gerenciar digitalmente o negócio é determinada em grande parte 

por uma estratégia digital clara apoiada por líderes que fomentam uma cultura 

capaz de mudar e inventar o seu próprio negócio. Da mesma fora, também 

segundo Kane et al. (2015), os principais líderes das empresas devem ter em 

mente que, para atrair e reter os melhores talentos, é necessário que as empresas 

que gerenciam tenham uma cultura profundamente comprometida com o 
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progresso digital, dado que funcionários de toda0s as faixas etárias desejam 

trabalhar para empresas com esse tipo visão. Dessa forma, seria necessário que 

a empresa tivesse a dimensão de Cultura e Pessoas com alto índice de maturidade 

digital para que as outras dimensões também pudessem, em seguida, 

amadurecer. 

 

1.5 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Quanto à delimitação do estudo, foram selecionadas transportadoras de cargas dentro 

do território brasileiro, especificamente no segmento de transporte rodoviário, com empresas 

de Micro, Pequeno, Médio e Grande Porte, de acordo com os critérios de tamanho estabelecidos 

pelo BNDES. 

 

1.6 CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA 

 

Este estudo visa contribuir para o setor de transporte de cargas com informações que 

possam ser relevantes para promover um sistema logístico capaz de atender de forma 

satisfatória as demandas de movimentação de cargas, que tenha foco nas pessoas e na 

transformação digital, seja mais valorizado na ótica do cliente, tenha uma eficiência em custo 

tanto em relação à oferta quanto à demanda, que tenha capacidade de investimento 

(sustentabilidade) e com maior capacidade de planejamento. Trata-se assim de apontar 

potenciais oportunidades de mudanças nas práticas do dia a dia para o setor do transporte e 

logística nacional, gerando crescimento do mercado e desenvolvimento das empresas do setor, 

para fazer frente às novas tecnologias e desafios do cenário atual. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MATURIDADE  

 

Para que uma empresa se mantenha competitiva, é necessário que tenha um processo 

contínuo de melhoria que analise o posicionamento da empresa em termos de suas capacidades 

de TI e da qualidade de suas propriedades e serviços. De acordo com De Bruin et al. (2005), 

modelos de maturidade são ferramentas úteis que visam ajudar essas questões específicas. 

Segundo Andersen e Henriksen (2006) a maturidade caracteriza os níveis de desenvolvimento 

de uma dimensão específica. Dessa forma, a natureza de um modelo de maturidade consiste em 

fases cronológicas que avaliam o nível de desenvolvimento de uma empresa. Quanto ao uso na 

prática, modelos de maturidade são utilizados para revelar níveis de desenvolvimento atuais e 

desejáveis. 

De acordo com Pöppelbuß e Röglinger (2011) existem três propósitos específicos para 

a aplicação de modelos de maturidade. O primeiro refere-se à aplicação específica, que significa 

que um modelo de maturidade serve como ferramenta de diagnóstico para avaliar as 

capacidades atuais da empresa em relação a determinados critérios. O segundo propósito refere-

se à aplicação de modelos de maturidade para se ter uma abordagem prescritiva-objetiva de 

identificar níveis de maturidade desejáveis e, em seguida, fornecer diretrizes para que eles 

sejam alcançados. O terceiro e último propósito de uso para um modelo de maturidade é 

comparativo. Quando o uso do modelo de maturidade permite o benchmark interno ou externo, 

serve para tal propósito (PÖPPELBUß; RÖGLINGER, 2011).  

Este estudo visa o primeiro e terceiro propósitos citados por Pöppelbuß e Röglinger  

(2011). 

 

2.2 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

 

Em termos gerais, a transformação digital é vista como a integração da tecnologia digital 

em todas as áreas de uma empresa, resultando em mudanças fundamentais na forma como a 

empresa opera e como ela fornece valor aos seus clientes. Além disso, é uma mudança cultural 

que exige que as organizações desafiem continuamente o status quo realizem experiências com 

frequência e aceitem o fracasso como uma consequência natural de seus projetos. Para isso, em 

certas ocasiões, significa que a empresa deve afastar-se de processos de negócios antigos sob 

as quais foram construídas, visando a implantação de práticas novas que ainda seriam definidas.  
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Já para Kane (2017), a transformação digital é a adoção de práticas e processos de 

negócios com o objetivo de ajudar a organização a competir de maneira efetiva em um mundo 

cada vez mais digital. Dessa forma, ela não é apenas a implementação das mais modernas 

tecnologias nos processos, pois muitas empresas fazem isso sem realmente promoverem 

verdadeiras transformações competitivas em seu negócio. De forma geral, Kane (2017) 

classifica a transformação digital como a maneira como as empresas respondem às novas 

tendências tecnológicas para se manterem competitivas. Sob esta perspectiva, portanto, não 

basta seguir, conhecer e adotar as novas tecnologias, pois essa seria apenas uma parte da 

transformação digital. Para que ela ocorra de forma efetiva, deve-se envolver as definições 

estratégicas, o treinamento de pessoal, a liderança e outras áreas da alta gerência das empresas. 

 

2.3 MATURIDADE DIGITAL 

 

Segundo Chanias e Hess (2016, p. 4), a maturidade digital é o status da transformação 

digital de uma empresa. Dessa forma, visando correlacionar o constructo de maturidade com o 

constructo de transformação digital, serão analisadas as principais definições de maturidade 

digital. 

 De acordo com Westerman et al. (2012), a maturidade digital é uma combinação de duas 

dimensões separadas, mas relacionadas. A primeira é a intensidade digital, que se refere ao 

investimento em tecnologia para habilitar iniciativas que possam mudar a forma como a 

empresa opera − seus compromissos com clientes, operações internas e até modelos de negócio. 

Segundo os autores, empresas de todos os setores estão investindo em iniciativas digitais. No 

entanto, em muitos desses negócios, os investimentos são descoordenados e geram muito 

retrabalho. A segunda dimensão é a intensidade do gerenciamento de transformação, onde os 

principais líderes da organização criam o ambiente necessário para impulsionar a mudança 

digital na empresa. Assim, tem como objetivo a intensificação da relação entre a TI e o restante 

da empresa, visando implementar tecnologias baseadas em mudanças. Junto a isso, mediante 

uma combinação de liderança de cima para baixo e da inovação de baixo para cima, visa 

impulsionar o amadurecimento digital em curso. 

 Já de acordo com Kane (2017), a maturidade digital é um processo contínuo de 

adaptação a um cenário digital em constante mudança. Por essa razão, o autor usa 

intencionalmente o termo “em processo de amadurecimento” em vez de “maduro digitalmente” 

para descrever o mais avançado digitalmente. Sob essa perspectiva, as empresas devem 

constantemente buscar serem transformadas por tecnologias e capacidades digitais que 
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melhorem processos, envolvam talentos em toda a organização e impulsionem novos modelos 

de negócios que geram valor.  

 

2.4 PESQUISAS E ESTUDOS SOBRE MATURIDADE DIGITAL  

 

Para se chegar as cinco principais dimensões que melhor definissem a maturidade digital 

de transportadoras brasileiras, foram selecionadas seis pesquisas sobre maturidade digital como 

referência, que já foram aplicadas em empresas brasileiras e estrangeiras de diversos setores, 

conforme a seguir: 

 

 Índice de Maturidade Digital − McKinsey e Valor Econômico (2018) 

Parceria entre a Mckinsey & Company e o Valor Econômico para divulgar o ranque de 

estágios de transformação digital no Brasil, destacando líderes por indústria e dimensão. O nível 

de maturidade foi medido a partir de ferramenta proprietária elaborada por ambas as empresas, 

a partir da pontuação em oito dimensões de maturidade digital: 

 

 Centralidade do Cliente; 

 Estratégia Digital; 

 Cultura e Talentos; 

 Organização; 

 Experiência do Cliente; 

 Tecnologia; 

 Uso de analytics; 

 Operações e Resultados. 

 

 Pesquisa Sobre Maturidade Digital no Brasil – Capgemini MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) (2017) 

A Capgemini realizou um estudo com o objetivo de avaliar o grau de maturidade digital 

do setor financeiro no Brasil, a partir de índice de maturidade de propriedade do MIT. Para a 

realização da pesquisa, foram consideradas sete dimensões:  

 

 Uso de tecnologias digitais; 

 Uso da tecnologia para conhecer melhor o mercado e os clientes; 
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 Uso das mídias sociais, uso da análise de dados (analytics); 

 Utilização de canais de acesso móveis; 

 Tecnologias digitais e colaboração; 

 Problemas operacionais; 

 Transformação digital. 

 

 Índice de Maturidade Digital − ESPM Media Lab (2016) 

 O setor de Digital Analytics da ESPM Media Lab aplicou uma pesquisa para medir o índice 

de maturidade digital de empresas brasileiras ao longo de um ano, visando verificar a relação entre 

as mídias digitais e os resultados financeiros das empresas que responderam à pesquisa. Para isso, 

mediu duas principais dimensões:  

 

 Alinhamento da área de Tecnologia da Informação (TI) com a estratégia de negócios; 

  Presença digital. 

