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RESUMO 
 

A transformação digital está evoluindo rapidamente e globalmente, impactando tanto de 
forma positiva quanto negativa negócios de todos setores e segmentos, transformando a 
sociedade de maneira geral. As indústrias B2B no Brasil devem se preparar para enfrentar os 
desafios da transformação digital, em seus negócios, e para atender uma demanda cada vez mais 
exigente, ágil, conectada e personalizada de seus clientes. A transformação digital nas indústrias 
B2B do Brasil não pode ser considerada uma tarefa fácil porque não existe um pacote de 
ferramentas de mercado para executar esta transformação digital ou um manual com o passo a 
passo de como executar esta transformação em seus negócios. Neste contexto, o objetivo central 
deste trabalho aplicado é analisar os desafios da transformação digital na indústria B2B do 
Brasil. Para tal, foi realizada análise de referencial teórico recente sobre os temas da 
transformação digital na indústria B2B, um estudo de caso exploratório em uma grande 
indústria B2B de manufatura complexa no segmento de embalagens, por meio da análise 
qualitativa do conteúdo de cinco entrevistas em profundidade com executivos desta organização 
e também pela análise quantitativa de uma pesquisa de autoavaliação tipo survey aplicada on-
line a 99 colaboradores com posição de liderança nesta organização no período de 13 a 24 de 
abril de 2020. A análise dos resultados incluiu: análise de conteúdo, análise de associação 
(correlação, cluster, PCA) dos eixos de investigação no instrumento quantitativo (capacidade 
digitais e capacidades de liderança digitais). Como alguns dos principais resultados, dentre os 
desafios da transformação digital na indústria B2B, pode-se destacar o baixo nível de 
maturidade digital da organização, o ritmo acelerado da transformação digital e a transformação 
cultural da indústria B2B de eficiência operacional de baixo custo a curto prazo para uma 
cultura de melhoria e inovação de suas atividades, processos, competências e oportunidades, a 
partir da transformação digital. As implicações gerenciais do trabalho apontam para a adesão 
de novas tecnologias digitais com o objetivo de adicionar valor aos cliente da indústria B2B, a 
mudança na forma de atender as expectativas e se relacionar com os clientes, uma estratégia de 
transformação digital para uma indústria B2B tradicional que visa aprimorar sua capacidade de 
inovação e transformação digital e o nível de recursos, governança e liderança digital da 
indústria B2B no Brasil. 

 
 

Palavras-Chave: Transformação digital, Indústria B2B, Indústria 4.0, Tecnologias digitais. 
  



ABSTRACT 
 

Digital Transformation is evolving rapidly and globally, impacting both positively and 
negatively on businesses in all sectors and segments and transforming society in general. B2B 
industries in Brazil must prepare to face the challenges of Digital Transformation in their 
businesses and to meet an increasingly demanding, agile, connected and personalized demand 
from their customers. Digital Transformation in Brazil's B2B industries cannot be considered 
an easy task because there is no package of market tools to perform this Digital Transformation 
or a manual with step by step how to perform this transformation in your business. In this 
context, the central objective of this applied work is to analyze the challenges of Digital 
Transformation in the B2B industry in Brazil. With this objective, a recent theoretical reference 
analysis was carried out on the themes Digital Transformation  in the B2B industry, an 
exploratory case study in a large B2B industry of complex manufacturing in the packaging 
segment through the qualitative analysis of the content of five in-depth interviews with 
executives of this organization and also through the quantitative analysis of a self-assessment 
survey type survey applied online to 99 employees with leadership positions in this organization 
from April 13 to 24, 2020. The analysis of the results included: content analysis, association 
analysis (correlation, cluster, PCA) of the research axes in the quantitative instrument (digital 
skills and digital leadership skills). The main results among the challenges of Digital 
Transformation in the B2B industry can be highlighted the low level of digital maturity of the 
organization, the fast pace of digital transformation and the cultural transformation of the B2B 
industry from low cost operational efficiency in the short term to a culture to improve and 
innovate their activities, processes, skills and opportunities based on Digital Transformation. 
The manage implications of the work point to the adoption of new digital technologies in order 
to add value to customers in the B2B industry, the change in the way of meeting expectations 
and relating to customers, a Digital Transformation strategy for a traditional B2B industry 
which aims to improve its capacity for Digital Innovation and Transformation and the level of 
resources, governance and digital leadership of the B2B industry in Brazil. 
 
 
Keywords: Digital Transformation, B2B Industry, Industry 4.0, Digital Technologies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
De acordo com relatório do World Economic Forum (2018), ainda de forma incipiente, 

a transformação digital está acontecendo em muitos setores e indústrias. No entanto, há desafios 

que precisam ser estudados e entendidos. Dentre os desafios da transformação digital na 

indústria, pode-se incluir fatores como o ritmo de mudança das expectativas e relacionamento 

com os clientes, transformação cultural, regulamentações desatualizadas, novos modelos de 

negócios, novas especializações da mão de obra, entre outras.  

Para Ramakrishnan (2016), a era da transformação digital está realmente sobre nós e 

continua forte. Todos os dias ouvimos falar de uma nova empresa com um modelo de negócios 

interessante definido para agitar o status quo e transformar os negócios tradicionais em seu 

setor. Estamos familiarizados com os principais exemplos dessas empresas transformadoras, 

como Uber e Airbnb, que executaram transformações disruptivas em seus respectivos setores. 

A transformação digital, no entanto, não se restringe aos negócios de consumo. As empresas 

tradicionais business-to-business (B2B) estão despertando para o potencial e procurando 

maneiras de aproveitá-lo para fornecer novos serviços aos seus clientes. 

Segundo Clark (2019), estamos no início de uma revolução, no sentido do como as 

empresas fazem negócios com outras empresas. A Internet 2.0 foi uma revolução entre 

empresas e consumidores, mas a Internet 3.0 está à nossa porta e isso será uma revolução entre 

empresas. Ele admite que a transformação digital na indústria B2B não será tão fácil quanto o 

que a Amazon fez nas vendas no varejo, mas terá o mesmo efeito. As vendas na indústria B2B 

são mais complicadas, mas estamos caminhando para um mundo da Amazon no ambiente B2B. 

De acordo com Amaba et al. (2020), assim como as transições históricas da agricultura 

para a revolução industrial e, em seguida, a da revolução industrial para a era da informação, a 

transição para a era cognitiva chegou. 

Com o objetivo de analisarmos como as novas tecnologias e inovações impactaram as 

indústrias e a sociedade durante as revoluções industriais, na revisão bibliográfica para este 

trabalho aplicado, observa-se que as mudanças tecnológicas e inovações foram o motor de 

transformação da indústria e para parte da sociedade. Segundo De Ruyter (2018), a Primeira 

Revolução Industrial – 1IR – usou água e vapor para mecanizar a produção. A Segunda – 2IR 

– usou energia elétrica para criar produção em massa. A Terceira – 3IR – usou eletrônica e 

tecnologia da informação para automatizar a produção.  

De acordo com Philbeck e Davis (2019), em janeiro de 2016, o fundador e presidente 

executivo do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, publicou um livro intitulado A 
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Quarta Revolução Industrial – 4IR. Fundamentalmente, o 4IR representa uma série de 

mudanças significativas na maneira como valor econômico, político e social está sendo criado, 

trocado e distribuído.  

Como nas revoluções industriais anteriores, a Quarta Revolução Industrial traz 

oportunidades incríveis, riscos e desafios para os indivíduos, indústrias, sociedade e nações. 

Nas revoluções industriais, a adoção de novas tecnologias teve grande impacto 

transformacional na vida social, além de nas indústrias. A 4IR se diferencia das demais 

revoluções industriais por causa da velocidade com que está ocorrendo a transformação e 

também pela quantidade de novas tecnologias disponíveis com grande impacto e possibilidades 

transformacionais. Google, Amazon, Facebook, Apple (GAFA) são bons exemplos do 

potencial transformacional e da velocidade com que a adoção dessas tecnologias disponíveis 

pode ocorrer. Esta revolução está desencadeando um processo contínuo de transformação nas 

indústrias, concomitante a uma grande pressão para se aprender, entender e adotar essas 

tecnologias digitais, novos modelos de negócios e também para se reinventarem, de modo a 

atender as novas demandas dos clientes que, na 4IR, se tornam protagonistas e agentes 

transformacionais. 

Oztemel e Gursev (2018) destacam a importância de as empresas entenderem, 

principalmente, os recursos e o conteúdo da 4IR, na possível transformação da indústria 

dominante para uma indústria digital. Existem várias abordagens e discussões em andamento 

nessa linha e vários roteiros já foram propostos. No entanto, a literatura indica claramente a 

falta de metodologias de avaliação. Desde a implementação, aplicações de teoremas e 

definições relacionados à quarta revolução industrial não estão maduros o suficiente para a 

maioria das implementações da vida útil; uma abordagem sistemática para se proceder às 

respectivas avaliações parece ser urgentemente necessária para aqueles que pretendem acelerar 

a transformação digital.  

De acordo com Westerman, Bonnet e McAfee (2014), apenas poucas organizações estão 

realmente usando tecnologias digitais para gerar níveis mais altos de rentabilidade, 

produtividade e desempenho, apesar do entusiasmo pela transformação dos negócios digitais. 

Atribuíram isso à ausência das capacidades necessárias para se usar a tecnologia para funcionar 

de maneira diferente e à falta de atenção ao desenvolvimento das habilidades das quais 

dependem o planejamento, a execução e a exploração do digital. 

Este trabalho aplicado tem por objetivo investigar os desafios da transformação digital 

na indústria B2B do Brasil, tema relevante para o que as indústrias B2B do Brasil estão 

buscando – por intermédio de tecnologias digitais, usufruir das oportunidades sem paralelo para 
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a criação de valor e benefícios para suas organizações. Apesar das evidências de que as 

tecnologias digitais estão transformando de forma acelerada a maioria das indústrias, é 

importante analisar que também existem grandes desafios a serem enfrentados pelas 

organizações. Dentre os desafios da transformação digital na indústria B2B, pode-se destacar o 

baixo nível de maturidade digital da organização,  a transformação cultural da organização de 

eficiência operacional e baixo custo para foco digital, a adesão a novas tecnologias digitais de 

forma a adicionar valor ao negócio, o ritmo acelerado da transformação, a mudança na forma 

de atender as expectativas e de se relacionar com os clientes, além do nível de recurso e de 

liderança digital das organizações. 

 

1.1 PROBLEMA DA PESQUISA 

 

As indústrias B2B do Brasil enfrentam problemas, como baixo crescimento econômico, 

altos índices de desemprego, investimentos reduzidos, baixa competitividade industrial causada 

pela baixa qualificação e produtividade de sua mão de obra, pela complexa legislação tributária 

e por sua desigualdade social. A quarta revolução industrial (4IR) pode ser considerada a grande 

oportunidade para a indústria B2B do Brasil vencer este gap de competitividade e produtividade 

em relação a seus competidores internacionais. Por causa de todos os problemas e riscos 

conhecidos, os formadores de políticas no Brasil, as organizações, a sociedade e as instituições 

precisam se mobilizar para entender os riscos, desafios e as oportunidades que a transformação 

digital poderá propiciar às indústrias do Brasil e, consequentemente, à sociedade brasileira. 

A transformação digital nas indústrias B2B do Brasil não pode ser considerada uma 

tarefa fácil porque não existe um pacote de ferramentas de mercado para executar esta 

transformação digital ou um manual com o passo a passo de como executar esta transformação 

em seus negócios. Mesmo entre acadêmicos, não há consenso sobre os impactados da 

transformação digital na indústria B2B do Brasil e, ainda, destaca-se a escassez de pesquisas na 

literatura acerca do tema. As indústria B2B do Brasil possuem em seu DNA a busca constante 

por eficiência operacional e baixo custo e o grande desafio será avaliar como a transformação 

digital e adoção das tecnologias digitais poderão contribuir para a transformação de uma 

indústria B2B com foco operacional para uma indústria B2B com foco digital e, ao mesmo 

tempo melhorar sua competitividade e produtividade sem comprometer a essência de sua 

organização. 
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1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Nota-se que há uma lacuna para maior investigação sobre os desafios da transformação 

digital na indústria B2B do Brasil. Neste contexto, O objetivo principal deste trabalho aplicado 

é o de analisar os desafios da transformação digital na indústria B2B do Brasil O objetivo 

secundário deste trabalho aplicado é analisar o nível de maturidade de transformação digital em 

uma indústria B2B tradicional e contribuir, de alguma forma, com a sociedade e com as 

indústrias sobre os desafios, riscos e oportunidades da transformação digital na indústria B2B 

do Brasil. Para tal, propõe-se um estudo de caso exploratório em nível organizacional, realizado 

em uma indústria centenária de manufatura complexa no segmento de embalagens, a qual 

possui um DNA de inovação em seu processo produtivo mas enfrentando os desafios da 

transformação digital em sua organização.  

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO  

 
Este trabalho está estruturado da seguinte maneira. Nesta introdução que se finda, 

apresentou-se a motivação e relevância da questão de pesquisa e objetivos. O capítulo 2 

apresenta uma revisão da literatura dos fundamentos acadêmicos relacionados à questão de 

pesquisa, tais como: revolução industrial, indústria 4.0, transformação digital, diferença entre 

organização digitalizada e digital, experiência do cliente, modelos de negócio, valor do uso da 

tecnologia da informação, maturidade e estratégia para transformação digital. 

O capítulo 3 trata da metodologia utilizada na pesquisa; incluindo um descritivo sobre 

o tipo de pesquisa, relata a abordagem de pesquisa escolhida e os métodos adotados para coleta 

e análise de dados. 

Na sequência, o capítulo 4 apresenta os resultados da pesquisa, a análise e descrição dos 

resultados obtidos na pesquisa e a avaliação dos resultados frente ao referencial teórico. 

Por final, no capítulo 5, segue o relato de conclusões sobre os desafios da transformação 

digital na indústria B2B do Brasil, incluindo uma seção contendo implicações gerenciais. São 

indicadas as limitações desta pesquisa e sugestões para estudos futuros.  

  



18 
 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo será apresentada uma revisão da literatura dos fundamentos acadêmicos 

relacionados à questão de pesquisa, tais como: revolução industrial, indústria 4.0, 

Transformação Digital, diferença entre organização digitalizada e digital, experiência do 

cliente, modelos de negócio, valor do uso da tecnologia da informação, maturidade e estratégia 

para Transformação Digital. 