 

 Índice de Maturidade Digital − Deloitte (2018)  

A Deloitte, empresa internacional de consultoria e auditoria, e o fórum 

TeleManagement, uma associação da indústria sem fins lucrativos para provedores de serviços 

e seus fornecedores no setor de telecomunicações, fizeram uma parceria para desenvolver uma 

ferramenta de padrão internacional para avaliação de maturidade digital de empresas de 

diversos setores.  

Para a elaboração do Modelo de Maturidade Digital neste estudo da Deloitte foram 

selecionadas cinco dimensões principais:  

 

 Centralização no Cliente: Tem como objetivo avaliar se a empresa proporciona uma 

experiência para seus clientes para que eles enxerguem a organização como seu parceiro 

digital, usando diferentes canais de interação on-line e off-line para comunicação; 

 Estratégia: Concentra-se em entender como as empresas atuam para aumentar sua 

vantagem competitiva através de iniciativas digitais; 

 Tecnologia: Analisa o resultado das estratégias digitais adotadas, visando atender às 

necessidades de clientes a baixo custo e com velocidade; 
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 Operações: Estuda a execução e evolução de processos e tarefas a partir de tecnologias 

digitais, para direcionar a gestão estratégica e melhorar a eficiência e eficácia das 

operações; 

 Organização e Cultura: Tem como objetivo entender como se comporta a cultura 

organizacional, aliada com governança e processos de gestão de talentos, para apoiar o 

progresso ao longo da curva de maturidade digital. 

 

  Índice de maturidade digital a partir de variáveis de Digital Analytics − Oliveira (2015) 

 

Ao desenvolver este índice de maturidade digital, Oliveira (2015) teve como objetivo 

produzir um método que vinculasse Digital Analytics − que, segundo o autor, é o 

monitoramento, a coleta, a análise e a elaboração de relatórios de dados digitais com a 

finalidade de entendimento e otimização da performance dos negócios −, com a estratégia da 

empresa.  

Através de pesquisa bibliográfica, documental e múltiplos estudos de caso realizados 

com nove empresas de diferentes indústrias, procurou-se aprofundar os seguintes objetivos na 

pesquisa realizada: 

 Conceituar as contribuições da presença digital para as empresas, considerando retornos 

financeiros e não financeiros; 

 Definir quais eram as variáveis de Digital Analytics que compunham a maturidade 

digital de uma empresa; 

 Elaborar um modelo de causa e efeito que relacionasse as variáveis de maturidade 

digital com os negócios gerados pela empresa. 

Dessa forma, foi realizada uma análise dos dados coletados seguindo os constructos 

expostos no Quadro 1, considerando tanto os resultados obtidos pelas empresas como os 

achados pela pesquisa acadêmica: 
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Quadro 1 − Constructos, variáveis e premissas de acordo com a pesquisa presente em Oliveira (2015) 

Constructos Variáveis Premissas 

Presença digital Mídia paga 

Mídia própria 

Mídia conquistada 

A presença digital da empresa é apoiada por suas diferentes 

mídias: paga, própria e conquistada (CORCORAN, 2009). 

Retornos 

financeiros e não 

financeiros 

Dimensão financeira 

Dimensão clientes 

Dimensão processos 

internos 

Dimensão aprendizado e 

crescimento 

A presença digital contribui para o planejamento estratégico 

em suas diferentes dimensões: financeira, clientes, processos 

internos e aprendizado e crescimento (KAPLAN; NORTON, 

1997). 

Variáveis de 

Digital Analytics 

Insights 

Presença ativa 

Mídias sociais 

Usabilidade 

Convergência de mídia 

Estabelecimento de indicadores de Digital Analytics 

(DIGITAL ANALYTICS ASSOCIATION, 2014) para 

mensurar os objetivos estratégicos, considerando: 

 Geração de insights (FOX, 2010); 

 Otimização da presença ativa (FOX, 2010); 

 Influência das mídias sociais (STERN, 2010); 

 Melhoria na usabilidade (KAUSHIK, 2009; 

CUTRONI, 2010); 

Convergência entre mídia on-line e off-line (SHANKAR; 

YADAV, 2010). 

Modelo de causa 

e efeito 

Mapa dos objetivos 

estratégicos 

Elaboração de um mapa de causa e feito dos objetivos 

estratégicos da presença digital (KAPLAN; NORTON, 1997). 

Cálculo do 

Índice de 

Maturidade 

Digital 

Desempenho das 

variáveis 

Peso das variáveis 

Cálculo do IMD considerando: 

 Definição de metas para os indicadores de acordo 

com parâmetros de mercado (TARAPANOFF, 2004; 

KAUSHIK, 2014); 

 Peso das variáveis de acordo com consenso dos 

executivos estabelecido no método Delphi (MORAES; 

LAURINDO, 2008) 

Painel de 

controle 

Demonstração do IMD 

Demonstração dos 

indicadores do IMD 

Montagem de um painel de controle estratégico demonstrando 

o desempenho do IMD e dos indicadores que o compõem 

(KAUSHIK, 2014). 

 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2015). 

 

 As Seis Dimensões da Maturidade Digital − DStrategy Maturity Model − Kubrick (2014) 

 Neste modelo foi proposta uma ferramenta de planejamento de negócios para ajudar as 

organizações a melhorar a maturidade de seus processos digitais. A partir de um padrão 

estabelecido, foram definidas seis dimensões de maturidade digital:  
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Figura 1 − As seis dimensões da Maturidade Digital  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Kubrick (2014). 

 

 Recursos humanos: Analisa a quantidade de pessoas atualmente trabalhando em 

processos digitais, a preocupação dos membros de cargos mais altos com as 

oportunidades e ameaças digitais e o impacto que isso tem no modelo de negócios da 

empresa; 

 Recursos tecnológicos: Aborda os recursos de tecnologia que a organização usa para 

implementar iniciativas digitais e quais políticas e procedimentos a empresa tem para 

gerenciar o uso dessas tecnologias;  

 Estratégia de dados: Reflete todas as maneiras que a empresa tem de capturar, 

armazenar, gerenciar e usar informações; 

 Estratégia de conteúdo: Visa criar uma estrutura para gerenciar, entregar, compartilhar, 

arquivar e renovar o conteúdo de maneira confiável; 

 Estratégia de canais: Envolve as principais estratégias e práticas digitais adotadas nos 

canais de marketing e comunicação; 

 Estratégia social da empresa: Pressupõe a intenção de interagir e colaborar com a 

comunidade, funcionários e clientes. 
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2.5 DIMENSÕES DA MATURIDADE DIGITAL  

 

A partir dos principais estudos sobre maturidade digital analisados, pôde-se considerar 

cinco principais dimensões para se medir a maturidade digital de transportadoras brasileiras, 

selecionadas devido aos motivos:  

 

 Cultura e pessoas: presente nos índices da McKinsey e Valor Econômico (2018), 

Deloitte (2018) e DStrategy Maturity Model (KUBRICK, 2014), em todos eles cita-se 

a importância do amadurecimento desta dimensão, para que as outras dimensões possam 

amadurecer também de forma eficaz;  

 Processos operacionais: presente nos índices da McKinsey e Valor Econômico (2018), 

Capgemini MIT (Massachusetts Institute of Technology) (2017), Deloitte (2018) e 

DStrategy Maturity Model (KUBRICK, 2014), analisou-se esta dimensão como sendo 

de bastante importância, principalmente devido ao fato das empresas analisadas serem 

transportadoras, as quais têm como objetivo primário a busca de tornar o processo de 

transporte de cargas mais eficiente e eficaz, consequentemente melhorando seu 

desempenho geral e financeiro; 

 Análise e utilização de dados: presente nos índices da McKinsey e Valor Econômico 

(2018), Capgemini MIT (Massachusetts Institute of Technology) (2017), Oliveira 

(2015) e DStrategy Maturity Model (KUBRICK, 2014), esta dimensão é importante 

devido à exigência dos clientes em solicitar cada vez mais informações qualificadas e 

em tempo real sobre o transporte de suas cargas. Internamente, para a transportadora, o 

uso desses dados pode trazer insights que beneficiem todos seus processos; 

 Relacionamento com clientes: presente em todos os índices de maturidade digital, seja 

quando se cita a necessidade de ser focado no cliente, seja na presença digital em redes 

sociais para se ter um contato cada vez mais personalizado visando aumentar a 

satisfação de todos que entrem em contato com a empresa; 

 Estratégia da organização: presentes nos índices da McKinsey e Valor Econômico 

(2018), ESPM Media Lab (2016), Deloitte (2018) e DStrategy Maturity Model 

(KUBRICK, 2014), a estratégia tem sua importância por ajudar a se estabelecer um 

caminho eficaz para que o amadurecimento digital das transportadoras aconteça. 