 

2.1 REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

De acordo com Kagermann (2012), todas as revoluções industriais trouxeram novos 

desafios, riscos e oportunidades para os indivíduos, indústrias, sociedade e nações. Em cada 

revolução industrial, houve um marco de um desenvolvimento tecnológico que transformou a 

indústria através da adoção de novas tecnologias e inovações que propiciaram o surgimento de 

negócios complementares e também o aparecimento de novos modelos de negócios. Na Figura 

1, é possível observar como o desenvolvimento tecnológico e inovações impulsionaram as 

transformações das industriais, mão de obra, do mercado e da sociedade. 

 

Figura 1 - Estágios das Revoluções Industriais 

 
Fonte: Adaptado de Kagermann, Wahlster e Held (2012). 
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Na primeira revolução industrial – 1IR –, o principal marco foi a introdução dos 

mecanismos de mecanização a vapor que possibilitaram ampliar a produção em massa, redução 

dos trabalhos manuais, aumento de produtividade, sendo que o surgimento das ferrovias 

alavancou a distribuição dos produtos. Foi na 1IR que o método do saber fazer, por parte dos 

profissionais que muitas vezes trabalhavam de modo individual, deixou de ser o principal meio 

de trabalho, para ser substituído pela rápida produção de consumo por parte das fábricas (LU, 

2017).  

Durante a segunda revolução industrial – 2IR –, a eletricidade se tornou o grande marco 

divisório entre a 1IR e a 2IR, tornando-se o componente fundamental da produção em massa e 

proporcionando a redução dos custos de produção por causa do surgimento das linhas de 

montagem otimizadas, sendo que esta transformação requereu maior especialização de sua 

força de trabalho. Por outro lado, a inovação dos motores a combustão permitia o transporte de 

novos produtos para os centros urbanos, gerando mais opções aos consumidores finais.  

De acordo com Lu (2017), os principais setores envolvidos na 2IR foram o metalúrgico 

e o químico, sendo que materiais como o aço ganharam destaque nos processos produtivos das 

fábricas. A energia elétrica, durante a 2IR, foi a tecnologia que possibilitou também a criação 

dos novos meios de comunicação de rádio, televisão e telefonia acessíveis ao consumidor em 

larga escala. 

Na 2IR, destaca-se também o surgimento dos modelos de trabalho na indústria, como o 

modelo proposto por Henry Ford, denominado de Fordismo, que obtém sucesso junto à 

indústria automobilística, reforçando os produtos padronizados e a produção em massa e, na 

sequência, o Taylorismo, desenvolvido a partir da observação dos trabalhadores nas indústrias 

por Frederick W. Taylor. O Taylorismo pressupunha a especialização e o aumento da 

produtividade dos trabalhadores, os quais deveriam ser organizados de forma hierarquizada e 

sistematizada, ou seja, cada trabalhador desenvolveria uma atividade específica na cadeia 

produtiva da indústria, com o monitoramento do tempo de suas atividades.  

Na terceira revolução industrial – 3IR –, em meados da década de 1960, com o advento 

dos computadores comerciais, os processos de produção foram otimizados e automatizados. 

Essas novas tecnologias propiciaram adição de valor à cadeia produtiva, com a automação e 

padronização dos processos, redução dos custos, maior agilidade e redução de erros e perdas 

nos processos produtivos.  

Segundo Stock e Seliger (2016), a união de hardware e software, enquanto ferramenta 

de trabalho, empresta grande destaque à tecnologia da informação, permitindo maior adequação 

das tarefas produtivas por meio das equipes de controle e supervisão. Houve a necessidade de 
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investimentos na formação e capacitação da força de trabalho porque essas novas tecnologias 

aplicadas no chão de fábrica exigiam maior especialização de sua mão de obra.  

Ainda durante a 3IR, no final da década de 90, a Internet se tornou comercial e foi 

rapidamente e amplamente difundida globalmente. O surgimento da Internet foi responsável 

pela transformação e surgimento de novos modelos de negócios como, por exemplo, o comércio 

eletrônico e o e-banking. A adoção destas novas tecnologias também transformou a relação das 

indústrias com os clientes finais que, a partir do advento da Internet, apesar de se posicionarem 

no final da cadeia, os clientes passaram a ter papel central e a influenciar ativamente todo o 

processo da cadeia de valor. 

De acordo com Philbeck e Davis (2019), a 4IR não consiste numa revolução 

inteiramente "pós-digital". Em vez disso, talvez seja melhor conceituada como uma revolução 

"epi-digital", na qual vemos as tecnologias digitais como a mudança motriz formando uma 

camada fértil de inovação sobre fundações digitais. Essas tecnologias digitais, como robótica, 

geotecnologia, internet das Coisas (IoT), drones, neurotecnologias, veículos autônomos, 

inteligência artificial e reconhecimento cognitivo, estão se tornando mais integradas em nossos 

espaços físicos, sociais e políticos, alterando comportamentos, relacionamentos e significados. 

Desenvolvimento e comercialização contínuos e a adoção de tecnologias emergentes são 

relevantes muito além dos produtos que tornam nossa vida mais fácil – refletem um conjunto 

fundamental de mudanças nas identidades e uma reestruturação das maneiras pelas quais 

experimentamos o mundo. 

Oztemel e Gursev (2018), destacam a importância de as empresas entenderem, 

principalmente, os recursos e o conteúdo da 4IR para possível transformação da indústria 

dominante numa indústria digital. Nas revoluções industriais, a adoção de novas tecnologias 

teve grande impacto transformacional na vida social e, naturalmente, nas indústrias. A 4IR se 

diferencia das demais revoluções industriais por causa da velocidade com que está ocorrendo a 

transformação e também pela quantidade de novas tecnologias disponíveis com grandes 

impactos e possibilidades transformacionais.  

A 4IR é, frequentemente, considerada sinônimo de "indústria 4.0", uma iniciativa que 

surgiu na Alemanha entre 2011 e 2015, com foco na aplicação de tecnologias digitais para a 

manufatura. Esses dois termos não são independentes, porém descrevem coisas diferentes. A 

indústria 4.0 é um componente importante, dentro do maior enquadramento da 4IR, com seu 

foco mais estreito e vital na relação entre digitalização, transformação organizacional e 

aprimoramento da produtividade em sistemas de fabricação e produção. 

 



21 
 

 

2.2 INDÚSTRIA 4.0 

 
De acordo com Oztemel e Gursev (2018), o termo indústria 4.0 (I4.0) foi introduzido 

pela primeira vez, em 2011, "por um grupo de representantes de diferentes campos (como 

negócios, política e academia) sob a iniciativa de melhorar a competitividade alemã na 

fabricação industrial. 

As novas tecnologias digitais, redução dos custos e acessibilidade a novos equipamentos 

e máquinas digitais, sensores, computadores industriais, impressoras 3D, robôs, equipamentos 

autônomos, tecnologias virtuais, entre outros, estão proporcionando às indústrias se 

transformarem, modernizarem e automatizarem seus processos produtivos. O desenvolvimento 

de novas tecnologias, associado à crescente utilização de mecanismos digitais, tem levado as 

indústrias a adaptar seus processos como forma de se destacarem em um mercado cada vez 

mais competitivo.  

Segundo Shafiq (2015), a I4.0 facilita a interconexão e a informatização na indústria 

tradicional. Os objetivos da I4.0 são fornecer a customização em massa de produtos 

manufaturados ativados por TI, fazer adaptação automática e flexibilização da cadeia produtiva, 

rastrear peças e produtos, facilitar a comunicação entre peças, produtos e máquinas, aplicar 

paradigmas de interação homem-máquina (HMI), e fornecer novos tipos de serviços e modelos 

de negócios de interação na cadeia de valor. Os princípios da I4.0 são: interoperabilidade, 

virtualização, descentralização, capacidade em tempo real, orientação, serviço e modularidade, 

sendo que, em termos de recursos, a indústria 4.0 pode oferecer mais flexibilidade, reduzir os 

prazos de entrega, personalizar com tamanhos de pequenos lotes e reduzir custos.  

Kagermann (2012) apoia a ideia de gerar fábricas inteligentes, que já começaram a 

emergir e adotar uma abordagem completamente nova para produção e processos de fabricação 

e, naturalmente, os produtos também vêm se tornando inteligentes para lidar com os problemas 

funcionais e requisitos de utilização.  

De acordo com Fallera e Feldmüllera (2015), sistemas de fabricação embarcados com 

diferentes tecnologias e metodologias estão se tornando verticalmente vinculados, cada vez 

mais, aos processos de negócios. Eles estão amarrados horizontalmente para disparar redes de 

valor que podem ser gerenciadas em tempo real, com base na ordem de logística. Além disso, 

ambos exigem engenharia de ponta em todo a cadeia de valor. 

Para Stock e Seliger (2016), o desenvolvimento da I4.0 tem se apresentado 

substancialmente presente nas indústrias de transformação. Ou seja, os processos dessa nova 

revolução estão associados às denominadas fábricas inteligentes, nas quais se faz uso da 
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tecnologia para otimizar as atividades e garantir resultados precisos em comparação com as 

empresas que não estão inseridas no modelo da indústria 4.0. 

Para Lu (2017), a indústria 4.0 pode ser entendida como um relevante processo, marcado 

pela automação de processos de digitalização e uso de ferramentas de tecnologia da informação 

para fabricação de produtos e serviços. Especialistas em I4.0 reforçam que as adoções de 

atividades para a digitalização e a automação de processos industriais devem considerar as 

questões políticas, econômicas, sociais, ambientais, e não somente a implantação das práticas 

tecnológicas – o que para muitas empresas ainda se torna um grande obstáculo. 

Segundo Santos (2017), os resultados de países como o Brasil se encontram distantes 

dos índices apresentados por outros países, dos quais muitos são considerados grandes 

potências econômicas, no tocante à aplicação da indústria 4.0. Isso corrobora a necessidade das 

organizações brasileiras e demais países com baixa aplicação dos processos tecnológicos 

digitais de se adaptarem e de desenvolverem seus processos. 

Segundo relatório da ABDI - Agenda brasileira para a indústria 4.0, há grandes desafios 

para a economia brasileira, em especial para a indústria, que enfrentou adversidades 

recentemente, como por exemplo: a participação da indústria de transformação no PIB, que já 

havia atingido mais de 20% em meados da década de 1980, reduziu-se para próximo de 11% 

em 2016, fruto de mudanças na estrutura produtiva do país e dos novos modelos de negócios 

trazidos pela disrupção tecnológica conforme Apêndice A – Tabela 5; o Brasil tem caído no 

ranking de eficiência da inovação – em 2016, ocupava a 69ª posição conforme descrito no 

Apêndice A – Tabela 7. O Índice Global de Inovação busca avaliar critérios de performance de 

diferentes países no quesito inovação; este índice avalia quesitos como crescimento da 

produtividade, investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), educação, exportações de 

produtos de alta tecnologia, dentre outros tópicos. No índice Global de Competitividade da 

Manufatura, o Brasil caiu da 5a posição, em 2010, para a 29a  em 2016 conforme Apêndice A –  

Tabela 6. Apesar disto, os dados apontam a indústria 4.0 como uma oportunidade para o Brasil. 

De acordo pesquisa da CNI (2016), o conhecimento da indústria brasileira sobre 

tecnologias digitais e a sua incorporação à produção, pré-condições para o avanço da indústria 

4.0, ainda é de pouca monta: 42% das empresas desconhecem a importância das tecnologias 

digitais para a competitividade da indústria e mais da metade delas (52%) não utilizam nenhuma 

tecnologia digital de uma lista com 10 opções – listadas no Apêndice A – Tabela 4.  

Segundo levantamento da ABDI, a estimativa anual de redução de custos industriais no 

Brasil, a partir da migração da indústria para o conceito 4.0, será de, no mínimo, R$ 73 

bilhões/ano. Essa economia envolve ganhos de eficiência, redução nos custos de manutenção 
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de máquinas e consumo de energia. A indústria 4.0 tem potencial para se tornar a força motriz 

para revitalização das indústrias no Brasil, transformando-se em um diferencial competitivo 

perante outras nações, deixando o Brasil de ser reconhecido como uma potência mundial em 

commodities para ser reconhecido também com um polo de inovação e de competência na 

indústria 4.0. 

 

2.3 TRANFORMAÇÃO DIGITAL 

 
A transformação digital está evoluindo rapidamente de forma global e as organizações, 

de todos os setores e segmentos, sentem-se pressionadas pela transformação digital a adotar as 

tecnologias digitais disponíveis, como: inteligência artificial, IoT, realidade virtual, impressão 

3D e robótica – para mencionar algumas. A transformação digital pode ser entendida como o 

processo de adoção de novas tecnologias digitais, de novas perspectivas de modelo de negócio, 

atitude e automação dos processos e operações das organizações, com foco em inovação e 

tecnologia digitais e na experiência do usuário. 

Para Liu (2011), transformação digital pode ser definida como a integração de 

tecnologias digitais nos processos de negócios; entretanto, Bharadwaj (2013) define 

transformação digital como uma estratégia organizacional formulada e executada aproveitando 

os recursos digitais para criar um valor diferencial; para Fitzgerald (2013), transformação 

digital, enquanto o uso de tecnologias digitais, permite grandes melhorias nos negócios, sendo 

que, para Lucas (2013), a transformação digital está alterando fundamentalmente as formas 

tradicionais de se fazer negócios, redefinindo recursos, processos e relacionamentos de 

negócios.  

De acordo com Henriette (2015), transformação digital impulsiona novos modelos de 

negócios pelas mudanças associadas à aplicação da tecnologia digital em todos os aspectos da 

sociedade humana; para Piccinini (2015), transformação digital é caracterizada pelo uso de 

novas tecnologias digitais para permitir melhorias significativas nos negócios, e Hess (2016) 

destaca as mudanças que as tecnologias digitais podem provocar nos modelos de negócios de 

uma empresa, que resultam em produtos ou estruturas organizacionais alterados ou na 

automação de processos. 

Schuchmann e Seufert (2015) destacam a experiência do cliente, sendo que a 

transformação digital seria responsável pelo realinhamento de tecnologias e novos modelos de 

negócios para envolver com mais eficiência os clientes digitais em todos os pontos de contato 

no ciclo de vida da experiência do cliente. Chanias e Hess (2016) refletem a difusão das 
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mudanças induzidas pelas tecnologias digitais em toda a organização, sendo que Westerman, 

Bonnet e McAfee (2014) definem o uso das tecnologias digitais com foco na melhoria radical 

do desempenho ou do alcance das empresas. 

Segundo Morakanyane (2017), embora quantidades substanciais de trabalhos estejam 

em andamento nessa área, há indícios de um cenário de literatura imaturo, juntamente com uma 

compreensão limitada do fenômeno, o que indicaria certa incompatibilidade e visões 

conflitantes na conceitualização de alguns fundamentos básicos do fenômeno “transformação 

digital”. 

De acordo com Vial (2019), a transformação digital pode ser definida como um processo 

que visa melhorar uma entidade, provocando mudanças significativas em suas propriedades 

através de combinações de tecnologias de informação, computação, comunicação e 

conectividade.  

Conforme framework de transformação digital detalhado na Figura 2, Vial (2019) 

descreve transformação digital como um processo em que as tecnologias digitais desempenham 

um papel central na criação, bem como no reforço de rupturas ocorridas na sociedade e níveis 

da indústria. Essas interrupções desencadeiam respostas estratégicas por parte das 

organizações, que ocupam um lugar central na transformação digital. As organizações usam 

tecnologias digitais para alterar os caminhos de criação de valor com os quais se baseavam 

anteriormente para permanecerem competitivos e, para isso, as organizações devem 

implementar mudanças estruturais e superar barreiras que impedem seu esforço de 

transformação. Essas mudanças levam a impactos positivos para as organizações e, em alguns 

casos, para indivíduos e sociedade, embora também possam ser associados a resultados 

indesejáveis.  
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Figura 2 - Framework do Processo de Transformação Digital. 

 

 
Fonte: Adaptado de Vial (2019). 

A transformação digital está relacionada à adoção de tecnologias digitais e com 

diferentes impactos às estratégias das organizações que podem ser priorizadas por melhoria na 

eficiência operacional e desempenho organizacional, adicionar valor à organização, novas 

formas de se relacionar com seus clientes, adoção de uma cultura digital ou até mesmo a criação 

ou mudança de seus modelos de negócios. 

 
2.3.1 DIFERENÇA ENTRE ORGANIZAÇÃO DIGITALIZADA E DIGITAL 

 
Com o objetivo de avançar com os conceitos da transformação digital, é importante 

destacar as diferentes visões sobre uma organização digitalizada e uma organização digital. 

De acordo Gartner (2017), uma organização digitalizada se refere à conversão de 

informações analógicas em informações digitais, enquanto que uma organização digital refere-

se ao uso de tecnologias digitais para mudar um modelo de negócios, proporcionar novas 

oportunidades de receita e geração de valor – trata-se do processo de mudança para um negócio 

digital. 

Para Ross (2017), ser digitalizado implica em se transformar dados analógicos em 

digitais para otimizar os processos existentes, para construir uma espinha dorsal operacional ou 

introduzir sistemas de ERPs através de um processo padronizado em que o estado final é 

conhecido. Por outro lado, para Ross (2019), ser digital refere-se a proposições de valor digital 
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que requerem testes contínuos e iterativos, testando e revisando ofertas no mercado, dado que 

o estado final não é conhecido.  

A organização digital não envolve apenas a transformação de dados físicos em formato 

digital mas sim em adoção de tecnologias digitais para adicionar valor à seus negócios seja 

através de novos processos digitais, novas formas de se relacionar com seus clientes, 

fornecedores e suas redes, novos modelos de negócios ou mudando sua forma de atuar tornando 

seus processos mais inovadores, inteligentes, customizados e que atendam as demandas de seus 

clientes. 

 

2.3.2 EXPERIÊNCIA DO CLIENTE 

 
A transformação digital está colocando o cliente no centro da estratégia de negócios. 

Com frequência, pode ser observado que as organizações tradicionais incluam o cliente como 

um de seus principais pilares estratégicos e em suas missões e valores, mas a busca por 

resultados e lucros a curto prazo, muitas vezes, não atende às necessidades de seus clientes.  

De acordo com Watkinson (2013), a medida em que as empresas crescem, também 

aumenta a distância entre as organizações e os clientes, aumentando o foco na criação de valor 

para o acionista e na maximização do lucro. Não há nada inerentemente errado na produção em 

massa ou no lucro, um foco na eficiência ou na conscientização de produtos e serviços por meio 

do marketing, visto que poucas organizações podem funcionar sem essas coisas. No entanto, 

quando se tornam as ferramentas de uma liderança cujo único foco é maximizar o lucro no curto 

prazo, podem levar à situação em que nos encontramos atualmente, na qual organizações 

predatórias exploram seus clientes. 

Observa-se que os clientes estão desenvolvendo novas demandas que exigem maior 

velocidade para atendimento e resposta, conveniência, personalização, contextualização e 

conectividade ininterrupta. Novas gerações de clientes, criados como "nativos digitais", sendo 

que eles não são apenas mais difíceis de se surpreender, mas também entendem como a 

tecnologia pode ser usada para melhorar suas vidas. 

De acordo com relatório do World Economic Forum (2018), o ritmo incansável do 

progresso tecnológico está contribuindo para uma constante reformulação das expectativas dos 

clientes. Ao mesmo tempo, as expectativas do cliente agora transcendem as barreiras da 

indústria tradicional, com os clientes esperando níveis de personalização, acesso sob demanda 

e acessibilidade que correspondem aos líderes na experiência do cliente.  
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Para Watkinson (2013), com a criação de uma ótima experiência para o cliente, o lucro 

será um subproduto de uma empresa de sucesso em um sentido muito mais amplo. Conforme 

detalhado no Apêndice A – Tabela 1, personalização e customização estão se tornando uma 

norma, aumentando as expectativas dos clientes. A profusão de novos pontos de contato digitais 

– smartphones, quiosques, sites, entre outros –, criou dores de cabeça para as empresas que, 

agora, precisam considera-los em experiências para os clientes consistentes. Há uma maior 

conscientização e apreciação do bom design. Existe um interesse crescente na responsabilidade 

social das empresas, à medida que nos tornamos mais conscientes do impacto social e ambiental 

do nosso consumo. As empresas, agora, têm pouca escolha, a não ser se concentrar em encantar 

o cliente para permanecer no negócio. 

Segundo Zolkiewski et al. (2017), as medidas existentes da experiência do cliente são 

problemáticas quando aplicadas em um contexto da indústria B2B. Em vez de adotar medidas 

baseadas em entrada e saída, amplamente usadas no contexto de empresa para consumidor 

(B2C), um contexto B2B requer uma abordagem mais estratégica para capturar e gerenciar a 

experiência do cliente. O foco em questões estrategicamente importantes deve gerar 

oportunidades para a cocriação de valor e é mais provável que envolvam medidas baseadas em 

resultados. Melhorar a compreensão da experiência do cliente, em um contexto B2B, deve 

permitir que as organizações projetem melhores serviços e, consequentemente, aprimorem as 

experiências de seus funcionários, clientes e outros atores conectados. 

De acordo com Russo et al. (2017), no setor da indústria B2B, as informações obtidas 

por meio do processo de retorno dos clientes podem ajudar as empresas a entenderem melhor 

seus clientes e facilitar uma resposta mais rápida. Isso representa uma oportunidade para melhor 

atender às necessidades dos clientes, promovendo e mantendo relacionamentos de longo prazo. 

Para Ramaswami (2016), no contexto B2B, é mais provável que os clientes fiéis se 

concentrem nos benefícios a longo prazo; no entanto, devido à natureza complexa do mercado 

B2B, a maioria dos fornecedores enfrenta desafios consideráveis para manter os clientes fiéis 

e, muitas vezes, tenta vender produtos novos para aumentar o nível de lealdade dos clientes. 

Segundo Pine (2015), como a Internet capacitou os compradores com tanta informação 

sobre vendedores, as indústrias B2B enfrentam a ameaça de aumentar a comoditização, um 

ambiente de mercado em que seus clientes procuram incansavelmente comprar bens físicos com 

base no preço. Para sair da armadilha da comoditização, as indústrias B2B precisam inovar 

continuamente, no sentido de como atraem, envolvem e excitam seus clientes, encontrando 

novas possibilidades para a criação de valor. Um dos benefícios da tecnologia digital é que as 

indústrias B2B podem personalizar ofertas em massa, atendendo de maneira eficiente aos 
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clientes, diferenciando ofertas de qualquer concorrente e prendendo clientes. O grande insight 

da criação de valor é que as indústrias B2B podem criar inovações revolucionárias 

compreendendo, respondendo e transformando a experiência de seus clientes. Essa abordagem 

é especialmente promissora por duas razões: ela procura desenvolver negócios nos quais a 

concorrência ainda não foi estabelecida e também cria valor econômico intrínseco, ajudando os 

clientes a alcançarem suas próprias aspirações. Uma chave para produzir ofertas para atender a 

essas aspirações: seja criativo sobre como permitir que seus clientes experimentem o mundo da 

maneira que eles fazem. 

 

2.3.3 MODELOS DE NEGÓCIO 

 
O conceito de modelos de negócios se refere à arquitetura de um negócio ou à maneira 

como uma organização estrutura suas atividades para criar, gerar e capturar valor para seus 

clientes. Os modelos de negócios tradicionais são embasados em eficiência e otimização de 

processos, sendo que os modelos de negócios digitais baseiam-se na adoção e no uso de 

tecnologias digitais para transformar suas organizações ou negócios e também a forma de se 

relacionar e atender a seus clientes. 

De acordo com Li (2018), as tecnologias digitais são consideradas críticas catalisadoras 

que utilizam inovações para transformar modelos de negócios em diferentes setores. Argumenta 

que as tecnologias digitais também são vistas no sentido de como as organizações se 

automatizam, ou seja, como uma organização usa tecnologias digitais para automatizar ou 

aprimorar suas atividades ou como as organizações usam tecnologias digitais para identificar 

novas maneiras de conduzir seus negócios, sendo que a transformação dos modelos de negócios 

digitais é entendida pela maneira como as tecnologias digitais são usadas para permitirem novas 

formas de se conduzir negócios em substituição aos modelos de negócios tradicionais. 

Segundo Von Leipzig et al. (2017), as empresas estão buscando novas maneiras de 

agregar valor por meio de novos modelos de negócios ou reinventando os existentes para 

atender às demandas dos clientes em constante mudança, com base no fato de que a orientação 

proativa do cliente foi considerada o driver mais consistente para agregar valor ao cliente e para 

obter uma vantagem competitividade na era digital. 

Li (2018) considera importante, para avaliar novos modelos de negócios, a escala de 

tempo, porque o que funciona bem a curto e médio prazo pode ser desastroso ao longo prazo. 

Uma série de tendências significativas nos modelos de negócios digitais pode ser identificada 



29 
 

 

a partir do uso crescente de exclusividade através da personalização, extensão da marca através 

da associação, aos preços dinâmicos e aos modelos de pagamento por uso.  

Segundo Greer (2017), existem cinco fatores principais que elevaram a importância do 

surgimento de novos modelos de negócios digitais: queda no custo da tecnologia, o surgimento 

da cultura de startup, o surgimento de novas ferramentas tecnológicas, capital de rede e um 

mundo em constante mudança. No Apêndice A – Tabela 2, Weill (2015) detalha quatro modelos 

de negócios para a era digital, sendo que as organizações precisam determinar até que ponto 

elas desejam controlar a cadeia de valor, dirigir ou fazer parte de um ecossistema que atenda 

todas as necessidades do cliente final e até que ponto elas desejam conhecer os objetivos de seu 

cliente final. 

Conforme Weill (2015), atualmente a maioria das organizações não opera em um 

ecossistema, mas como controladora ou participando de uma cadeia de valor mais linear. Por 

exemplo: o Wal-Mart conhece muito sobre seus produtos, de onde eles vêm, onde eles estão na 

loja e quando são vendidos, contudo, nem sempre sabe quem são seus clientes e por que ou o 

que eles estão comprando. Em contrapartida, a Amazon oferece aos seus clientes mais opções 

de escolha, conhece melhor seus clientes e permite uma inovação mais rápida e, da mesma 

forma, a Amazon consegue ver os dados em todas atividades em seu ecossistema, permitindo o 

ajuste fino e identificação de novas oportunidades, enquanto extrai “aluguéis” dos clientes e 

fornecedores em seu ecossistema, confiando na força da marca para obter feedback das 

avaliações dos consumidores e análises para construir sua reputação e receita. 

Para Weill (2015), o mundo dos negócios está se digitalizando rapidamente, quebrando 

barreiras do setor e criando novas oportunidades, enquanto destrói modelos de negócios bem-

sucedidos. Dada a quantidade de interrupções digitais causadas por turbulências, é hora das 

empresas avaliarem as ameaças e oportunidades e começarem a criar novas opções de negócios 

para o futuro conectado aos ecossistemas digitais.  

As indústrias B2B tem o desafio de rever seus modelos de negócios com o objetivo de 

encontrar formas inovadoras, inteligentes e interessantes pra vender e se relacionar com outras 

empresas. A indústria B2B precisa definir claramente qual será sua estratégia com a 

transformação digital e adoção de tecnologias digitais em sua organização que, não 

necessariamente passará por mudar seu modelo de negócio mas sim em rever como melhorar 

seu nível de competitividade, produtividade e nível de serviços prestados por meio de parcerias 

estratégicas, como inovar e estabelecer novos formas de se comunicar com sua rede de clientes, 

fornecedores e parceiros estratégicos ou até mesmo de como se integrar aos ecossistemas da 

indústria B2B.  
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2.3.4 VALOR DO USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)  

 
De acordo com Albertin (2016), uma primeira visão predominante era a de que o papel 

da Tecnologia da Informação (TI) seria, exclusivamente, o de suportar esforços de 

automatização e controle na empresa, ao que se chamou de “perspectiva organizacional”; com 

o aumento do uso de TI pelas organizações e com uma inflação de expectativas em torno dos 

benefícios esperados com o uso mais intenso de TI, começou a predominar uma “perspectiva 

tecnológica”, ou seja, a de que o incremento dos investimentos em tecnologia, por si só, 

acabaria por resultar em benefícios ou vantagens competitivas, visão essa que foi frustrada pela 

dura realidade de que a relação de causa e efeito entre uso de TI e benefícios de negócio não é 

direta, mas fruto de outros fatores ligados à assimilação dessas tecnologias pelas empresas na 

forma de novos processos ou competências devidamente atrelados às orientações estratégicas 

das empresas. Atualmente, impera uma visão mais temperada entre essas duas perspectivas, em 

que estratégia e fatores organizacionais influenciam e são influenciados pelos investimentos e 

usos da tecnologia. Segundo essa nova visão, os benefícios da TI para o negócio superam 

aqueles ligados somente a ganhos de produtividade e de controle, e passam a considerar também 

outras dimensões, tais como os de potencializadores de redução de custos, de aumento da 

qualidade, de aumento de flexibilidade e de capacidade de inovação. 

Segundo Nevo (2010), muitos pesquisadores se defrontaram com uma aparente 

dificuldade de evidenciar o valor e benefícios do uso de TI pelas organizações e tendem a 

classificar esse uso como de necessidade estratégica, ou seja, como de algo inserido de maneira 

abstrata na formação de vantagens, os quais conjeturam que existe um caminho causal entre o 

uso de ativos de TI até o desenvolvimento de vantagens competitivas através do emprego de 

capacidades emergentes, sinergias e potencial estratégico. Os ativos de TI podem ser 

combinados com certos recursos organizacionais de forma a criar recursos capacitados por TI 

cujas capacidades emergentes se traduzem em benefícios para o negócio. 