 

A seguir serão descritos os constructos referentes a cada uma das dimensões escolhidas. 
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2.5.1 Cultura e pessoas 

 

Segundo McLean (2005, p. 241), “a cultura cria os parâmetros para qual comportamento 

é desejável e será encorajado e qual comportamento é inaceitável e será censurado”. Assim, 

elementos da cultura de um grupo de uma certa forma exercem influência sobre a percepção 

dos seus integrantes face ao ambiente no qual convivem. Do mesmo modo, iniciativas bem-

sucedidas para mudar aspectos do ambiente de trabalho podem contribuir para a introdução de 

novas práticas e valores junto a um grupo, promovendo mudanças culturais no longo prazo. A 

cultura é constituída por elementos que podem ir desde os mais visíveis e superficiais até aos 

mais invisíveis e profundos. Em Freitas (1991) são apresentados alguns elementos que 

compõem a cultura organizacional, tais como: valores; crenças e pressupostos; ritos, rituais e 

cerimônias; mitos e metáforas; normas; tabus e heróis.  

 

 Os valores: na concepção de Freitas (1991), os valores são as crenças e os conceitos 

básicos numa organização, formando o coração da cultura, no qual define-se o sucesso 

em termos concretos para os empregados e estabelecem os padrões que devem ser 

alcançados na organização;  

 Crenças e pressupostos: consideradas por Freitas (1991) como os elementos centrais da 

cultura organizacional, as crenças e os pressupostos expressam tudo aquilo que significa 

verdade dentro da organização, ressaltando nos conceitos naturalizados e 

inquestionáveis;  

 Ritos, rituais e cerimônias: Freitas (1991) relata que nenhuma ocorrência na organização 

é um evento trivial, uma vez que qualquer evento no contexto do trabalho pode ser 

administrado. Os ritos, rituais e cerimônias são um papel importante para fundamentar 

as expressões culturais, que são a vivência, o elaborado e o dramático; 

 Mitos e metáforas organizacionais: em relação aos mitos e as metáforas, estes elementos 

constituem uma das modalidades de comunicação mais antigas e que vêm sendo 

responsáveis pela transmissão e preservação da cultura organizacional originadas 

através das histórias, lendas, peças de teatro, poesias, cantigas que as contêm de 

profundo significado filosófico e psicológico. Eles são gerados pela cultura existentes 

correspondendo às expressões conscientes destas, guardando relações com as crenças e 

valores professados pela organização; 
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 Normas organizacionais: estas são conjuntos de regras escritas ou não, que direcionam 

a forma como as pessoas devem proceder para que a organização alcance seus objetivos 

organizacionais. Estas normas podem ou não ser aceitas pelo grupo, dependendo da 

coerência em relação às expectativas destes, onde são definidas e repassadas através dos 

elementos culturais como uma espécie de síntese. À medida que as pessoas convivem, 

elas trazem ou criam expectativas a respeito dos seus comportamentos. Cada cultura 

tem a sua maneira de fazer as coisas, as quais são 11 denominadas de “normas” que 

influenciam os membros, ou seja, todo comportamento é esperado, aceito ou apoiado 

pelo grupo, estando ou não fixados os comportamentos; 

 Tabus organizacionais: eles referem-se às proibições, orientações ou fatos tidos como 

inquestionáveis impostos aos membros da organização. Freitas (1991) cita o exemplo 

de mulheres que trabalham num ambiente masculino em que elas não têm acesso aos 

determinados eventos sociais ou a certas pessoas da organização; 

 Heróis organizacionais: eles são responsáveis por personificar e a condensar as forças 

da organização, uma vez que eles tornam o sucesso tangível e humano em que podem 

ser definidos como nato e até mesmo serem criados. Para Freitas (1991) os heróis têm 

a função de fornecer modelos: simbolizar a organização para o mundo exterior, 

preservar o que a organização tem de mais especial, motivar os empregados fornecendo 

uma influência duradoura. 

 

Em pesquisa desenvolvida pela empresa de consultoria Capgemini (2017), apontou-se 

a cultura como o maior obstáculo a ser enfrentado pelas organizações num processo de 

transformação digital. A cultura se refere à importância das atitudes e comportamentos para o 

desempenho da organização. Empresas mais maduras digitalmente, que tendem a possuir uma 

cultura mais colaborativa, aberta à inovação e centrada no consumidor, tomam decisões mais 

direcionadas por dados. A formação das pessoas também é essencial no processo de maturidade 

digital. Organizações que amadurecem digitalmente têm quatro vezes mais probabilidade de 

proporcionar aos funcionários as habilidades digitais necessárias, do que as empresas 

posicionadas nos extremos inferiores de maturidade (KANE et al., 2015). Além disso, a 

capacidade de perceber como as tecnologias digitais podem impactar os negócios é uma 

habilidade que muitas empresas não apresentam nos estágios iniciais da maturidade. Dessa 

forma, a fluência digital não requer o domínio das tecnologias – em vez disso, exige a 

capacidade de articular o valor das tecnologias digitais para o futuro da organização (KANE et 

al., 2015). 
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Reforçando a importância desta dimensão, pode-se analisar o resultado de uma pesquisa 

realizada pela McKinsey (2016), onde 2.135 respondentes classificaram a Cultura como o 

desafio isolado de maior importância para conseguir atingir as prioridades digitais: 

 

Gráfico 1 − Dados de pesquisa da McKinsey Digital (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: McKinsey (2016). 

 

2.5.2 Processos operacionais 

 

Para melhor compreender os processos organizacionais, é necessário entender o que é 

um processo. Sob essa perspectiva, escolheu-se adotar três principais definições de processos 

que se complementam, para posteriormente seguir com as definições operacionais. É oportuno 

ressaltar também que, dado o fato do estudo tratar sobre transportadoras brasileiras, todas as 

definições de processos do Quadro 2 se referem a definições feitas por pesquisadores 

brasileiros. 

 

Quadro 2 – Principais definições sobre processos operacionais 

AUTOR DEFINIÇÃO 

Almeida (2002) Sequência de atividades que transforma insumos em 

produtos finais ou serviços, de valor para o cliente 

final. 

Barbará (2006) Conjunto de ações ordenadas e integradas para um 

fim produtivo específico, ao final do qual serão 

gerados produtos e/ou serviços e/ou informações. 

Netto (2006) Série de atividades que a organização executa para 

atingir um dado cliente, seja interno ou externo 

Fonte: O autor (2018). 
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Esta dimensão procura avaliar internamente os processos da organização, que consistem 

em uma série de atividades relacionadas entre si, portanto, exigem interação entre pessoas, áreas 

e departamentos. Além de investirem na automação de vários processos, as empresas maduras 

digitalmente compartilham recursos internos e externos, buscando diminuir consistentemente a 

distância entre suas áreas funcionais (silos). A automação de processos e o uso da inteligência 

artificial tornam a tomada de decisão mais rápida, ágil e assertiva.  

 

2.5.3 Análise e utilização de dados  

 

A análise e utilização de dados é a descoberta, interpretação e comunicação de padrões 

significativos de dados, que têm valor nas mais diversas áreas do conhecimento, pois pode-se 

aplicar a análise de dados no negócio a fim de se prever, melhorar o desempenho, gerenciar as 

decisões, analisar riscos, aprimorar recursos, entre outros (KOHAVI; ROTHLENDER; 

SIMOUDIS, 2002).  

Sob uma perspectiva complementar, a análise e utilização de dados também pode ser 

definida como a medição, coleta, análise e elaboração de relatórios de dados digitais para os 

propósitos de entendimento e otimização da performance em negócios (CUTRONI, 2010). 

Segundo Pereira (2015), essa dimensão se responsabiliza por áreas significativas dentro 

do setor da Tecnologia da Informação (TI), e entre os princípios da análise e gestão de dados 

têm-se: 

 Os dados são a fonte da informação e a base do conhecimento. Deste modo, os dados 

devem ser apresentados em formato apropriado, conduzindo a um resultado favorável 

para tomada de decisão;  

 A preservação da qualidade dos dados durante todo o processo de coleta e construção 

de resultado final, pois para produzir resultados significativos é fundamental que os 

dados se mantenham íntegros;  

 O sucesso da utilização das práticas de análise e utilização de dados não depende apenas 

da forma como os dados são processados. A forma como o resultado final é construído, 

apresentado e comunicado ao utilizador tem um impacto enorme na exploração de 

dados. A transformação de dados em conhecimento é o objetivo da visualização de 

dados que é empregada para alcançar entendimento no conjunto de dados heterogéneo. 

 



31 

 

Uma organização, portanto, consegue extrair valor quer na visualização de dados, quer 

na resposta a questões específicas de negócio, quer na descoberta de soluções ou novas 

perguntas através da necessidade exploratória. Mais do que um conjunto de funções numa 

ferramenta análise, a visualização de dados transmite uma história ou um acontecimento, sendo 

o seu resultado preciso, atraente, oportuno e relevante.  

Segundo a WEF (2016), o uso de análise de dados para se tomar decisões estratégicas 

em empresas de transportes tende a crescer consideravelmente nos próximos 10 anos. 

 

Gráfico 2 − Estimativa de adoção de serviços de análise de dados em empresas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: WEF (2016). 

 

O potencial da transformação digital não está na grande quantidade de dados 

disponíveis, mas no tratamento adequado destes dados para permitir aos gestores tomarem 

melhores decisões. Além da disponibilidade e transparência das informações, uma organização 

madura digitalmente deverá ter a capacidade de prever e se adaptar automaticamente às novas 

condições de mercado e operação.  