Mithas (2011) desenvolveu um vínculo mais claro entre esses recursos capacitados por 

TI e a performance das empresas, ao apontar mais precisamente a natureza dessas capacidades 

emergentes, a capacidade de gestão de informações da empresa, ou seja, a habilidade da 

empresa em prover dados e informações aos seus usuários com confiabilidade, precisão, 

segurança e no tempo devido.  

No Apêndice A – Tabela 3, Mitra (2011) sugere um portfólio de métricas de 

performance do uso de TI e argumenta que a questão de comunicação do valor das iniciativas 

de TI e dos indicadores de performance ligada ao uso de TI seja holística e abrangente, indo 
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além das abordagens tradicionais de se focar em orçamentos e gastos de TI como percentuais 

da receita da empresa. O debate sobre o valor do uso de TI pelas organizações continua aceso 

e dinâmico, ainda mais à luz das recentes discussões sobre a transformação digital nas 

organizações. Uma contribuição recente importante para essa discussão foi trazida por Weill 

(2015), o qual argumenta que a transformação digital é um movimento fortemente capacitado 

por TI, no qual organizações se capacitam (ou não) a exercerem um modelo de negócio digital. 

 

2.3.5 MATURIDADE DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

 

As organizações, antes de iniciarem sua jornada para transformação digital, precisam 

entender seu ponto de partida e seu atual nível de maturidade digital comparando-se aos seus 

concorrentes e também se comparando a outras indústrias e segmentos. Esta etapa é importante 

para se planejar a estratégia digital de uma organização, ou seja, qual é o nível de maturidade 

atual da organização, quais são seus objetivos com a transformação digital e qual é sua ambição 

digital. 

Westerman, Bonnet e McAfee (2014) desenvolveram um questionário de autoavaliação, 

que pode ser observado no Quadro 1, com o objetivo de se identificar o nível de maturidade 

digital da organização – detalhado na Figura 3.  

Figura 3 - Quatro Níveis do Mestre Digital 

 
Fonte: Adaptado de Westerman, Bonnet e McAfee (2014). 
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Segundo Westerman, Bonnet e McAfee (2014), as organizações que se posicionam no 

quadrante de iniciantes estão apenas no início da jornada digital. Muitas delas adotam uma 

estratégia de esperar para ver, tentando obter certeza antes de agir. Como resultado, os iniciantes 

têm apenas recursos digitais básicos. As organizações do quadrante fashionistas não estão 

esperando para agir. Eles compram cada nova bugiganga digital. Elas exibem sua tendência 

tecnológica, mas não mudam o que está por trás do verniz. No entanto, porque elas não têm 

forte capacidade de liderança e governança digital, desperdiçam muito do que investem. Em 

contrapartida, as organizações do quadrante conservadores têm um perfil de capacidade que é 

o oposto de fashionistas. Embora os conservadores tenham liderança digital, a prudência 

excessiva impede que essas empresas construam fortes recursos digitais. Despreocupando-se 

com a moda tecnológica, o foco será em garantir que todo investimento digital seja 

cuidadosamente considerado e fortemente coordenado. Líderes nessas empresas não querem 

cometer erros que desperdiçam seu escasso tempo, esforço e dinheiro. Contudo, isso também 

pode criar uma armadilha de governança, ao se concentrar mais em controles e regras do que 

fazendo progresso. Por final, as organizações do quadrante de mestres digitais superaram as 

dificuldades que desafiam seus concorrentes. Eles sabem como e onde investir, e seus líderes 

são comprometidos em guiar a organização de maneira poderosa para o futuro digital. Eles já 

estão explorando suas vantagens digitais para criar posições competitivas em seus setores.  

De acordo com o estudo de Westerman, Bonnet e McAfee (2014), os mestres digitais 

são 26% mais rentáveis do que seus concorrentes médios do setor. Eles geram 9% a mais de 

receita de seus ativos físicos, obtendo mais eficiência em seus produtos e em seus processos. 

 

2.3.6 ESTRATÉGIA PARA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

 

Segundo Matt (2015), nos últimos anos, empresas de quase todos os setores realizaram 

várias iniciativas para explorar os benefícios de novas tecnologias digitais. Isso frequentemente 

envolve transformações das principais operações de negócios e afeta produtos e processos, bem 

como as estruturas da organização e conceitos de gestão. As empresas precisam estabelecer 

práticas de gestão para governar essas complexas transformações. Uma abordagem importante 

é formular uma estratégia de transformação digital que serve como um conceito para integrar 

toda a coordenação, priorização, implementação de transformações digitais dentro de uma 

empresa. 
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Llewellyn (2018) argumentou que a transformação digital não consiste em se digitalizar 

velhas formas de trabalhar, em vez disso, está transformando os negócios para se alinhar à 

economia digital. Llewellyn (2018) diferencia entre o que é transformação digital e o que 

poderia ser descrito como mudança tecnológica.  

De acordo com Orji (2019), a transformação digital dos negócios é muito mais do que 

tecnologias digitais: social, móvel, análise, nuvem, internet das coisas (SMACIT), chatbots e 

IA. Implica a adoção de tecnologia, mas, além disso, também compreende também o 

alinhamento de processos e transformação cultural, dado que as organizações precisam atender 

às suas demandas de agilidade. As mudanças podem ser orientadas pela eficiência ou pela 

inovação.  

Alternativa de estratégia digital para uma indústria B2B, segundo Sebastian (2017), a 

jornada de transformação digital de grandes empresas antigas deverá escolher entre uma 

estratégia de engajamento do cliente ou soluções digitalizadas, e essa escolha definirá 

prioridades para a construção de dois ativos essenciais habilitados para a tecnologia: a espinha 

dorsal (backbone) e uma plataforma de serviços digitais. Conforme descrito na Figura 4, a 

backbone operacional garantirá eficiências de escala para transações e capacidades de decisões 

críticas. As plataformas de serviços digitais garantirão ofertas de inovação digitais críticas para 

seus clientes. Esses dois ativos permitem que uma empresa execute sua estratégia digital 

escolhida para, finalmente, oferecer engajamento e soluções digitalizadas para seus clientes. 
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Figura 4 - Elementos de Transformação Digital de uma Grande Empresa Antiga 

 
Fonte: Adaptado de Sebastian (2017). 

 

Não se trata de uma tarefa fácil para a indústria B2B renunciar à sua cultura de 

processos, controles, eficiência operacional e custos, para embarcar em uma prolongada jornada 

de transformação digital de sua organização. A rápida redução dos custos de tecnologia, 

juntamente com a Lei de Moore, está criando efeitos combinatórios a partir de tecnologias 

digitais disponíveis, que se combinam para mudar a maneira como interagimos e fazemos 

negócios. As indústrias B2B devem priorizar sua estratégia para executar sua jornada para 

transformação digital e aproveitar todo o potencial das tecnologias digitais para buscar novas 

formas de se relacionar e se comunicar com seus clientes, fornecedores e ecossistema, 

identificar inovações que contribuam com o aumento de sua produtividade e competitividade 

com o objetivo de mudar seus níveis de receita e que também possa tirar pleno proveito da 

transformação digital em curso para adicionar valor ao seu negócio. 
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3 PROPOSTA METODOLÓGICA  

 
O capítulo 3 deste trabalho descreve a proposta metodológica utilizada na pesquisa, 

incluindo um descritivo sobre o tipo de pesquisa; relata a abordagem de pesquisa escolhida e 

os métodos adotados para coleta e análise de dados. 

 

3.1 MÉTODO DE PESQUISA  

 
Para esta pesquisa, aplicou-se a abordagem qualitativa exploratória, que é apropriada para 

casos em que se pretenda focar na qualidade e profundidade dos dados coletados, optando-se pela 

metodologia de estudo de caso devido ao formato da questão de pesquisa (YIN, 2017), e também 

pela abordagem quantitativa, através de entrevistas aplicação de questionário de auto avaliação 

tipo survey on-line. Optou-se pela abordagem híbrida (qualitativa e quantitativa) com o objetivo 

de estabelecer uma melhor compreensão dos resultados apresentados no estudo de caso. Segundo 

Merriam (1998), a triangulação ou abordagem híbrida de coleta e análise de dados aumenta a 

confiabilidade e a validade interna dos dados. Collis e Hussey (2013) apontam que estudos de caso 

exploratórios são adequados para se pesquisar fenômenos cuja literatura apresenta limitações – o 

que se pode observar na área aqui estudada, com carência de pesquisas empíricas e falta de 

consenso entre autores.  

O método de pesquisa deste trabalho aplicado se pautou também por pesquisas de dados 

secundários. Foram realizadas revisões teóricas acadêmicas relevantes sobre o tema, além do 

levantamento de documentações, livros, publicações de organizações governamentais e não 

governamentais, websites de fontes certificadas e pesquisas anteriores sobre o campo de estudo. Com 

o objetivo de garantir a confiabilidade da origem dos dados, foi utilizada a base de dados EBSCO – 

Business Source Complete e SCOPUS (Elsevier API) no período de Janeiro à Junho de 2020 para 

pesquisa de artigos e revistas analisados por especialistas. Por se tratar de um tema recente e em 

plena transformação, será priorizado o estudo de artigos e de revistas publicados nos últimos 5 anos.  

 

3.2 ESTUDO DE CASO 

 

O estudo de caso deste trabalho aplicado é de uma indústria B2B de manufatura 

complexa e líder global em seu segmento de embalagens. Suas ambições estratégicas são: ser 

o fornecedor preferencial e o de custo mais efetivo no mercado global. No mercado em que esta 

empresa atua, em 2019, no Brasil, foram produzidas aproximadamente 68 bilhões de unidades 
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deste tipo de produto final, o que traz a dimensão da grandeza e da importância da empresa e 

de seu setor de transformação. 

Originalmente, por ser uma empresa centenária, o processo produtivo tinha como 

característica a produção em escala, poucas mudanças de setup e personalização. Esta configuração 

permitia produção de altos volumes com pouca variação no processo produtivo, qualidade do 

produto final e planejamento operacional e vendas. O processo produtivo desta empresa possui alta 

complexidade operacional e com capital intensivo, no qual seu principal ativo, possuindo demanda 

ou não, segue produzindo no stop 24 horas e nos 365 dias do ano. 

Nos últimos anos, as mudanças de hábitos de consumo dos clientes finais de seus 

produtos e a concorrência de novos entrantes de menor custo, maior praticidade, agilidade e 

personalização trouxeram novos desafios para esta empresa. Estas mudanças no mercado, 

hábitos de consumo e novos concorrentes pressionaram a empresa a rever seus processos 

produtivos, com o objetivo de produzir com maior personalização, inovação, flexibilização, 

menor custo e sem abrir mão de sua essência em qualidade.  

O mercado em que esta empresa atua é caracterizado pelo altíssimo volume e vem 

experimentando mudanças importantes. Em especial, seus produtos vêm sofrendo uma 

concorrência de novos entrantes com produtos mais baratos, convenientes e personalizáveis. 

Esta tendência externa impõe pressões sobre a organização no quesito preço, aumento das 

possibilidades de personalização e agilidade.  

O ecossistema em que a empresa atua mudou de forma significativa e, por consequência, 

aumentou a complexidade de gestão de toda sua cadeia de suprimentos, manufatura, vendas e 

finanças. A complexidade de seu processo de planejamento operacional, demanda e vendas 

(S&OP) aumentou e a eficiência em todo o processo do S&OP tornou-se chave para os 

resultados operacionais e financeiros da empresa. Para criar e manter vantagem competitiva, a 

organização necessita manter os custos de estoque, armazenamento e transporte no mínimo, o 

que, por consequência, melhora o desempenho do capital de giro, um benefício importante uma 

vez que o capital é limitado. 

Esta indústria B2B possui o DNA de inovação em seu processo produtivo, com o objetivo 

de incrementar sua eficiência operacional, reduzir custos e garantir a qualidade de seus produtos. O 

objetivo principal deste trabalho aplicado será o de analisar os desafios da transformação digital na 

indústria B2B do Brasil. O objetivo secundário deste trabalho aplicado será analisar o nível de 

maturidade da transformação digital em uma indústria B2B tradicional e contribuir, de alguma 

forma, com a sociedade e com as indústrias no referente aos desafios, riscos e oportunidades da 

transformação digital na indústria B2B do Brasil.  
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3.3 COLETA DE DADOS 

 

De acordo com Shanks (2017), em estudos de caso é comum a aplicação de diversas 

técnicas de coleta de dados, sendo que a utilização de múltiplas fontes de dados é vantajosa 

para alicerçar uma pesquisa completa e profunda. Segundo Creswell (2017), o uso de variadas 

fontes e técnicas de coleta de dados permite incluir diferentes interpretações na análise de dados 

e aumentar a validade e a confiabilidade da pesquisa.  

Para Patton (2014), estudos que utilizam mais de um método de coleta de dados possuem 

maior consistência de dados e menor risco de incidência de erros associados a uma técnica 

específica. De acordo com Yin (2017), a triangulação, uso de múltiplas fontes de evidência, é 

especialmente recomendada na condução de estudo de casos.  

Para este trabalho aplicado foram escolhidas as seguintes técnicas para a coleta de dados 

deste estudo de caso: entrevistas semiestruturadas, questionário de autoavaliação on-line, do 

tipo survey, e análise documental. As entrevistas semiestruturadas foram aplicadas como a 

principal forma de coleta de dados no caso, a fim de se responder à questão de pesquisa, 

enquanto que as demais técnicas foram empregadas com objetivos secundários de exploração 

de contexto e validação de resultados. 

O roteiro, as questões das entrevistas semiestruturadas e do questionário foram 

traduzidas do livro Leading digital: turning technology into business transformation 

(“Liderando o digital: transformando tecnologia em transformação de negócios”, em tradução 

livre) de Westerman, Bonnet e McAfee (2014). Este questionário foi criado e validado pelo 

autor para auxiliar as organizações a entender seu nível de maturidade digital porque, para 

começar sua jornada de transformação digital , primeiro, a organização precisa entender seu 

ponto de partida. Importante destacar que a condição de confiabilidade, estabilidade e os 

resultados de estudos práticos reportados  por Westerman, Bonnet e McAfee (2014) foi 

fundamental para a tomada de decisão de aplicá-lo no estudo de caso deste trabalho aplicado. 

Importante citar que Westerman foi contatado por e-mail, em resposta ao qual concedeu 

permissão para uso e sugeriu adaptação do questionário de seu livro Build a survey based on 

the simplified 20-question self-assess survey that is in the appendix of our book (“Crie uma 

pesquisa baseada na pesquisa simplificada de auto avaliação de 20 perguntas, que está no 

apêndice do nosso livro.”, em tradução livre) Westerman (2020). O questionário para entrevista 

e auto avaliação citada pelo autor está disponível no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Questões para Entrevista e Autoavaliação On-line 

Quão bem sua organização está desenvolvendo capacidades digitais? 
 

Responda a cada pergunta, usando uma escala de 1 a 7, em que: 1 = discordo 
totalmente; 4 = neutro; e 7 = concordo plenamente, e eles totalizam o seu conjunto 
de capacidades digitais. 

Pontos 

Estamos usando tecnologias digitais (como análises, mídias sociais, dispositivos 
móveis e dispositivos incorporados) para entender melhor nossos clientes.   

Utilizamos canais digitais (como on-line, mídia social e móvel) para comercializar 
nossos produtos e serviços.   
Vendemos nossos produtos e serviços por meio de canais digitais.   
Utilizamos canais digitais para fornecer atendimento ao cliente.   

A tecnologia está nos permitindo vincular os processos operacionais e voltados para o 
cliente de novas maneiras.   
Nossos processos principais são automatizados.   

Temos uma visão integrada das principais informações operacionais e de clientes.   
Usamos análises para tomar melhores decisões operacionais.   

Utilizamos tecnologias digitais para aumentar o desempenho ou o valor agregado de 
nossos produtos e serviços existentes.   

Lançamos novos modelos de negócios baseados em tecnologias digitais.   

  

Quão bem sua organização cria capacidades de liderança? 
 

Responda a cada pergunta, usando uma escala de 1 a 7, em que: 1 = discordo 
totalmente; 4 = neutro; e 7 = concordo plenamente, e eles totalizam o seu conjunto 
de capacidades de liderança. 

Pontos 

Os executivos seniores têm uma visão transformadora do futuro digital de nossa empresa   
Os executivos seniores e os gerentes de nível médio compartilham uma visão comum 
da transformação digital.   
Existem possibilidades para todos na empresa participarem da conversa sobre 
transformação digital.   
A empresa está promovendo as mudanças culturais necessárias para a transformação 
digital.   
A empresa está investindo nas habilidades digitais necessárias.   

As iniciativas digitais são coordenadas em silos, como funções ou regiões.   
Os papéis e responsabilidades das iniciativas digitais de governo estão claramente 
definidos.   

As iniciativas digitais são avaliadas através de um conjunto comum de indicadores-
chave de desempenho.   

Os líderes de TI e de negócios trabalham juntos como parceiros.   

O desempenho da unidade de TI atende às necessidades da empresa.   

Fonte: Adaptação de Westerman, Bonnet e McAfee (2014). 
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Com o objetivo de eliminar possíveis desvios linguísticos e interpretações da tradução 

do questionário original em Inglês de Westerman, Bonnet e McAfee (2014) para o Português, 

que foi executada pelo pesquisador e autor do presente trabalho aplicado, foi aplicado o 

processo de retradução do questionário, ou tradução reversa. A retradução foi executada a partir 

da versão traduzida em português novamente para o Inglês por outro pesquisador e, por final, 

ambas as versões foram comparadas sendo que, como nenhuma divergência linguística e de 

interpretação foram observadas, a tradução inicial foi mantida.  

Adicionalmente, a ordem, os grupos das questões e a escala de Likert de sete pontos 

foram mantidos para preservar a compatibilidade com o questionário original. O Quadro 2 traz 

a lista dos pontos da escala de Likert que foram utilizados durante a coleta de dados. 

Quadro 2 - Escala Likert 

Ponto Texto Original Tradução literal 

1 Strongly disagree  Discordo fortemente 

2 Disagree  Discordo 

3 Somewhat disagree  Discordo parcialmente 

4 
Neither agree nor 
disagree 

Nem concordo, nem 
discordo 

5 Somewhat agree  Concordo parcialmente 

6 Agree  Concordo 

7 Strongly agree  Concordo fortemente 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em adição às questões originais, o Quadro 3 representa as identificações demográficas 

dos participantes, com informações de área em que trabalham e há quantos anos trabalham na 

organização. 
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Quadro 3 - Seção para classificação demográfica do participante 

Você atua em qual área? 

Manufatura 

Vendas e Marketing 

Recursos Humanos 

Finanças 

Supply Chain 

Fiscal e Jurídico 

Melhoria Contínua 

Outra 

 

Há quantos anos você trabalha nesta empresa? 

0 – 2 

3 – 5 

6- 10 

11 – 15 

16 ou + 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como principal forma de coleta de dados para este estudo de caso, foram aplicadas as 

entrevistas semiestruturadas a fim de se responder à questão de pesquisa: desafios da 

transformação digital na indústria B2B do Brasil, enquanto que as demais técnicas foram 

empregadas com objetivos secundários de validação de resultados e de exploração de contexto. 

Com o objetivo de avaliar o nível de capacidade digital e capacidade de liderança digital da 

organização objeto deste estudo de caso, foram avaliados também os conceitos apurados com 

base no referencial teórico. 

Nesta primeira etapa da coleta de dados, foram realizadas entrevistas – semiestruturadas e 

individuais, conforme roteiro proposto no Quadro 1 – que visaram responder à questão de pesquisa 

proposta e explorando também a percepção dos principais executivos da organização acerca do nível 

de capacidade digital e capacidade de liderança digital da organização. Segundo Williamson (2017), 

a escolha por entrevistas semiestruturadas se justifica pela flexibilidade da técnica, que permite 
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capturar em profundidade os pontos de vista dos participantes ao mesmo tempo que se garante o foco 

da pesquisa. 

Para estas entrevistas, optou-se pela coleta de dados dos principais executivos da 

organização objeto deste estudo de caso e que exercem as funções de presidente e diretores das 

áreas de: vendas e marketing, finanças, recursos humanos, supply chain e manufatura e que 

também possuem profundo conhecimento do setor da indústria B2B no Brasil. As questões da 

entrevista foram comunicadas aos entrevistados por meio de convite à participação na pesquisa, 

conforme Apêndice B. 

De acordo com o Quadro 4, foram seis entrevistados e todas as entrevistas, pelas 

limitações do distanciamento social impostas em função da pandemia do Covid-19 desde o dia 

13 de março de 2020, foram realizadas por vídeo conferência, com gravação de áudio e 

transcrições para fins de análise de conteúdo. Após o término das transcrições e análise prévia 

do conteúdo completo das 6 entrevistas realizadas, 1 das entrevistas foi descartada por falta de 

relevância e aderência ao objeto em estudo e, dessa forma, obteve-se 5 entrevistas válidas. 

Segundo Yin (2017), embora a gravação de áudio seja o método mais preciso para 

captura de dados em uma entrevista, ela pode gerar uma sensação de desconforto para o 

entrevistado e, por este motivo, no início do roteiro de todas as entrevistas, os entrevistados 

foram informados de que os áudios gravados e as transcrições integrais não seriam divulgados 

e haveria a garantia do anonimato para que os entrevistados pudessem expressar suas opiniões 

e críticas sem restrições. De acordo com o Apêndice C, foram firmados termo de cessão e 

autorização de uso de imagem. 

Quadro 4 – Relação de Entrevistados 

Função 
Data da 

Entrevista 
Tempo de 
Entrevista 

Presidente 18/04/2020 00:39 min 

Diretor Vendas & 
Marketing 

18/04/2020 00:48 min 

Diretor Financeiro 22/04/2020 00:37 min 

Diretor Recursos Humanos 23/04/2020 00:46 min 

Diretor Supply Chain 23/04/2020 00:23 min 

Diretor Manufatura 24/04/2020 00:50 min 

Fonte: Elaboração própria. 
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Para a segunda etapa de coleta de dados, optou-se por aplicar questionários para 

autoavaliação on-line, do tipo survey, na intranet da organização objeto do estudo de caso, 

através do qual, os entrevistados responderam às questões fechadas e específicas. O 

questionário disponível no Quadro 1 foi replicado integralmente para a ferramenta de pesquisa 

on-line Microsoft Forms conforme descrito no Apêndice E.  

Com o objetivo de avaliar o nível de capacidade digital e a capacidade de liderança 

digital em diferentes níveis, funções, áreas da organização, em três Estados do Brasil (São 

Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco), onde a organização em estudo possui unidades fabris, os 

participantes para aplicação dos questionários para auto avaliação on-line foram selecionados 

em amostras não probabilísticas e de tipicidade – elementos considerados pelo pesquisador 

como representativos da população-alvo (VERGARA, 2016). Os convites, conforme Apêndice 

D, para participação da pesquisa foram enviados através de e-mail coorporativo da organização 

para uma população de 140 profissionais que possuem funções de liderança em diferentes áreas 

da organização, tais como: manufatura, supply chain, venda, marketing, finanças, fiscal, legal, 

tecnologia da informação, melhoria contínua e recursos humanos, obtendo-se a participação de, 

aproximadamente, 70% dos convidados, com 99 questionários respondidos válidos.  
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4  APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  
 

Neste capítulo do trabalho, serão apresentados os resultados da pesquisa, a análise e a 

descrição dos resultados obtidos na pesquisa, além da avaliação dos resultados frente ao 

referencial teórico. 

 

4.1 ANÁLISE DE DADOS DAS ENTREVISTAS 

 
A análise qualitativa dos dados das entrevistas se deu através de prévia análise dos dados 

coletados, que resultou em uma análise categorial. Segundo Bardin (2011), análise categorial 

consiste no desmembramento do texto em categoriais agrupadas analogicamente. As categorias 

e subcategorias foram mapeadas após leitura e análise detalhada dos dados coletados nas 

entrevistas em que foram observadas maior relevância e repetição das palavras; cada categoria 

e subcategoria é constituída também de trechos selecionados das falas dos entrevistados e do 

respectivo referencial teórico, conforme descrito no Quadro 5. 

De acordo com Silver (2016), o uso de ferramentas de apoio à análise de conteúdo das 

entrevistas é amplamente utilizado em diferente setores e disciplinas porque suportam variados 

tipos de dados e métodos de pesquisa e, quando combinadas com a devida aplicação de 

conhecimento e técnicas, podem colaborar para uma análise de conteúdo rigorosa. Para este 

trabalho aplicado, optou-se pelo uso de um Computer Assisted Qualitative Data Analysis 

Software (CAQDAS) e o software selecionado foi o NVivo 11. Segundo Weaver (1994), uma 

vantagem de se usar um programa como o NVivo 11 é a capacidade de transformar a maneira 

como os dados são visualizados, de estáticos a dinâmicos, de maneira a tornar relações entre 

categorias mais visíveis, usando-se formatação de texto e hiperlinks para outros documentos e 

categorias. 
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Quadro 5 – Categorias, Subcategorias e Referencial Teórico 

Categorias Subcategorias Referência 

B2B 

Cultura, Foco em 
custos, 
Resultado a curto 
prazo, 
Produção em escala, 
Processos 

PASCHEN, J.; WILSON, M.; FERREIRA, J. J. 
Collaborative intelligence: how human and artificial 
intelligence create value along the B2B sales funnel. 
Business Horizons, [s. l.], v. 63, n. 3, p. 403–414, 
2020; 

Indústria 4.0 Indústria 4.0 

OZTEMEL, E.; GURSEV, S. Literature review of 
Industry 4.0 and related technologies. Journal of 
Intelligent Manufacturing, [s. l.], v. 31, n. 1, p. 127–
182, 2018; 
PHILBECK, T.; DAVIS, N. The Fourth Industrial 
Revolution: Shaping a New Era. Journal of 
International Affairs, [s. l.], v. 72, n. 1, p. 17–22, 
2018. 

Experiência do 
Cliente 

Plataformas, 
Canais digitais 

WATKINSON MATTHEW; WATKINSON MATT. 
The Ten Principles Behind Great Customer 
Experiences, 2013. 

Transformação 
Digital 

Maturidade da 
transformação digital, 
Estratégia para 
transformação digital 

VIAL G. Understanding digital transformation: A 
review and a research agenda. Journal of Strategic 
Information Systems. v. 28, p. 118-144, 2019; 
WESTERMAN, G.; BONNET, D & MCAFEE, A. 
Leading Digital: turning technology into business 
transformation. Harvard Business Review Press., 
2014; 
MATT, C., HESS, T. & BENLIAN, A. Digital 
Transformation Strategies. Bus Inf Syst Eng, 57, p. 
339–343, 2015. 
ROSS, J. W.; SEBASTIAN, I. M.; BEATH, C. M. 
How to Develop a Great Digital Strategy. MIT Sloan 
Management Review, [s. l.], v. 58, n. 2, p. 7–9, 2017. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 A análise qualitativa do conteúdo das entrevistas através do NVivo 11 iniciou-se com 

a análise de volumetria dos trechos codificados nas entrevistas classificados entre as categorias 

e subcategorias detalhadas no Quadro 5. Segue, detalhado no Quadro 6, o volume de trechos 

codificados dentro das categorias e subcategorias teóricas mencionados pelos respectivos 

entrevistados. 
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Quadro 6 - Volume de trechos codificados dentro das categorias e subcategorias teóricas 

Nodes (Categorias e Subcategorias) 

Número 
agregado de 

trechos 
codificados 

Número de 
fontes 

(entrevistados) 

1. Business to Business (B2B) 62 5 
1. (B2B)\1.1 Cultura 45 5 
1. (B2B)\1.2 Foco em custo e resultado a curto prazo 8 4 
1. (B2B)\1.3 Processos 3 1 
1. (B2B)\1.4 Produção em escala 3 2 
2. Indústria 4.0 (I4.0) 13 4 
2. (I4.0)\2.1 Tipos de tecnologia 3 1 
3. Experiência do cliente 30 5 
3. Experiência do cliente\3.1 Plataformas 4 3 
3. Experiência do cliente\3.2 Canais digitais 14 5 
4. transformação digital 74 5 
4. transformação digital\4.1 Maturidade da 
transformação digital  

42 5 

4. transformação digital\4.2 Estratégia da transformação 
digital  

36 4 

4. transformação digital\4.3 Diferenças entre digital e 
digitalização 

7 3 

4. transformação digital\4.4 Modelo de negócio 11 4 

Fonte: Elaboração própria com uso do software Nvivo 11 (Os números em vermelho destacam categorias e 
subcategorias com maior número de trechos codificados). 