Entre as formas e conceitos atuais para gerar conhecimento no segmento de transportes, 

pode-se considerar a utilização cada vez mais frequente de sensores, que são incorporados em 

dispositivos, máquinas e produtos para coletar vários tipos de dados: ambiental, logístico, 

geográfico, serviço de utilidade pública e outros (CHEN; MAO; LIU, 2014). Neste cenário, 

estudos apontam que em 2030 os dados desses sensores chegarão a um trilhão (quase 150 

sensores por pessoa) e será a parte mais importante de todo o setor de análise e utilização de 

dados (HP, 2014).  
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2.5.4 Relacionamento com clientes 

 

Segundo Medeiros (2002), a relação com o cliente é construída a partir de uma série 

contínua de interações colaborativas. A relação desenvolve, ao longo do tempo, um “contexto” 

do qual os participantes, a empresa e o cliente participam através de interações sucessivas. 

Assim, cada relação é diferente e inerentemente singular a seus participantes individuais.  

Neste contexto, com o avanço da tecnologia, ficou mais fácil para as empresas 

estabelecerem uma relação personalizada com cada um dos seus clientes e potenciais clientes. 

Como exemplo, a tecnologia de base de dados permite que se conheça cada cliente de forma 

individual, ficando mais fácil para a empresa receber um feedback de clientes individuais. 

Assim, tem-se a possibilidade de “personalização em massa” ou estabelecimento de 

“comunidades”, que podem ser encaradas como segmentos de mercado e são normalmente 

definidas pela similaridade de valores de atributos de grupos de clientes. Estes atributos podem 

ser: valor do cliente, função na empresa, segmento de negócio, região, demografia, estilo de 

vida e dados psicográficos. A importância das “comunidades” deve estar baseada nos objetivos 

da empresa para cada uma delas. Como regra geral, pode-se dizer que a personalização começa 

pelo marketing em direção às comunidades para, num segundo momento, alcançar o 

relacionamento um para um (ou seja, o relacionamento da empresa com um cliente específico 

de forma personalizada) (OLIVEIRA, 2000). 

Para McKenna (1993, p. 138-139), “o estabelecimento de relacionamento com o cliente 

significa uma forma de integrar o cliente à empresa, criando e sustentando o relacionamento 

entre o cliente e a empresa”. Já Terry Vavra (1993) denomina o relacionamento com clientes 

de “pós-marketing”.  

 

O pós-marketing é o processo de proporcionar satisfação contínua e reforço aos 

indivíduos ou organizações que são clientes atuais ou que já foram clientes. Os 

clientes devem ser identificados, reconhecidos, comunicados, auditados em relação à 

satisfação e respondidos. O objetivo do pós-marketing é construir relacionamentos 

duradouros com todos os clientes (VAVRA, 1993, p. 40). 
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De acordo com o autor, o relacionamento com cliente (ou pós-marketing) inclui os 

seguintes elementos: 

 Atividades e esforços para manter clientes satisfeitos após a compra; 

 Fazer todo o possível para aumentar a probabilidade dos clientes atuais comprarem 

novamente o produto ou marca da mesma empresa em futuras ocasiões de compra; 

 Aumentar a probabilidade de que os clientes atuais comprarão outros produtos da 

mesma empresa, em vez de procurarem um concorrente quando necessitarem de tais 

produtos; 

 Mensurar repetidamente a extensão da satisfação dos clientes pelos produtos ou serviços 

atuais deixá-los conscientes de que estão sendo cuidados. 

Entre as formas de se relacionar com os clientes, pode-se citar o CRM (Client 

Relationship Management), que busca criar o melhor relacionamento possível, em todo o ciclo 

de vida deste cliente com a empresa, e não apenas na venda. Não é, em absoluto, uma ideia 

nova, uma vez que muitas empresas sempre buscaram criar um bom relacionamento com seus 

clientes. Mas o que desperta tanto interesse atualmente é a disponibilidade de tecnologias que 

facilitam esta atividade (OLIVEIRA, 2000). O CRM tem suas raízes no marketing de 

relacionamento, só que agora, acrescido da TI, o que permite que este possa ser feito em larga 

escala. Entretanto, Oliveira (2000) afirma que CRM não é uma simples questão de 

implementação de tecnologia. Sem tecnologia não se implementa um CRM com sucesso, mas 

apenas com tecnologia também não se chega a lugar algum. Ao contrário dos sistemas 

tradicionais que têm como filosofia colocar em primeiro lugar os processos de produção e os 

produtos, a CRM usa um pensamento corporativo voltado totalmente para o cliente, colocando-

o no centro das preocupações da empresa. A CRM tem a ver com a captura, processamento, 

análise e distribuição de dados (que ocorre em todos os tipos de sistema), mas com total 

preocupação com o cliente (o que não ocorre nos sistemas tradicionais). 

As novas tecnologias, portanto, permitem que as organizações percebam, cada vez mais, 

as necessidades de seus clientes ao longo de sua relação com a empresa. A partir daí, podem 

oferecer preços, produtos e serviços de forma customizada, através de experiências cada vez 

mais ricas e com um relacionamento muito mais próximo e frequente. A agilidade na solução 

do problema e a qualidade da interação, por meios digitais, são determinantes para que a 

empresa apresente um maior índice de maturidade digital. 
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2.5.5 Estratégia da organização 

 

Diversos autores apontam a estratégia, e não a tecnologia, como o maior impulsionador 

da transformação digital (MATT; HESS; BENLIAN, 2015). Organizações menos maduras 

digitalmente não costumam ter uma estratégia digital e tendem a se concentrar em poucas 

iniciativas tecnológicas isoladas, normalmente com foco operacional. Por outro lado, as 

empresas com maior índice de maturidade digital possuem estratégias digitais com foco na 

transformação dos negócios em que atuam.  

A Estratégia da Organização, segundo Teixeira (2014), é apontada como uma 

ferramenta de gestão, sendo um dos pontos essenciais para adequar problemas encontrados nas 

organizações. Assim, ela aponta as medidas que uma empresa deve tomar para enfrentar 

ameaças e aproveitar as oportunidades encontradas em seu ambiente. 

No entanto, para que o planejamento estratégico seja realizado, é necessário exercer um 

trabalho de avaliação e reconhecimento em cada ambiente da empresa. A análise dos setores 

externos e internos, de consumidores e fornecedores, dos pontos fortes e fracos, das 

oportunidades e ameaças existentes, da missão da empresa e de seu objetivo (TAVARES, 

1991). 

Além dessa perspectiva, este estudo também leva em consideração cinco principais 

definições de estratégia, as quais servirão de referência para se entender o que os principais 

pesquisadores entendem por estratégia, e como adaptar esses conceitos à maturidade digital de 

transportadoras brasileiras. 

 

Quadro 3 − Definições de estratégia 

Autor/Fonte Definição 

Chandler (1962). A estratégia pode ser definida como a determinação 

dos objetivos de longo prazo da empresa e a alocação 

dos recursos necessários à consecução desses 

objetivos. 

Porter (1980). Estratégia competitiva são ações ofensivas ou 

defensivas para criar uma posição defensável numa 

indústria, para enfrentar com sucesso as forças 

competitivas e assim obter um retorno maior sobre o 

investimento. 

Hax e Majluf (1988). Estratégia é o conjunto de decisões coerentes, 

unificadoras e integradoras que determina e revela a 

vontade da organização em termos de objetivos de 

longo prazo, programa de ações e prioridade na 

alocação de recursos. 

Barney (1997). Estratégia é a teoria de como atingir altos níveis de 

desempenho em seus mercados e indústrias dentro 

das quais opera. 

Fonte: O autor (2018). 
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No que diz respeito ao alinhamento estratégico entre a TI e o restante da empresa, 

Bruhn (2004) analisou os principais estudos, suas inter-relações e limitações. Segundo este 

autor, os modelos desenvolvidos são complementares entre si, explorando e enfatizando 

os vários fatores de sucesso na disciplina do alinhamento estratégico: trata-se do 

compartilhamento de vontades e comprometimento (WALTON, 1993); é um processo 

iterativo (BRODBECK, 2001); envolve todos os níveis da organização (ROCKART; 

MORTON, 1984; HENDERSON; VENKATRAMAN, 1993); aborda gestão de pessoas 

(REICH; BENBASAT, 1996); e é sinônimo de uniformidade (PAPP; LUFTMAN, 1995). 

O Quadro 4 resume a abordagem de Bruhn (2004) sobre cada um dos modelos 

mencionados. 

 

Quadro 4 – Definições do alinhamento estratégico entre a TI e as outras áreas da empresa 

 

Modelo Características 

Rockart e Morton 

(1984) 

Foi o modelo precursor dos fundamentos sobre alinhamento estratégico de negócio e TI. 

Baseia-se em elementos funcionais (estratégia e estrutura organizacional, entre outros) e 

suas 

mudanças e impactos organizacionais. 

Walton (1993) É fundamentado na criação de uma visão estratégica. Seus objetos são o alinhamento, 

comprometimento e as competências. Apresenta o  triângulo estratégico abordando 

estratégia de negócios, estratégia da organização e estratégia da TI. 