 

Observa-se que as categorias transformação digital, B2B, e experiência do cliente foram 

mencionadas 74, 62 e 30 vezes respectivamente. Os 5 entrevistados fizeram menção a essas 

categorias em suas entrevistas. Vale também destacar que a subcategoria maturidade da 

transformação digital foi mencionada 42 vezes e a subcategoria cultura da categoria B2B foi 

mencionada 45 vezes – os 5 entrevistados mencionaram estas subcategorias em suas respectivas 

entrevistas. 
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Quadro 7 – Árvore de palavras com emprego da expressão transformação digital nos trechos 

codificados dos entrevistados nas categorias teóricas 

 

Fonte: Elaboração própria, com uso do software Nvivo 11. 

 
 

Os entrevistados apresentaram entendimentos distintos sobre a transformação digital na 

organização objeto deste estudo de caso. Para o entrevistado E1:  

[...] para que a empresa se mova na direção da transformação digital , 
precisamos que a empresa, como um todo, tenha um mindset parecido com o 
que estamos tentado implementar com as ações em parceria com a 
universidade e com a consultoria, ou seja, como usamos essas ferramentas 
digitais, esse mundo de inteligência artificial, de Big Data, e a gente realmente 
consegue resolver os nossos desafios do dia a dia. 
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O entrevistado E2 mencionou mudanças culturais que a organização está promovendo:  

Acho que a empresa está promovendo as mudanças culturais para a 
transformação digital, fazendo ali em parceria com a universidade e tal; 
mas eu acho que ainda não está investindo, ainda não está treinando, por 
exemplo, as pessoas.  

No caso do entrevistado E3, a organização deve investir e priorizar o projeto de inovação 

de seu processo produtivo:  

Então, o Magma traz a gente para o Toyotismo, para a década de 50, porque a 
indústria de nosso tipo de embalagem nem aí chegou ainda. Então, eu acho 
que não é revolução ou transformação digital. Agora, se você me perguntar se 
acho que a estratégia da empresa é correta, eu acho que sim, porque eu acho 
que a gente tem que passar por aí para dar o próximo passo. 

Outro ponto destacado por E4 é de que as pessoas, e não as tecnologias, são responsáveis 

pela transformação digital:  

A transformação digital está no mindset, não está na tecnologia. E aí se estou 
falando de mudança de mindset, estou falando de mudança de comportamento. 
O pilar principal está no mindset de conectividade, que é ampliar a cadeia de 
decisão e a cadeia de valor. E quem vai gerenciar isso e liderar isso são as 
pessoas. Então esse é o ponto. 

Para o entrevistado E6, o receio é de que a transformação digital possa se transformar 

em mais um modismo:  

A gente fala sobre a transformação digital , a gente tem investido em 
transformação digital - está aí também o curso e parceria com a universidade, 
que desafia bastante nisso, porém a gente não tem o resultado esperado de 
tudo o que pode nos proporcionar a transformação digital . Então, esse é o meu 
receio, de isso não virar uma moda e só gastar dinheiro. 

 A transformação digital em uma organização requer uma mudança de cultura 

organizacional na qual as pessoas, processos e tecnologias deverão ser a força motriz que 

impulsionará esta transformação. 

O Quadro 8 tem como objetivo demonstrar, por intermédio de um gráfico de hierarquia 

sunburst, os níveis de hierarquia de categorias e subcategorias mencionadas nas entrevistas e 

seus respectivos volumes de trechos mencionados também nas entrevistas. O anel mais interno 

é o nível superior da hierarquia, ou seja, as categorias. Os anéis são divididos em segmentos 

que representam filhos na hierarquia, as subcategorias. 
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Quadro 8 - Comparação de categorias e seu volume de codificações do tipo Sunburst 

 

Fonte: Elaboração própria com uso do software Nvivo 11. 

No Quadro 9, pode-se observar um mapa em árvore que é um diagrama que mostra dados 

hierárquicos como um conjunto de retângulos aninhados de tamanhos variados no qual o tamanho 

indica volume de trechos codificados dentro das categorias e subcategorias teóricas do tipo 

hierárquico. Áreas maiores, categorias são exibidas na parte superior esquerda do gráfico e 

retângulos menores, subcategorias são exibidos na parte inferior direita. 

 

Quadro 9 - Volume de trechos codificados dentro das categorias e subcategorias 

 
Fonte: Elaboração própria com uso do software Nvivo 11. 
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 Conforme pode-se observar no Quadro 9, houve um alto volume de trechos codificados 

dos entrevistados para a categoria B2B e para a subcategoria cultura, sendo que o entrevistado 

E1 destaca a cultura de controles da organização: “[...] temos uma visão integrada das principais 

informações operacionais e de clientes; falou em controle, a gente é bom para caramba, é uma 

questão cultural de controles.”    

O entrevistado E6 destaca que a cultura da organização tem foco em melhoria de 

desempenho e redução de custos, e não necessariamente com foco em seu cliente final: 

[...] eu acho que a gente tem desenvolvido algumas tecnologias para melhorar 
o desempenho, a gente tem trabalhado muito em cima de redução de custos, 
eu vi um esforço muito grande da empresa no sentido. Agora, aumentar o 
desempenho e o valor agrado, sim, mas eu acho que a gente ainda tem uma... 
como é que eu vou te dizer isso? Parte muito da gente dizer o que a gente acha 
que o cliente precisa. 

 

De acordo com Paschen (2020), o processo de vendas B2B está passando por 

transformações substanciais alimentadas por avanços na tecnologia da informação e 

comunicação, especificamente em inteligência (IA). A premissa da IA é transformar grandes 

quantidades de dados em informações para criação superior de conhecimento e gerenciamento 

de conhecimento em vendas B2B. 

Nos gráficos abaixo, observa-se o volume de trechos selecionados em que as categorias e 

subcategorias são mencionadas pelos respectivos entrevistados. A categoria transformação 

digital obteve o maior volume de trechos mencionados pela maioria dos entrevistados, exceto 

para o E6 que obteve o maior volume de trechos selecionados para a categoria business to 

business (B2B). 

Nota-se, também, que as demais categorias e sub categorias foram mencionadas em trechos 

selecionados para análise com frequências distintas entre todos os entrevistados. 
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Gráfico 1 - Volume de codificações por categoria e subcategoria do entrevistado E1 

 
Fonte: Elaboração própria, com uso do software NVivo 11. 

Gráfico 2 - Volume de codificações por categoria e subcategoria do entrevistado E2 

 
Fonte: Elaboração própria, com uso do software NVivo 11. 

Gráfico 3 - Volume de codificações por categoria e subcategoria do entrevistado E3 

 
Fonte: Elaboração própria, com uso do software NVivo 11. 

B2B Cultura Foco em custo
e resultado a
curto prazo

Indústria 4.0 Experiência do
cliente

Plataformas Canais digitais Transformação
digital

Maturidade da
TD

Estratégia da
TD

Modelo de
negócio



51 
 

 

Gráfico 4 - Volume de codificações por categoria e subcategoria do entrevistado E4 

 

Fonte: Elaboração própria, com uso do software NVivo 11. 

 

Gráfico 5 - Volume de codificações por categoria e subcategoria do entrevistado E6 

 
Fonte: Elaboração própria, com uso do software NVivo 11. 

 
 

 Na sequência das análises qualitativas das entrevistas utilizando o software NVivo 11, 

obteve-se a correlação por similaridade de palavras com base na correlação de Pearson; o 

software NVivo 11 calcula o índice de similaridade das palavras mencionadas em cada par de 

entrevistados. Para cada par de entrevistados, nas linhas do Quadro 10, aplica-se a métrica do 

coeficiente de correlação de Pearson, onde -1 é menos semelhante e 1 é mais semelhante. 

Busca-se entender o que cada par de entrevistados corrobora. Esse resultado pode contribuir 

para a análise do grau de saturação dos dados primários em cada uma das categorias e 

subcategorias.  
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Nota-se que o par de entrevistados E2 e E1, e também E2 e E6, possuem o maior coeficiente 

de correlação Pearson entre os pares de entrevistados, pelo que observa-se o maior grau de 

concordância ou de correspondência entre os pares de entrevistados. Pode ser observado, 

também, que o entrevistado E3 possui os menores coeficientes de correlação Pearson, 

comparativamente, entre todos os pares de entrevistados. 

 

Quadro 10 - Correlação por Similaridade de Palavra com base na Correlação Pearson 

Source A Source B 
Correlação 

Pearson  

E2 E1 93,67% 

E2 E6 93,50% 

E4 E1 92,73% 

E4 E6 92,04% 

E4 E2 92,04% 

E6 E1 92,02% 

E3 E6 90,93% 

E3 E2 89,43% 

E3 E4 87,28% 

E3 E1 87,03% 

Fonte: Elaboração própria, com uso do software NVivo 11. 

Com o objetivo de validar as correlações por similaridade de palavras dos entrevistados, 

executou-se a análise de cluster por similaridade de palavras, empregando o diagrama de 

ramificação horizontal do software NVivo 11. Por definição do NVivo 11, os clusters dos 

entrevistados por similaridade de palavras no diagrama de ramificação horizontal são representados 

pelos colchetes e cores. 

No Quadro 11, pode-se observar o resultado desta análise de cluster, em que os pares de 

colchetes menores indicam alto nível de similaridade de palavras entre os entrevistados E1 e E2, e 

também E4 e E6. Porém, quando se analisam as cores dos resultados dos clusters, pode-se observar 

que os entrevistados E1 e E2 possuem alto nível de similaridade de palavras e também que os 

conteúdos das entrevistas possuem alto nível de relação. Em contrapartida, os entrevistados E4 e 

E6 possuem alto nível de similaridade de palavras, mas não possuem alto nível de relação no 

conteúdo das respectivas entrevistas, sendo que os entrevistados E1 e E4, apesar de apresentarem 

menor coeficiente de correlação Pearson, possuem alto nível de relação no conteúdo das respectivas 

entrevistas. Outro ponto a observar é o de que o entrevistado E3 possui o menor índice de 

similaridade de palavras e conteúdo comparado aos demais entrevistados. 
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Quadro 11 - Cluster dos Entrevistados por Similaridade de Palavras por Cores e Colchetes 

 

Fonte: Elaboração própria com uso do software NVivo 11. 

 
Pode-se observar, no Quadro 12, a tag cloud – nuvem de palavras – com maior frequência 

de incidência entre 100 palavras a partir de quatro letras, baseada na análise qualitativa dos 5 

entrevistados. A quantidade de palavras analisadas a partir das entrevistas é mostrada, 

proporcionalmente, pelo tamanho da fonte. Nota-se, em destaque, a palavra “digital” no centro 

da nuvem de palavras. Outras palavras em destaque são: transformação, tecnologias digitais, 

cliente, pessoas, futuro, indústria, processos, produto inovação e cultura – para citar algumas 

das palavras com maior frequência de incidência citada pelos 5 entrevistados. No Quadro 13, 

na tag cloud – nuvem de palavras com a frequência de incidência das cem palavras baseada na 

análise qualitativa dos artigos do referencial teórico –, observa-se em destaque as palavras: 

digital, industry, system, customer, transformation, business, technologies, information, 

management, entre outras. 

Nota-se que as cem palavras com maior frequência citadas pelos 5 entrevistados e nos 

artigos do referencial teórico possuem um alto grau de similaridade, sendo que a palavra 

“digital” foi mencionada com maior frequência pelos entrevistados e também nos referenciais 

teóricos. 
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Quadro 12 - Frequência de cem palavras baseada na análise qualitativa dos 5 entrevistados 

 

Fonte: Elaboração própria, com uso do software NVivo 11. 

 

Quadro 13 - Análise qualitativa dos artigos com base no referencial teórico 

 

Fonte: Elaboração própria, com uso do software NVivo 11. 
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De acordo com Shrivastava (2017), a linguagem digital define diferentes gerações do 

mundo digital. Resulta da coleção de diferentes atividades on-line, interesse, comportamento e 

preferências de clientes individuais através de suas mídias digitais ou canais sociais. A 

linguagem digital define a alfabetização, ou proficiência, para segmentar os clientes a oferecer 

produtos relevantes. Em um mundo digital, distintos coexistem e definem a nova preferência 

de canais de comunicação, além dos canais tradicionais de voz e formulários. Ao analisar as 

redes sociais, uma empresa consegue entender melhor o seu público e customizar as suas ações 

para comunicar-se diretamente com as suas dores e as suas necessidades. As pessoas não 

querem apenas comprar, mas sentir que são bem atendidas e que podem ser ouvidas. 

Nota-se, ao analisar as redes sociais (Facebook, Instagram e LinkedIn) da empresa objeto 

deste estudo de caso, que, apesar da empresa manter suas redes sociais ativas, com muito e 

diversos conteúdos, a empresa utiliza suas redes sociais de forma passiva, ou seja, este canal de 

comunicação com seu cliente ou seu consumidor final não está sendo utilizado para ouvi-los ou 

para entender melhor o público consumidor desta indústria B2B. 

Utilizou-se o software NVivo 11 para executar a análise qualitativa das redes sociais 

(Facebook, Instagram e LinkedIn) da empresa. Observa-se, nos quadros 14, 15 e 16, as tag 

clouds – nuvens de palavras com maior frequência de incidência entre 300 palavras publicadas 

nas respectivas redes sociais da empresa. 

 

Quadro 14 - Frequência das trezentas palavras baseada na análise qualitativa das publicações 

da empresa no Facebook 

 

Fonte: Elaboração própria, com uso do software NVivo 11. 
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Quadro 15 - Frequência das trezentas palavras baseada na análise qualitativa das publicações 

da empresa no Instagram 

 
Fonte: Elaboração própria, com uso do software NVivo 11. 

 

Quadro 16 - Frequência das trezentas palavras baseada na análise qualitativa das publicações 

da empresa no LinkedIn 

 

Fonte: Elaboração própria, com uso do software NVivo 11. 
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Pode-se observar, na análise qualitativa das redes sociais (Facebook, Instagram e LinkedIn) 

da empresa objeto deste estudo de caso, que a empresa possui muitas publicações com muito e 

diversos conteúdo. Observou-se, também, que os conteúdos publicados nas diferentes redes 

sociais é muito distinto em cada uma delas (Facebook, Instagram e LinkedIn) e, neste caso, 

pode-se entender que os conteúdos publicados são distintos para atingir públicos-alvo de cada 

uma das redes sociais analisadas. Outra observação relevante é de que existem poucos 

conteúdos sobre os produtos finais da empresa objeto deste estudo de caso; neste caso, pode-se 

inferir que, por se tratar de uma indústria B2B, que a empresa não possa acessar diretamente 

seu cliente consumidor final, visto que suas embalagens são envazadas e distribuídas por seus 

clientes diretos, que são os proprietários de suas marcas e que possuem o direito de explorar 

este relacionamento direto com os clientes consumidores finais dessas embalagens.  

 

4.2   ANÁLISE DE DADOS DO QUESTIONÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO ON-LINE 

 

A análise de dados do questionário de auto avaliação on-line desta pesquisa, que pode 

ser encontrada no Apêndice E, consiste em análises descritivas e multivariadas sobre a base de 

dados gerada pela ferramenta Microsoft Forms. A amostra possui tamanho n = 105, divididos 

entre 99 funcionários que responderam o questionário on-line e 6 executivos que preencheram 

o questionário no momento das entrevistas.  

O questionário de 20 questões sobre “Desafios da transformação digital na indústria 

B2B do Brasil”, que foi aplicado na organização objeto deste estudo de caso, é segregado em 

dois blocos – sobre capacidade digital e capacidade de liderança digital. Para analisar as 

respostas foi utilizada a escala Likert (1-7), para medir o grau de satisfação dos entrevistados 

para cada pergunta do questionário.  As ferramentas estatísticas utilizadas foram: gráfico de 

boxplot, gráficos de barras, coeficientes de correlação, diagramas de dispersão e análise de 

componentes principais.  
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4.2.1 PANORAMA GERAL DOS FUNCIONÁRIOS QUE RESPONDERAM AO 
QUESTIONÁRIO ON-LINE 

Gráfico 6 - Distribuição de Frequência da Área de Atuação dos Funcionários 

 

Fonte: Elaboração própria com uso do software RStudio (n = 99). 
 

Pode-se observar que a maior parte dos funcionários respondentes pertencem as áreas 

de manufatura e suply chain. 

Gráfico 7 - Distribuição de Frequência dos Anos de Trabalho dos Funcionários na 
Organização 

 

Fonte: Elaboração própria, com uso do software RStudio (n = 99). 
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Observa-se que 83% dos funcionários trabalham há mais de três anos na organização. 

Pode-se considerar que três anos seria tempo suficiente para conhecer os processos e cultura da 

organização, logo, a maior parte dos funcionários deveriam, no mínimo, responder 

criteriosamente todas as perguntas do questionário. A moda, maior frequência da nossa amostra, 

corresponde aos trabalhadores com 16 ou mais anos de trabalho na organização, o que resulta 

em 30% do total de funcionários respondentes do questionário. A mediana, valor central de um 

conjunto de valores ordenados, está no terceiro intervalo – de 6 a 10 anos de trabalho na 

organização. 

 

4.2.2 GRÁFICOS BOXPLOT E DE BARRAS DOS QUESTIONÁRIOS 
RESPONDIDOS  PELOS  FUNCIONÁRIOS  E  EXECUTIVOS 

 
Parte 1 do questionário: Quão bem sua organização está desenvolvendo tecnologias 

digitais (Capacidade digital)? 

 

Gráfico 8 - Questão 1: Estamos usando tecnologias digitais (como análises avançadas de dados, 

mídias sociais, dispositivos móveis e dispositivos incorporados) para entender melhor nossos 

clientes? 

 

Fonte: Elaboração própria, com uso do software RStudio (n = 105). 
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Gráfico 9 - Questão 2: Utilizamos canais digitais (como on-line, mídia social e móvel) para 

comercializar nossos produtos e serviços? 

 

Fonte: Elaboração própria, com uso do software RStudio (n = 105). 

 
Gráfico 10 - Questão 3: Vendemos nossos produtos e serviços através de canais digitais?  

 

 

Fonte: Elaboração própria, com uso do software RStudio (n = 105). 

 

Gráfico 11 - Questão 4: Utilizamos canais digitais para prover atendimento ao cliente?  

 

 

Fonte: Elaboração própria com uso do software RStudio (n = 105). 
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Gráfico 12 - Questão 5: A tecnologia digital está viabilizando novas maneiras de conectar os 

processos que tocam o cliente com aqueles operacionais internos?  

 

 

Fonte: Elaboração própria, com uso do software RStudio (n = 105). 

Gráfico 13 - Questão 6: Nossos processos principais são automatizados?   

 

 

Fonte: Elaboração própria, com uso do software RStudio (n = 105). 

 

Gráfico 14 - Questão 7: Temos uma visão integrada das principais informações operacionais e 

de clientes?  

 

 

Fonte: Elaboração própria, com uso do software RStudio (n = 105). 
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Gráfico 15 - Questão 8: Usamos análises avançadas de dados para tomar melhores decisões 

operacionais? 

 

Fonte: Elaboração própria, com uso do software RStudio (n = 105). 

 

Gráfico 16 - Questão 9: Utilizamos tecnologias digitais para aumentar o desempenho ou o valor 

agregado de nossos produtos e serviços existentes? 

 

Fonte: Elaboração própria, com uso do software RStudio (n = 105). 

Gráfico 17 - Questão 10: Lançamos novos modelos de negócios baseados em tecnologias digitais? 

 

Fonte: Elaboração própria, com uso do software RStudio (n = 105). 
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Nesse primeiro bloco de questões sobre a capacidade digital da organização, conforme 

observado nos gráficos boxplot e de barras, evidencia-se que há grande variação de satisfação 

nas respostas dos funcionários e executivos da organização. Pode-se perceber que há muita 

resposta diferente entre os funcionários e executivos da organização. A dispersão dos dados, o 

tamanho das caixas e a dispersão da frequência relativa são muito altos.  

Pode-se especular que os funcionários não estejam familiarizados com os conceitos de 

transformação digital , ou pode ser que a organização não esteja comunicando esse assunto de 

transformação digital para todos os níveis da organização. Observa-se esta grande variação no 

nível de satisfação, por exemplo, na pergunta “Utilizamos canais digitais para comercializar 

nossos produtos e serviços?” (pergunta 2) – além de estarem distribuídas por todos os níveis, 

as duas maiores observações são opostas. Este tipo de situação pode evidenciar que há falha de 

comunicação ou de entendimento sobre o conceito de canais digitais na organização para todos 

os funcionários. Em relação aos executivos, pode-se observar, também, muitas respostas com 

posicionamentos divergentes. Na questão 1, pergunta-se se a organização está usando 

tecnologias digitais (como análises avançadas de dados, mídias sociais, dispositivos móveis e 

dispositivos incorporados) para entender melhor os clientes; observa-se dois outliers com nível 

de satisfação 1 e 5, e pode-se inferir que dois executivos não compartilham do mesmo 

posicionamento por desconhecimento dessas tecnologias digitais ou até mesmo quais são as 

ferramentas utilizadas pela organização para atender ou entender melhor seus clientes. Na 

questão 7, pergunta-se se a organização tem uma visão integrada das principais informações 

operacionais e de clientes; nota-se dois outliers com nível de satisfação 2 e 6, podendo-se inferir 

que os executivos não compartilham de uma mesma percepção sobre a visão de integração da 

organização comparada à dos demais executivos. 

Na questão 10, a pergunta é se a organização lança novos modelos de negócios baseados 

em tecnologias digitais; pode-se observar uma grande dispersão nos níveis de satisfação das 

respostas, tanto dos funcionários como dos executivos e, neste caso, pode-se inferir que este 

tema não está tão claro para todos na organização e que pode haver falha de comunicação ou 

de entendimento sobre os conceitos de novos modelos de negócios digitais. 
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Parte 2 do questionário: Quão bem sua organização cria capacidades de liderança? 
(Liderança digital). 

 

Gráfico 18 - Questão 11: Os executivos seniores têm uma visão transformadora do futuro digital 

de nossa empresa? 

 
Fonte: Elaboração própria, com uso do software RStudio (n = 105). 

 

Gráfico 19 - Questão 12: Os executivos seniores e os gerentes de nível médio compartilham 

uma visão comum da transformação digital? 

 

 
Fonte: Elaboração própria, com uso do software RStudio (n = 105). 
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Gráfico 20 - Questão 13: Existem possibilidades para todos na empresa participarem da 

conversa sobre transformação digital? 

 
Fonte: Elaboração própria, com uso do software RStudio (n = 105). 

Gráfico 21 - Questão 14: A empresa está promovendo as mudanças culturais necessárias para 

a transformação digital? 

 
Fonte: Elaboração própria, com uso do software RStudio (n = 105). 

Gráfico 22 - Questão 15: A empresa está investindo nas habilidades digitais necessárias para 

transformação digital? 

 
Fonte: Elaboração própria, com uso do software RStudio (n = 105). 
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Gráfico 23 - Questão 16: As iniciativas digitais são coordenadas através dos possíveis silos 

existentes, como funções ou regiões? 

 
Fonte: Elaboração própria, com uso do software RStudio (n = 105). 

 

Gráfico 24 - Questão 17: Os papéis e responsabilidades para governança das iniciativas digitais 

estão claramente definidos? 

 
Fonte: Elaboração própria, com uso do software RStudio (n = 105). 

 

Gráfico 25 - Questão 18: As iniciativas digitais são avaliadas através de um conjunto comum 

de indicadores-chave de desempenho? 

 

Fonte: Elaboração própria, com uso do software RStudio (n = 105). 
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Gráfico 26 - Questão 19: Os líderes de TI e de negócios trabalham juntos como parceiros? 

 

  
Fonte: Elaboração própria, com uso do software RStudio (n = 105). 

 

Gráfico 27 - Questão 20: O desempenho da unidade de TI atende às necessidades da empresa? 

 

 
Fonte: Elaboração própria, com uso do software RStudio (n = 105). 

 

No segundo bloco de questões, que avalia a capacidade de liderança digital da 

organização, observa-se menor variabilidade das respostas entre os funcionários, porém, maior 

variabilidade das respostas entre os executivos. A dispersão dos dados, o tamanho das caixas e 

a dispersão da frequência relativa também são muito altos. 

Destaca-se o exemplo da pergunta “Existem possibilidades para todos na empresa 

participarem da conversa sobre transformação digital? ” (questão 13); pode-se observar que, 

nas respostas dos funcionários, todos os níveis de satisfação foram preenchidos e houve também 

variação de posicionamento nas respostas dos executivos, ou seja, a organização pode ter 

iniciativas para conversas sobre transformação digital, porém, nem todos participam 

ativamente.  
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Na questão15, a pergunta é se a empresa está investindo nas habilidades digitais 

necessárias para transformação digital. Observa-se, nas respostas dos executivos, um outlier; 

nas respostas dos funcionários, houve grande dispersão em seus posicionamentos – pode-se 

especular, neste caso, que não há, de forma percebida por todos, investimentos em habilidades 

digitais pela organização. 

Observa-se novamente, na questão 18, que um dos executivos tem uma visão 

divergente dos demais, pois ele é o que mais concorda em que as iniciativas digitais são 

avaliadas por um conjunto comum de indicadores. Pode-se inferir que este executivo tenha 

respondido pensando em um conjunto comum de indicadores de gestão de sua área e não da 

organização como todo – e que, não necessariamente, estes indicadores avaliam as 

iniciativas digitais da organização.  

Na questão 19,  a pergunta é se os líderes de TI e de negócios trabalham juntos como 

parceiros; nota-se alta variabilidade das respostas entre os funcionários e os executivos, 

podendo-se inferir que a área de TI da organização não é percebida como uma área estratégica 

e parceira de negócios.  

Outro ponto importante a destacar é que as médias de satisfação das respostas dos 

funcionários são maiores ou iguais às dos executivos em quase todas as perguntas deste bloco 

de perguntas sobre capacidade de liderança digital, ou seja, os funcionários têm uma visão mais 

positiva que os executivos em relação à sua liderança digital. 

Nos estudos e análises apresentados em seguida, sobre as dispersões e correlações, o 

objetivo será mostrar se essas observações discrepantes, analisadas até o momento nos gráficos 

boxplot e de barras, se dão por área, por tempo de trabalho, ou se não há nenhuma relação entre 

esses grupos. 
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4.2.3 COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS 
PELOS FUNCIONÁRIOS E EXECUTIVOS 
 

 
Gráfico 28 - Coeficientes de correlação de Pearson das respostas dos funcionários e dos 

executivos  

 

Funcionários     Executivos 

  
Fonte: Elaboração própria, com uso do software RStudio (n = 105). 

 

Destaca-se que a correlação positiva – tonalidades azuis – significa que as duas variáveis 

que a compõem estão relacionadas diretamente, ou seja, quando uma variável aumenta, a outra 

também aumenta; já a correlação negativa – tonalidades avermelhadas – significa que as 

variáveis estão relacionadas inversamente, ou seja, enquanto uma variável aumenta, a outra 

diminui;  a correlação nula – tonalidade branca – revela que as variáveis não possuem relação 

entre si. 

No gráfico de correlação dos executivos da organização, nota-se os três tipos de 

correlação: positiva/direta, negativa/inversa e praticamente nula (próxima a zero), com as 

parcelas positivas e negativas mais expressivas – sendo, majoritariamente, a positiva, 

representada pelas tonalidades azuis. 

Diferentemente do coeficiente de correlação das respostas dos executivos, o qual possui 

os três tipos de correlação, as respostas dos funcionários possuem apenas a correlação 

positiva/direta. Destaca-se que a correlação positiva – tonalidades azuis – significa que as duas 

variáveis que a compõe estão relacionadas diretamente, ou seja, quando uma variável aumenta, 

a outra também aumenta. Pode-se observar que cada uma das variáveis está diretamente 

relacionada com as demais variáveis, sendo algumas mais fracas e outras fortes. 
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4.2.4 DIAGRAMA DE DISPERSÃO DOS QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS 
PELOS FUNCIONÁRIOS E EXECUTIVOS 

 

Gráfico 29 - Diagrama de dispersão: Capacidade liderança digital em relação à capacidade 

digital, para as respostas dos funcionários e executivos 

Funcionários     Executivos    

  

Fonte: Elaboração própria com uso do software RStudio (n = 105). 

 

Gráfico 30 - Diagrama de dispersão: Liderança digital em relação a capacidade digital, para as 

respostas dos funcionários e executivos  

 Funcionários     Executivos 

 

Fonte: Elaboração própria, com uso do software RStudio (n = 105). 
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Pode ser observado que os diagramas de dispersão apontam correlação positiva entre as 

dimensões capacidade digital e capacidade de liderança digital, ou seja, a reta de tendência que 

se ajusta aos pontos é crescente. Entretanto, quando comparamos a força entre as respostas dos 

executivos e funcionários, a correlação dos executivos é menor do que a dos funcionários. Isso 

é corroborado pela comparação das matrizes de correlação das respostas dos funcionários e 

executivos. Pode-se afirmar que a percepção dos funcionários sobre capacidade digital e 

capacidade de liderança digital na organização é bastante distinta da visão dos executivos da 

organização.  

Destaca-se também que dois executivos possuem os seus pontos mais afastados da reta 

da tendência das respostas dos funcionários – a  visão sobre capacidade digital e capacidade de 

liderança digital destes dois executivos se diferencia do todo. 