Henderson e 

Venkatraman (1993) 

Modelo prático mais discutido na literatura. É baseado em fatores internos relacionados 

à estrutura administrativa da empresa e fatores externos que compreendem o mercado e 

as decisões envolvidas para atendê-lo. 

Papp e Luftman 

(1995) 

Expansão do modelo de Henderson e Venkatraman (1993) apresentando outras oito 

perspectivas, quatro que consideram aspectos do domínio interno da organização e 

quatro perspectivas de fusão. 

Reich e 

Benbasat (1996) 

Enfatiza o processo de criação e alinhamento estratégico pelo ponto de vista social, 

envolvendo pessoas, tempo, processo de decisão e comunicação. 

Teo e King (1997) Apresenta uma perspectiva evolucionária entre o alinhamento e o planejamento de 

negócios e de TI, usando de quatro estágios de evolução da integração. As contribuições 

para o desempenho organizacional variam de acordo com os estágios de evolução. 

Brodbeck (2001) Expande o entendimento para além do aspecto conceitual, tratando-o como ferramenta 

de monitoramento e gestão das estratégias e objetivos da organização. Combina diversos 

modelos, cruzando o alinhamento entre planejamento de negócios e de TI, alinhamento 

entre ambientes internos e externos e alinhamento temporal de forma contínua. 

                                Fonte: O autor (2018). 

 

 

 

 

 

 



36 

 

2.6 INDICADORES DE DESEMPENHO GERAL 

 

O setor de transporte de cargas vem buscando alcançar altos níveis de desempenho em 

termos de eficiência econômica e qualidade de serviço, apesar de todas as dificuldades que 

encontra pela frente. Eficiência em decorrência da necessidade de empresas de transportes de 

buscarem lucro num ambiente de mercado aberto, competitivo e focado no custo. Qualidade 

devido aos serviços de transporte, que devem se adequar aos altos padrões impostos pelos atuais 

paradigmas de produção e gestão, tais como redução de estoques, menores lead-times de 

produção, de compras e de distribuição, serviços personalizados e controle de qualidade focado 

no cliente ao longo da cadeia logística. Para as empresas de transporte, esses padrões dizem 

respeito particularmente ao tempo total para entrega e à confiabilidade do serviço.  

Entre os principais indicadores de desempenho gerais para transportadoras, portanto, 

segundo LogWeb (2018), pode-se citar: 

 

2.6.1 Custo-benefício 

 

Indica se a transportadora oferece uma relação favorável de custo-benefício para seu 

cliente, na forma de tabelas de fretes compatíveis com os custos operacionais do transporte e 

com o serviço oferecido. A análise de custo-benefício, portanto, é uma ferramenta bastante 

utilizada por parte dos tomadores de decisão das empresas que solicitam os serviços das 

transportadoras. 

Entre diferentes opções de escolha de fornecedores de serviço de entregas são 

comparados de fato os custos totais esperados com os benefícios de um projeto, de maneira a 

determinar qual é a alternativa mais favorável (MARAVAS; PANTOUVAKIS; 

LAMBROPOULOS, 2012).  

 

2.6.2 Nível de serviço  

 

Indica a habilidade da transportadora em cumprir os prazos de coleta e entrega e sua 

capacidade de atender de forma eficaz as flutuações da demanda.  

O Nível de Serviço Logístico, na visão de Ballou (1993), é o resultado da qualidade, 

desempenho e planejamento de uma empresa na oferta de produtos e serviços aos seus 
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consumidores. Dentro deste contexto, trata-se da eficiência, ou seja, da gestão estratégica de 

recursos com vistas à satisfação dos clientes e sua consequente fidelização. 

Para Faria e Costa (2008), o Nível de Serviço Logístico pode ser entendido como a 

capacidade de uma organização em gerar valor e oferecer aos seus clientes produtos e serviços 

que excedam ou equilibrem as suas expectativas. De acordo com as autoras, um Nível de 

Serviço Logístico superior é aquele que excede às expectativas dos clientes.  

De fato, conforme apontam os estudos de Lei, He e Nie (2013), o próprio Nível de 

Serviço Logístico é capaz de influenciar questões ligadas ao market share e à rentabilidade das 

organizações. Segundo explicam estes autores, o Nível de Serviço Logístico está 

intrinsicamente associado ao preço pago pelas organizações na obtenção de serviços logísticos 

de qualidade, tais como transporte, armazenagem, sistemas de informação, entre outros, que 

possam atender prontamente às necessidades dos seus clientes. 

 

2.6.3 Gestão da qualidade 

 

Mede a qualidade do serviço prestado pela transportadora, incluindo os equipamentos 

utilizados nas operações de transporte, a padronização e melhoria constante de processos, como 

o baixo nível de avarias. 

Segundo Juran e Gryna (1992), a gestão da qualidade consiste de um processo que é 

estruturado cuidadosamente para que as metas de qualidade, em longo prazo, sejam 

estabelecidas nos níveis mais altos da organização, além de serem definidos e assegurados os 

meios a serem usados para o cumprimento dessas metas.  

Já segundo Sashjkin e Kiser (1994), a gestão da qualidade significa que a cultura da 

organização é definida pela busca constante da satisfação do cliente através de um sistema 

integrado de ferramentas, técnicas e treinamento. Isso envolve a melhoria contínua dos 

processos organizacionais, resultando em produtos e serviços de qualidade. 

Nas palavras de Slack et al. (1999), a gestão da qualidade é uma filosofia, uma forma 

de pensar e de trabalhar que se preocupa com o atendimento das necessidades e expectativas 

dos clientes, mudando o foco da qualidade da operação de toda a organização. 
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2.6.4 Comunicação interna e externa 

 

Revela a habilidade da transportadora em fornecer, com rapidez, informações confiáveis 

e atualizadas de performance e status da operação, que colaborem para a tomada de decisões 

por parte do contratante do serviço, o embarcador.  

Uma boa comunicação tem uma influência positiva no ambiente interno e naturalmente 

na imagem global da empresa. A comunicação deve ser coerente e consistente com a imagem 

que a empresa pretende passar não só para o exterior, mas também internamente para seus 

funcionários. Os colaboradores devem representar um público muito importante para a direção 

de qualquer empresa.  

Segundo Dionísio et al. (2009), os colaboradores são veículo de divulgação externa da 

imagem da empresa, podendo assumir essa função pela negativa se não forem envolvidos. 

Assim, a coerência entre a comunicação interna e externa é essencial para que haja uma 

comunicação eficaz e, portanto, fazer com que a empresa saiba motivar e envolver em primeiro 

lugar o público interno, para conseguir eficientemente atingir o nível externo. 

 Já em relação à comunicação externa, em Frances e Bee (2000), afirma-se que este tipo 

de comunicação eficaz é a essência do atendimento ao cliente e é fundamental para o 

desenvolvimento de um relacionamento positivo com este. E para isso, as diferentes formas de 

comunicação com a empresa devem estar disponíveis ao cliente para que ele receba apoio 

sempre quando for necessário.  

Assim, a comunicação com o consumidor deve ser feita com bastante atenção desde o 

primeiro contato e deve ter como objetivo conhecê-lo melhor e estar sempre em ligação, 

visando fortalecer um relacionamento de confiança (MOUTELLA, 2002).  

Além disso, Kotler (2000) reforça que a comunicação deve ser um diálogo interativo 

entre as empresas e os clientes, que deverá ocorrer durante a fase de pré-venda, o consumo e o 

pós-venda. 

 

2.7 INDICADORES DE DESEMPENHO FINANCEIRO 

 

2.7.1 Faturamento 

 

Este indicador é importante porque mostra a quantidade monetária que está contribuindo 

para o fluxo de caixa da empresa. Ou seja, o faturamento corresponde ao somatório dos ganhos 

que foram obtidos em dado período. 
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Ele é essencial para saber o quanto a empresa está vendendo: se este indicador estiver 

abaixo do pretendido, a empresa deve repensar suas estratégias e buscar novas formas de 

adquirir novos clientes ou aumentar o faturamento dos clientes atuais. 

Segundo Knoepfelmacher (2006), o faturamento é a somatória dos valores constantes 

das faturas (emitidas ora em razão da venda de mercadorias, ora em razão em razão da prestação 

de serviços), independentemente da circunstância do pagamento dos valores faturados se for à 

vista ou a prazo.  

 

2.7.2 Margem de lucro 

 

A margem de lucro é um indicativo do quanto a empresa tem de lucratividade nas 

atividades que realiza, em valores percentuais. Esta margem serve para determinar o valor que 

um serviço deve ser prestado, considerando todos os custos que a empresa possui, sejam estes 

variáveis, fixos, impostos ou depreciações, como exemplos: 

 Custos operacionais; 

 Custos de depreciações e amortizações; 

 Gastos em compras de matérias-primas ou mercadorias; 

 Despesas tributárias (como PIS, COFINS, ISS, Imposto de Renda, entre outros). 

O preço que uma empresa vende seus serviços deve estar acima dos custos e despesas 

que esta teve ao produzir. Se estiver abaixo dos gastos possui um prejuízo. De forma simples, 

o lucro, também conhecido por resultado do exercício, é calculado a partir de: 

 

Lucro líquido = Vendas líquidas (Receitas) − (Custos e Despesas Totais) 

 

Se este resultado se igualar a zero, isto é, as vendas e custos com mesmos valores, o 

negócio não possui lucros nem prejuízos e está em seu ponto de equilíbrio contábil. Já para se 

calcular a Margem de Lucro, basta seguir o raciocínio de cálculo: 

 

Margem Líquida = Receitas líquidas – (Custos + Despesas) x 100% 

Receitas líquidas 
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2.8 DIMENSÕES, DEFINIÇÕES E ESCALAS 

 

A seguir, é apresentado no Quadro 5 o resumo de todas as dimensões utilizadas nessa 

pesquisa, assim como suas definições e escalas: 

 

Quadro 5 – Dimensões, definições e escalas 

Dimensões Definições Escalas 

Cultura 

Propiciar a visão que a empresa irá se tornar mais digital 

para todos os funcionários; 

Tolerar falhas e incentivar riscos que possibilitem a 

inovação; 

Permitir aos funcionários que partilhem seus 

conhecimentos em redes sociais internas da empresa; 

Possibilitar o trabalho remoto, desde que a atividade não 

exija de fato a presença física na empresa; 

Garantir que todas as iniciativas digitais estejam alinhadas 

com os objetivos corporativos. 

Foi utilizada a 

escala Likert de 5 

pontos, variando 

entre 1 = discordo 

totalmente e 5 = 

concordo 

totalmente  

Processos 

operacionais 

Permitir o gerenciamento digital das etapas de expedição, 

consolidação das cargas, emissão de documentação, 

distribuição, rastreamento, planejamento de rotas, entre 

outros processos logísticos importantes; 

Utilizar softwares que unifiquem as tarefas de 

monitoramento, níveis de inventário e demais rotinas de 

armazéns; 

Possuir processos operacionais que possibilitem a 

adaptação rápida às mudanças externas; 

A não utilização de papéis físicos, sempre que possível; 

A automação da gestão de frotas, com escalas de 

motoristas, consumo de combustível, geolocalização em 

tempo real e controle de manutenções, usando inclusive 

hardwares que fornecem essas informações em tempo real. 

Foi utilizada a 

escala Likert de 5 

pontos, variando 

entre 1 = discordo 

totalmente e 5 = 

concordo 

totalmente  

Análise e utilização 

de dados 

A análise das principais informações dos processos feitas a 

partir de um sistema único de controle, podendo-se gerar 

insights estratégicos a partir da inter-relação de dados de 

diferentes áreas; 

O embasamento em dados para a empresa tomar decisões 

estratégicas, táticas e operacionais; 

A utilização de dados para tornar os processos 

administrativos mais eficientes e eficazes (por exemplo, 

uso significativo de dados nos departamentos de 

marketing, financeiro, RH, entre outros); 

A prevenção de acontecimentos relevantes para o negócio 

a partir da análise de dados internos; 

O uso de dados para tornar os processos operacionais mais 

eficientes e eficazes (por exemplo, reduzir custo com 

fornecedores, melhorar rotas, diminuir a ociosidade dos 

entregadores, entre outros). 

Foi utilizada a 

escala Likert de 5 

pontos, variando 

entre 1 = discordo 

totalmente e 5 = 

concordo 

totalmente  
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Relacionamento com 

clientes 

Os clientes terem acesso a uma plataforma em que podem 

acompanhar o status de todas as suas entregas em tempo 

real; 

A realização ou participação de eventos para difundir as 

melhores práticas, e os eventos serem transmitidos on-line 

de forma gratuita para todos os clientes e potenciais 

clientes que desejarem saber mais do assunto; 

O incentivo ao engajamento dos clientes nas mídias sociais 

da empresa; 

O atendimento aos clientes por meio de diferentes canais 

digitais, como dispositivos móveis, site, mídias sociais, 

entre outros; 

A notificação da realização ou não do serviço de entrega, 

tanto para o embarcador quanto para o recebedor, 

permitindo a eles a possibilidade de avaliar digitalmente o 

nível de satisfação com o serviço realizado. 

Foi utilizada a 

escala Likert de 5 

pontos, variando 

entre 1 = discordo 

totalmente e 5 = 

concordo 

totalmente  

Estratégia da 

organização 

Possuir um planejamento estratégico claro e bem 

determinado para digitalizar seus principais processos 

operacionais e administrativos, com metas de digitalização 

bem definidas; 

Tornar a estratégia de TI da empresa integrada com a 

estratégia geral do negócio; 

Avaliar as iniciativas digitais com base em um conjunto 

comum de indicadores de desempenho (KPIs); 

Projetar produtos e serviços para constantemente serem 

mais baseados em dados; 

Considerar a relevância do impacto da TI na determinação 

de crescimento da empresa. 

Foi utilizada a 

escala Likert de 5 

pontos, variando 

entre 1 = discordo 

totalmente e 5 = 

concordo 

totalmente  

Desempenho geral 

Este indicador foi dividido em quatro subindicadores 

principais: 

− Custo-benefício: indica se a transportadora oferece uma 

relação favorável de custo-benefício para seu cliente, na 

forma de tabelas de fretes compatíveis com os custos 

operacionais do transporte e com o serviço oferecido; 

− Nível de serviço: indica a habilidade da transportadora 

em cumprir os prazos de coleta e entrega e sua capacidade 

de atender de forma eficaz as flutuações da demanda;  

− Gestão da qualidade: mede a qualidade do serviço 

prestado pela transportadora, incluindo os equipamentos 

utilizados nas operações de transporte, a padronização e 

melhoria constante de processos, como o baixo nível de 

avarias; 

− Comunicação interna e externa: revela a habilidade da 

transportadora em fornecer, com rapidez, informações 

confiáveis e atualizadas de performance e status da 

operação, que colaborem para a tomada de decisões por 

parte do contratante do serviço, o embarcador.  

Foi utilizada a 

escala Likert de 5 

pontos para cada 

subindicador, 

variando entre 1 = 

Muito abaixo da 

média do mercado 

e 5 = somos a 

melhor empresa do 

mercado  

Desempenho 

financeiro 

Este indicador foi dividido em dois subindicadores 

principais: 

− Faturamento: indica a quantidade monetária que está 

contribuindo para o fluxo de caixa da empresa; 

− Margem de lucro: é um indicativo do quanto a empresa 

tem de lucratividade nas atividades que realiza, em valores 

percentuais. 

Foi utilizada a 

escala Likert de 5 

pontos, variando 

entre 1 = variação 

dos últimos 12 

meses abaixo de -

20% e 5 = variação 

dos últimos 12 

meses acima de 

20% 

Fonte: O autor (2018). 
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3 METODOLOGIA  

 

Segundo Gil (1987), uma pesquisa pode ser definida como um processo formal e 

sistemático de desenvolvimento do método científico de forma a se descobrir respostas para 

problemas por meio do uso de procedimentos científicos.  

Assim, as pesquisas podem ser classificadas segundo vários critérios, entre eles 

(MATTAR, 1999): 

 A natureza das variáveis pesquisas: segundo esse critério, a pesquisa pode ser 

quantitativa ou qualitativa. Em um estudo quantitativo o pesquisador define claramente 

as suas hipóteses e variáveis usando-as, essencialmente, para obter uma medição precisa 

dos resultados quantificáveis obtidos. Já no qualitativo o pesquisador procura verificar 

um fenômeno por meio da observação e estudo deste (KIRK; MILLER, 1986). 

 

Em relação aos objetivos e características específicos, ela pode ser classificada em:  

 

 Exploratória: é usada quando não se conhece muito sobre o assunto. Tem como 

características principais a flexibilidade, a criatividade e a informalidade. Por meio dela 

procura-se obter o primeiro contato com a situação a ser pesquisada, sendo seu objetivo 

geral a descoberta;  

 Descritiva: usada quando já se tem algum conhecimento do assunto e se quer descrever 

um fenômeno. Algumas hipóteses podem ser formuladas com base em conhecimentos 

prévios, procurando-se confirmá-las ou negá-las. Nesse tipo de estudo é extremamente 

importante a exatidão e precisão dos dados coletados; 

 Causal: é realizada, geralmente, quando é necessário provar que uma variável tem 

influência sobre outras, ou seja, tem uma relação de causa e efeito com elas. Tem o 

objetivo de juntar evidências para descobrir qual é essa relação. A ferramenta básica 

para ajudar a identificar essa relação é o experimento.  

 

O seu escopo (amplitude e profundidade), nesse caso ela pode ser classificada como:  

 

 Estudo de caso: é um estudo profundo, mas não amplo, por meio do qual se procura 

conhecer profundamente apenas um ou poucos elementos da população sobre um 

grande número de aspectos e suas inter-relações;  
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 Levantamento amostral: é um estudo que se preocupa com a obtenção de dados que 

sejam representativos da população estudada, tanto em termos do número quanto do 

processo de seleção dos elementos da amostra da pesquisa; 

 Estudo de campo: é um estudo que se situa no meio termo dos anteriores. Ele trabalha 

com amostras de dimensões que permitem análises estatísticas, sem, no entanto, se 

preocupar com a representatividade da amostra.  

 

Sob essa perspectiva, esta pesquisa pode ser classificada como: 

 

 Quantitativa: pois serão definidas claramente as hipóteses e variáveis, usando-as 

essencialmente para obter uma medição precisa de resultados quantificáveis;  

 Causal: devido ao fato do pesquisador já possuir algum conhecimento do assunto e ter 

como objetivo descrever um fenômeno e formular hipóteses com base em 

conhecimentos prévios; 

 Estudo de campo: pois trabalha com amostras de dimensões que permitem análises 

estatísticas, sem, no entanto, se preocupar com a representatividade da amostra.  

 

3.1 MÉTODO DE PESQUISA  

 

Para a aplicação da pesquisa, foram feitas parcerias com a CNT e com a LogWeb (um 

portal de notícias e estudos referentes à logística no Brasil e no mundo) para que auxiliassem 

na conexão com as transportadoras, com o objetivo de convencê-las a responder o questionário 

de pesquisa. 

Após a conexão realizada, realizaram-se ligações diretas e, posteriormente, e-mails 

foram enviados para todas as potenciais empresas participantes, solicitando o preenchimento 

do questionário.  

O questionário possuía 25 perguntas referentes à maturidade digital, 6 perguntas 

referentes ao desempenho (sendo 4 delas referentes ao desempenho em geral e 2 referentes ao 

desempenho financeiro) e 5 perguntas sobre o perfil da empresa.  

A aplicação do questionário foi feito no período de 10/09/2018 a 22/10/2018, por meio 

da plataforma de pesquisa Survey Monkey, e ele pode ser verificado com mais detalhes no 

Apêndice I.  
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3.2 LIMITAÇÕES 

 

Tendo em vista o tamanho do mercado de transportadoras de cargas, que segundo a CNT 

(2017) foi de 111.743 transportadoras em 2016, não foi possível atingir uma amostra 

representativa, mas sim, uma amostra de concebíveis. Além disso, deve-se também levar em 

consideração a natureza subjetiva da variável de Desempenho Geral, a qual foi oriunda da 

percepção dos entrevistados sobre o desempenho que estes consideravam como benchmark do 

mercado. 
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4 RESULTADOS 

  

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA 

 

Para esta pesquisa, responderam ao questionário 74 representantes de transportadoras 

de cargas no Brasil de diversas regiões do país. No entanto, após a eliminação de outliers e 

respostas incompletas, chegou-se à amostra final de 56 participantes, divididos entre 

microempresas (3,6%), empresas de pequeno porte (16,1%), empresas de médio porte (23,2%) 

e grandes empresas (57,1%). Quanto à frota, houve empresas que apenas usam frota terceirizada 

(7,0%), que possuem menos de 50% de frota própria (38,6%), com mais de 50% de frota própria 

(40,4%) e empresas que contam com toda frota própria (14,0%). Em relação ao crescimento do 

faturamento nos últimos 12 meses, tiveram um crescimento acima de 20% (20,0%), cresceram 

de 0 a 20% (54,5%), não cresceram (23,6%) e descresceram entre 0 e -20% (1,8%). Já em 

relação ao crescimento da margem de lucro nos últimos 12 meses, tiveram um crescimento 

acima de 20% (7,5%), cresceram de 0 a 20% (52,8%) e não tiveram crescimento nem 

descrescimento neste indicador (39,6%).  

 

4.2 MEDIDAS 

 

Para verificar se as perguntas de cada dimensão poderiam ser agrupadas em conjunto, 

avaliou-se o alpha para cada uma delas, em que acima de 0,6 indicaria que de fato existiria a 

possibilidade de agrupamento. Assim, teve-se como resultados: 

 

 Cultura e Organização: tendo em vista as definições operacionais desta dimensão de 

maturidade digital, foram feitas 5 perguntas relativas à Cultura e Organização, as quais 

foram medidas com uma escala Likert de 5 pontos, variando entre 1 = discordo 

totalmente e 5 = concordo totalmente (α = 0,61); 

 Processos Operacionais: tendo em vista as definições operacionais desta dimensão de 

maturidade digital, foram feitas 5 perguntas relativas a Processos Operacionais, as quais 

foram medidas com uma escala Likert de 5 pontos, variando entre 1 = discordo 

totalmente e 5 = concordo totalmente (α = 0,78); 

 Dados e Algoritmos: tendo em vista as definições operacionais desta dimensão de 

maturidade digital, foram feitas 5 perguntas relativas a Dados e Algoritmos, as quais 
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foram medidas com uma escala Likert de 5 pontos, variando entre 1 = discordo 

totalmente e 5 = concordo totalmente (α = 0,85); 

 Relacionamento com os Clientes: tendo em vista as definições operacionais desta 

dimensão de maturidade digital, foram feitas 5 perguntas relativas a Relacionamento 

com os clientes, as quais foram medidas com uma escala Likert de 5 pontos, variando 

entre 1 = discordo totalmente e 5 = concordo totalmente (α = 0,83); 

 Estratégia da Organização: tendo em vista as definições operacionais desta dimensão 

de maturidade digital, foram feitas 5 perguntas relativas à Estratégia da Organização, as 

quais foram medidas com uma escala Likert de 5 pontos, variando entre 1 = discordo 

totalmente e 5 = concordo totalmente (α = 0,90); 

 Desempenho Geral: tendo em vista as definições operacionais desta dimensão de 

maturidade digital, foram feitas 4 perguntas relativas a Desempenho, as quais foram 

medidas com uma escala Likert de 5 pontos, variando entre 1 = muito abaixo da média 

do mercado e 5 = somos a melhor empresa do mercado (α = 0,86); 

 Desempenho Financeiro: tendo em vista as definições operacionais desta dimensão de 

maturidade digital, foram feitas 5 perguntas relativas a Resultados, as quais foram 

medidas com uma escala Likert de 5 pontos, variando entre 1 = variação dos últimos 12 

meses abaixo de -20% e 5 = variação dos últimos 12 meses acima de 20% (α = 0,81). 

 

Portanto, pôde-se concluir que as perguntas referentes às dimensões da maturidade 

digital e aos desempenhos geral e financeiro podem de fato ser agrupadas em conjunto, tendo 

em vista que o alpha para cada uma delas foi sempre acima de 0.6. 

 

4.3 CONTROLES  

 

Como controles de amostragem, considerou-se o tamanho da empresa (podendo ser 

microempresas (atribuição de valor “1”), empresas de pequeno porte (atribuição de valor “2”), 

empresas de médio porte (atribuição de valor “3”), e grandes empresas (atribuição de valor 

“4”), e propriedade da frota, podendo ser 100% de frota terceirizada (atribuição de valor “1”), 

menos de 50% de frota própria (atribuição de valor “2”), mais de 50% de frota própria 

(atribuição de valor “3”), e 100% de frota terceirizada (atribuição de valor “4”). 

O motivo da escolha das respectivas variável de controle “tamanho de empresa” foi 

devido à experiência empírica do autor, que partiu do princípio que empresas maiores possuem 
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mais entregas em locais mais concentrados, e por isso apresentariam Desempenho Geral e 

Desempenho Financeiro mais elevado que seus pares, tendo em vista o ganho de produtividade 

que a particularidade de acúmulo de entregas para um mesmo local poderia gerar. Já em relação 

à propriedade de frota, além de também partir da experiência empírica do autor, a escolha foi 

devida à Zazzerini (2016), onde citou que a prática (de terceirização de frota) otimiza a 

flexibilidade e permite que a empresa cresça aceleradamente, pois elimina a necessidade de 

pessoal para gerenciar esses ativos.  

Dessa forma, tomou-se como premissa que ambas as características poderiam ter grande 

influência nos níveis de Desempenho Geral e Financeiro das empresas, e que portanto deveriam 

ser controladas para poder-se avaliar as dimensões de maturidade digital sem a influência destes 

fatores externos. 

 

 

4.4 ANÁLISES PRELIMINARES 

 

Na Tabela 1 são reportados os números de obsevações, médias, desvios-padrões das 

variáveis e correlações. 

 

Tabela 1 − Médias, Desvios-padrões e Correlações 

Fonte: O autor (2018). 

 

Ao serem analisadas as correlações entre as variáveis, percebeu-se que existem relações 

significantes entre os indicadores de Maturidade Digital e o Desempenho das empresas 

pesquisadas. Ao analisar a relação com os resultados, percebeu-se que apenas a variável Cultura 

e Organização possui relação com os Resultados Financeiros das empresas. Porém, como 

correlações apenas indicam interdependência entre as variáveis, para entender melhor a relação 
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entre elas e como estão numericamente relacionadas, se fez necessário também utilizar 

regressões lineares múltiplas com o objetivo de testar as hipóteses.  

 

4.5 TESTE DE HIPÓTESES 

 

Com o objetivo de testar os efeitos dos Indicadores de Maturidade Digital sobre a 

percepção dos entrevistados sobre o Desempenho das empresas, foi realizada uma regressão 

múltipla, controlando pelo tamanho da empresa e o tamanho de frota própria (qual a 

porcentagem de frota própria a empresa possui). Em cada modelo foi testado o efeito direto de 

cada preditor de Maturidade Digital sobre o desempenho. Os resultados mostram que Dados e 

Algoritmos (b = 0,33; p < 0,01), Relacionamento com os Clientes (b = 0,22; p < 0,05) e 

Estratégia da Organização (b = 0,33; p < 0,01) possuem influência sobre o desempenho, 

enquanto os indicadores de Cultura e Organização (b = 0,18; p = não significativo) e Processos 

Operacionais (b = 0,20; p = não significativo) não possuem relação significante com o 

desempenho. É importante ressaltar que em 5 dos 6 modelos propostos o tipo de frota possui 

relação significante com o desempenho. Os resultados podem ser vistos na Tabela 2. 

 
Tabela 2 − Regressão Múltipla – DV: Desempenho Geral 
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Fonte: O autor (2018). 

 

Em um segundo teste, analisamos as relações entre os indicadores de Maturidade Digital 

e a percepção dos entrevistados sobre os resultados financeiros da empresa. Ao se observar os 

resultados reportados na Tabela 3, percebe-se que apenas o indicador de Cultura e Organização 

(b = 0,24; p < 0,05) possui um efeito significante sobre os resultados. Os resultados podem ser 

vistos na Tabela 3. 
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Tabela 3 − Regressão Múltipla – DV: Desempenho financeiro 

 

 
Fonte: O autor (2018). 

 

 

4.6 ANÁLISE DAS HIPÓTESES 

 

Tendo em vista os resultados obtidos, pôde-se observar que houve hipóteses refutadas e 

outras confirmadas. Entre elas, citam-se: 

 

 Hipótese: transportadoras que apresentam maior índice de maturidade digital 

apresentam melhor desempenho e crescimento de faturamento e lucro dos últimos 12 

meses maior que seus pares. 

 Resultados da pesquisa: a partir da análise utilizando o método de correlação, mostrado 

na Tabela 1, pôde-se afirmar que sim, existem relações significantes entre os indicadores 

de Maturidade Digital e o Desempenho das empresas pesquisadas. No entanto, isso 
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implica dizer que elas estão correlacionadas, e não necessariamente que dado que uma 

empresa tenha Maturidade Digital, logo ela terá mais desempenho, pois o contrário 

também pode ser verdadeiro. Por outro lado, a partir da análise de regressão linear 

múltipla, é possível verificar que as dimensões de maturidade Dados e Algoritmos, 

Relacionamento com os Clientes e Estratégia da Organização implicam em maior 

Desempenho da empresa, enquanto a dimensão de Cultura e Pessoas implica em maior 

Desempenho Financeiro da empresa.  

 

 Hipótese: empresas com menor índice de frota própria apresentam melhor desempenho 

e crescimento de faturamento e lucro dos últimos 12 meses maior que seus pares. 

 Resultados da pesquisa: a partir da análise dos resultados da pesquisa, pôde-se concluir 

que o observado foi de encontro contrário com a hipótese, refutando-a. Isso acontece, 

pois ao analisar o Tabela 2, observa-se que em 5 dos 6 modelos propostos, a propriedade 

da frota possui relação significante com o desempenho, demonstrando que quanto maior 

a proporção de frota própria da empresa, maior é seu desempenho. No entanto, por outro 

lado, segundo a Tabela 1, o fato de ter frota própria ou terceirizada, é indiferente para o 

Desempenho Financeiro da empresa. 

 

 Hipótese: a dimensão Cultura e Pessoas deve ser a dimensão com maior média entre 

todas as dimensões. 

 Resultados da pesquisa: pelos resultados observados no Tabela 1, a dimensão de Cultura 

e Pessoas é a dimensão que apresentar menor média entre todas as outras dimensões, 

mesmo ela sendo a única dimensão que apresentou implicação em maior Desempenho 

Financeiro, segundo a Tabela 1. 
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4.7 DISCUSSÃO 

 

Entre as principais observações que podem ser feitas a partir dos resultados obtidos e da 

análise das hipóteses, podemos citar: 

 

 O fato de apenas a dimensão de Cultura e Pessoas, avaliada isoladamente,  ter 

significância para o Desempenho Financeiro, pode-se dever ao fato das classificações 

de maturidade digital para o país ainda serem relacionadas à fatores incrementais, que 

geram melhor Desempenho Geral, mas não disruptivos, que poderiam também gerar 

melhor Desempenho Financeiro. Exemplos de medidas disruptivas para a avaliação de 

determinadas maturidades poderiam ser, por exemplo, o uso de drones para a realização 

de entregas, a porcentagem de frota guiada por veículos autômos (eximindo-se dos 

custos de motoristas), ou também a proporção da frota com veículos elétricos,  que não 

possuiriam altos custos com gasolina e manutenção, que conforme citado neste estudo, 

são fatores relevantes para a diminuição da margem de lucro das transportadoras nestes 

últimos anos. No entanto, tais tecnologias disruptivas elevam substancialmente o 

CAPEX e implicam em riscos elevados, e só se refletiriam no Desempenho Financeiro 

a longo prazo. 

 

             Um dos motivos das transportadoras que apresentavam maior índice de frota 

própria apresentarem melhor Desempenho Geral, pode-se dever ao fato delas possuírem 

mais controle sobre sua frota, trazendo mais qualidade para o serviço prestado, e 

consequentemente aumentando todos os índices deste indicador de desempenho. Desta 

maneira, mesmo com o crescimento exponencial da tecnologia peer to peer, em que se 

reduz bastante a necessidade de intermediários (como, por exemplo, empresas como 

Uber, 99, Loggi, Rapiddo, Rappi, entre outras) para conectar alguém que deseja um 

serviço com outrém que está disposto à oferecer um serviço, isso não necessariamente 

implicará em um maior Desempenho Geral para os casos de transportadoras que, na 

prática, escolhem para a contratação apenas os melhores entregadores para serem seus 

empregados e que, portanto, terão um rendimento melhor do que aquelas que trazem 

milhares de entregadores sem vínculo, sem de fato se procupar com o nível de serviço 

de cada um deles, ou do que aquelas que optam por terceirizar suas atividades de entrega 

para transportadoras parceiras, perdendo assim o controle minuncioso que deveriam ter 

para realizar sua atividade principal. 
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            O índice de Cultura e Pessoas pode ter apresentado a menor média devido ao fato 

das empresas não a enxergarem como uma dimensão crítica para aumento do seu 

Desempenho Financeiro tendo em vista que, na visão do autor, as transportadoras 

brasileiras tendem a pensar apenas em  ganhos de curto prazo, principalmente em épocas 

de crise como a atual. Esta orientação curto-prazista, aliada à uma estrutura familiar e 

de baixo nível de investimento em projetos de tecnologia digital de maior envergadura, 

podem ser indicadores de valores e crenças que têm baixa aderência com as 

características exigidas para a implantação de sistemas digitais de maior envergadura. 

Este fator também pode explicar o aparente paradoxo da relação entre cultura e 

desempenho financeiro – já levantada anteriormente. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados observados, das análises de hipóteses feitas e da pergunta de 

pesquisa deste estudo, foi possível observar que a Maturidade Digital se correlaciona 

positivamente com o Desempenho de transportadoras de cargas brasileiras. Mais 

especificamente, pôde-se entender que as dimensões que implicam positivamente no 

Desempenho Geral da empresa são as dimensões de Dados e Algoritmos, Relacionamento com 

os Clientes e Estratégia da Organização e a única dimensão que implica positivamente no 

Desempenho Financeiro da empresa é a dimensão de Cultura e Pessoas. Por outro lado, foi 

importante observar também que a dimensão de maturidade digital Processos, não implicou em 

aumento de Desempenho Geral nem em aumento de Desempenho financeiro das empresas. 

Ainda, pôde-se ressaltar que todas as perguntas que serviram de base para se classificar 

o índice das dimensões da maturidade digital aos desempenhos gerais e financeiros puderam 

ser agrupadas em conjunto. Dessa forma, foi possível entender que as perguntas poderão servir 

de base para caminhos estratégicos que poderão ser adotados pelas transportadoras, para que 

aumentem seu índice de maturidade em determinadas dimensões que apresentaram médias 

abaixo do benchmark do mercado e que de fato possuem impacto nos Desempenhos Gerais e 

Financeiros das transportadoras. 
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5.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

Para futuros trabalhos, sugere-se fazer análises de regressão múltipla controlando outros 

diferentes fatores, como setor que a empresa atua, localização da empresa e volume de carga 

transportada, para ver se estes fatores também apresentam correlação com Desempenho Geral 

e Desempenho financeiro, assim como foi demonstrado com o fator de tipo de frota. 

Ainda, um outro caminho que pode ser tomado como possibilidades de trabalhos futuros 

é a utilização da metodologia de maturidade digital aplicada nessa pesquisa para outros setores 

produtivos, além do setor de transporte de cargas. Para isto, no entanto, será necessário adaptar 

as perguntas para o respectivo setor que deverá ser analisado.  
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