Outro fato a destacar é que os pontos de um dos executivos sobrepõem-se à reta dos 

funcionários. Pode-se inferir que as respostas deste executivo, em média, se assemelham as 

respostas dadas pelos funcionários. 

 

4.2.5 ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS (PCA) DOS QUESTIONÁRIOS 
RESPONDIDOS PELOS FUNCIONÁRIOS E EXECUTIVOS 

 
A Análise de Componentes Principais (ACP) ou Principal Component Analysis (PCA), 

segundo Manly (1986), é uma técnica de análise multivariada comumente usada para analisar 

as inter-relações entre um grande número de variáveis e caracterizá-las em termos de suas 

dimensões inerentes (componentes). 

O objetivo é condensar a informação contida em várias variáveis originais em um 

conjunto menor de variáveis estatísticas (componentes), com uma perda mínima de informação, 

ou seja, busca-se reduzir a dimensionalidade do banco de dados maximizando a variância de 

sua combinação linear. O raciocínio geométrico é simples, os objetos são representados por 

uma nuvem de n pontos em um espaço multidimensional, com um eixo para cada um dos 

atributos (no nosso caso cada atributo equivale a uma questão). Além disso, a técnica procura  

rotacionar rigidamente os eixos desse espaço n-dimensional para novas posições (eixos 

principais), sendo a componente 1 a que possui a maior variância, componente 2 a que possui 

a segunda maior variância, e assim por diante. 

Para a análise dos dados foi utilizado o PCA sobre as questões, de tal forma que foram 

reduzidas 20 variáveis (questões) para apenas duas componentes que representam todas as 20 

questões. Foram incluídos o valor de cada uma das duas componentes em um gráfico de pontos, 
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sendo divididos os pontos de acordo com a área, o tempo e a posição na organização 

respectivamente: 

 

Gráfico 31 - Gráfico do PCA dividido pela área dos funcionários e executivos 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria, com uso do software Python (n = 105). 

 
 

Gráfico 32 - Gráfico do PCA dividido por anos de trabalho dos funcionários e executivos na 
organização 

 
 

 

Fonte: Elaboração própria, com uso do software Python (n = 105). 

 
 
 



73 
 

 

Gráfico 33 - Gráfico do PCA dividido por funcionários e executivos 
 
 

 

Fonte: Elaboração própria, com uso do software Python (n = 105). 

 

Nota-se que, visualmente, não é possível identificar nenhum grupo que se sobressaia. 

Para retificar essa análise visual foi aplicado o K-means (algoritmo de clusterização), na 

identificação dos grupos dentro da organização. E, para comparar o resultado obtido pelo K-

means com as reais divisões da organização, foi utilizado o Normalized Mutual Information 

(NMI), que é um algoritmo usado para verificar se as classes previstas pelo K-means são 

parecidas ou não com as reais divisões da organização, retornando um escore que vai de 0 a 1 

– assim, 0 representa que não há grupos definidos e 1, que existem grupos bem definidos. Com 

o K-means obtivemos os seguintes grupos, demonstrados nos gráficos a seguir: 
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Gráfico 34 - Grupos previstos divididos pelas áreas da organização 

 

 

Fonte: Elaboração própria, com uso do software Python (n = 105). 

 
Gráfico 35 - Grupos previstos divididos por anos de trabalho na organização 

 
 

 

Fonte: Elaboração própria, com uso do software Python (n = 105). 
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Gráfico 36 - Grupos previstos divididos pela posição (executivo ou funcionário) 

 

 
 
Fonte: Elaboração própria, com uso do software Python (n = 105). 

 
Com os grupos previstos pelo K-means aplicamos NMI, de sorte que os escores de cada 

grupo foram obtidos e destacados na tabela: 

 

Label de Teste NMI (Score) 
Área que atua na organização 0.29112 
Anos de trabalho na organização 0.09578 
Posição que atua na organização  0.04319 

 

Com os dados desse escore é possível observar que existe uma relação fraca das 

respostas das perguntas com relação à área do funcionário, não havendo relação com os anos 

de trabalho e com a posição do funcionário na organização. 

Adicionalmente, foi utilizado o LDA (Linear Discriminant Analysis), outro algoritmo 

de redução de dimensionalidade, só que, diferentemente do PCA, esse algoritmo é considerado 

supervisionado, pois ele prevê a qual grupo cada funcionário pertence, maximizando a variância 

entre os grupos e minimizando-a dentro do próprio grupo. Com a aplicação do LDA, obteve-se 

os seguintes gráficos: 
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Gráfico 37 - LDA com informação das áreas da organização  

 

Fonte: Elaboração própria, com uso do software Python (n = 105). 

 
Gráfico 38 - LDA com informação dos anos de trabalho na organização  

 

 

Fonte: Elaboração própria, com uso do software Python (n = 105). 

 
Pode-se concluir que os grupos apresentam indivíduos com características comuns 

quanto à capacidade digital e capacidade de liderança digital, e que, de acordo com os Gráficos 

37 e 38, os grupos se diferenciam por tempo de casa e área de atuação na empresa, o que permite 

especular-se sobre as característica do corpo de funcionários e executivos da empresa, trazendo 

potencial para a apropriação dessas características na implicação gerencial que este trabalho 

pode trazer para a adoção de cultura e maturidade de Transformação Digital nesta organização.  
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5 CONCLUSÕES 

 
Este trabalho aplicado teve por objetivo investigar os desafios da transformação digital 

na indústria B2B do Brasil, tema relevante para o que as indústrias B2B do Brasil estão 

buscando – por intermédio de tecnologias digitais, usufruir das oportunidades sem paralelo para 

a criação de valor e benefícios para suas organizações. Apesar das evidências de que as 

tecnologias digitais estão transformando de forma acelerada a maioria das indústrias, é 

importante analisar que também existem grandes desafios a serem enfrentados pelas 

organizações. Dentre os desafios da transformação digital na indústria B2B, pode-se destacar o 

baixo nível de maturidade digital da organização,  a transformação cultural da organização de 

eficiência operacional e baixo custo para foco digital, a adesão a novas tecnologias digitais de 

forma a adicionar valor ao negócio, o ritmo acelerado da transformação, a mudança na forma 

de atender as expectativas e de se relacionar com os clientes, além do nível de recurso e de 

liderança digital das organizações. 

Na primeira etapa para execução desta pesquisa, foram realizadas revisões de literatura 

sobre o tema e, por se tratar de um tema novo e em profunda transformação, foram identificadas 

limitações na literatura de casos práticos sobre os desafios da transformações digital na indústria 

B2B do Brasil. Devido a esta limitação de literatura sobre o tema, optou-se pela realização de 

um estudo de caso exploratório em uma indústria B2B do Brasil, com uma abordagem 

qualitativa e um processo de coleta de dados por meio de entrevistas e pesquisa de tipo survey 

sobre o tema. 

Um dos primeiros desafios da transformação digital na indústria B2B é identificar o 

nível de recurso e a capacidade de liderança digital na organização, sendo que, para esta etapa 

da pesquisa, foram aplicadas entrevistas semiestruturadas com os executivos e uma auto-

avaliação do tipo survey on-line aplicada aos funcionários. Para estas atividades da pesquisa foi 

usado o questionário traduzido do livro Leading digital: turning technology into business 

transformation (“Liderando o digital: transformando tecnologia em transformação de 

negócios”, em tradução livre), de Westerman, Bonnet e McAfee (2014). 

Por meio da análise qualitativa dos dados das entrevistas transcritas dos executivos e 

das análises quantitativa dos dados coletados na pesquisa tipo survey on-line com os 

funcionários, foi possível concluir que a esta empresa típica da indústria B2B, objeto do estudo 

de caso, se posiciona, segundo metodologia de Westerman (2014) e demonstrado no Quadro 

17, como iniciante em Transformação Digital, pois possui baixo nível de maturidade digital.  
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Quadro 17 – Nível de maturidade digital da empresa 

 
Fonte: Adaptado de Westerman (2014). 

 
 A análise qualitativa dos dados das entrevistas se deu através de prévia análise e 

categorização dos dados coletados. Foram observadas maior relevância e repetição das palavras 

e mapeadas as principais categorias: transformação digital, B2B, experiência do cliente; e 

subcategorias: maturidade digital e cultura, destacadas nas entrevistas com os executivos. 

Foram validadas as correlações e análises de cluster por similaridade de palavras dos 

entrevistados, tendo-se observado que, dentre os 5 entrevistados, houve uma forte similaridade 

entre 2 deles, média similaridade entre outros 2, e 1 dos entrevistados apresentou baixa 

correlação por similaridade entre todos os outros executivos entrevistados. Neste caso, pode-se 

inferir que, entre os executivos desta organização, não há alto nível de alinhamento e percepção 

com relação aos recursos digitais e capacidade de liderança digital. 

 Nas análises estatísticas dos dados, coletados por meio da auto avaliação tipo survey on-

line com os funcionários e executivos da organização, no primeiro bloco de questões sobre 

recurso digital da organização evidenciamos que há grande variação de satisfação nas respostas 

dos funcionários e executivos da organização; nota-se que há muitas respostas diferentes entre 

os funcionários e executivos da organização, ou seja: a dispersão dos dados, tamanho das caixas 

e dispersão da frequência relativa é muito alta. É plausível admitir-se que os funcionários não 

estejam familiarizados com os conceitos de transformação digital, ou pode ser também um 

problema de que a organização não esteja comunicando esse assunto de transformação digital 
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para todos os níveis da organização. Em relação aos executivos, pode-se observar algumas 

respostas com posicionamentos divergentes, de modo a se inferir que os executivos não 

possuem o mesmo nível de percepção sobre o nível de capacidade digital da organização. 

Nas análises estatísticas do segundo bloco de questões, que avalia a capacidade de 

liderança digital da organização, observa-se menor variabilidade das respostas entre os 

funcionários, porém, maior variabilidade entre as respostas dos executivos. Importante destacar 

que as médias de satisfação das respostas dos funcionários são maiores ou iguais às dos 

executivos em quase todas as perguntas deste bloco de perguntas sobre capacidade de liderança 

digital, ou seja, os funcionários têm uma visão mais positiva que os executivos em relação à 

sua liderança digital.  

Observa-se que todos os diagramas de dispersão possuem correlação positiva; 

entretanto, quando comparamos a força entre as respostas dos executivos e funcionários, a 

correlação dos executivos é bem fraca sendo que esta situação ficou evidenciada na matriz de 

correlação das respostas dos executivos. Pode-se inferir também que a percepção dos 

funcionários sobre capacidade digital e capacidade de liderança digital na organização é 

bastante distinta da visão dos executivos da organização, independentemente da área de atuação 

e de há quanto tempo os funcionários trabalham na organização. 

Durante as pesquisas de campo nesta indústria B2B, observou-se que existem iniciativas 

para se aumentar o nível de capacidade digital e a capacidade de liderança digital na 

organização, foi desenvolvida uma parceria com uma universidade para realizar uma imersão 

sobre transformação digital na organização, mas o que se nota nas pesquisas executadas é que 

existe oportunidade para amplificar a comunicação e a capacitação sobre transformação digital 

para uma maior quantidade de funcionários que possuam posições de liderança ou formadores 

de opinião na organização. 

Pelas pesquisas realizadas, pode se notar que não existe um claro entendimento sobre a 

diferenciação entre uma organização digitalizada e uma organização digital, visto que, em 

vários pontos da pesquisa, houve grande variação dos posicionamentos sobre utilização de 

ferramentas digitais e, em várias ocasiões, foram referenciadas aplicações de gestão e/ou 

automatizadas como tecnologias digitais. 

Pode-se observar também que não existe, na organização estudada, uma governança 

declarada para gerenciamento das iniciativas digitais. Existem iniciativas pontuais em silos 

localizados, mas que não possuem uma liderança explícita e investimentos direcionados para 

execução dessas iniciativas digitais, seja através de um produto mínimo viável (MVP), de um 
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processo estratégico ou de um projeto-piloto experimental, aplicando-se tecnologias e conceitos 

digitais. 

Outro ponto a destacar nas pesquisas de campo é que não foram observadas iniciativas 

digitais para aplicar os conceitos da experiência do cliente desta indústria B2B utilizando 

ferramentas digitais; a forma de relacionamento com seus clientes segue sendo o modelo 

tradicional, via visitas presenciais, telefone, mensagens ou e-mail. 

Um ponto de atenção identificado é que um dos processos estratégicos da organização 

que trata do planejamento operacional, demanda e de vendas é executado no sistema de gestão 

da organização e apoiado por várias ferramentas de gestão e simulações manuais. Este processo 

segue sendo gerenciado da forma tradicional, na qual as demandas e previsões de vendas são 

baseadas em históricos do passado, nas informações coletadas pela experiência e 

relacionamento dos vendedores com seus clientes, além de algumas informações como 

variáveis financeiras e de mercado. 

Esta indústria B2B possui DNA de inovação industrial e este ponto foi observado em 

vários contextos das pesquisas realizadas; mencionou-se, em vários momentos, que a 

organização está investindo em um novo processo produtivo inovador e com várias novas 

tecnologias embarcadas – como ainda segue em fase piloto, não foi possível analisar se esta 

iniciativa industrial contemplará alguma das tecnologias digitais disponíveis para a indústria 

4.0. Importa destacar que, pelas observações e informações coletadas em campo, trata-se de 

uma inovação incremental e não de uma inovação disruptiva ou de uma transformação digital 

de seu modelo de negócio. 

Observou-se, durante o desenvolvimento de todas etapas desta pesquisa, que esta 

indústria B2B possui espinha dorsal (backbone) de processos, ferramentas de gestão e 

infraestrutura muito bem estruturados e preparados para evoluir com as iniciativas digitais. 

Importante que a organização inclua em seu mapa estratégico a transformação digital de sua 

organização, para que este tema se torne prioridade dentro da organização para todos os níveis, 

visto que os desafios da transformação digital da indústria B2B no Brasil são grandes, mas são 

igualmente proporcionais às oportunidades transformacionais oferecidas pelas tecnologias 

digitais disponíveis.  

Segundo Ramakrishnan (2016), a era da transformação digital está realmente sobre nós 

e continua forte. Todos os dias ouvimos falar de uma nova empresa com um modelo de negócios 

interessante definido para agitar o status quo e transformar os negócios tradicionais em seu 

setor. Estamos familiarizados com os principais exemplos dessas empresas transformadoras, 

como Uber e Airbnb, que executaram transformações disruptivas em seus respectivos setores. 
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A transformação digital, no entanto, não se restringe aos negócios de consumo. As empresas 

tradicionais Business-to-Business (B2B) estão despertando para o potencial e procurando 

maneiras de aproveitá-lo para fornecer novos serviços aos seus clientes. 

Pode-se observar que o estudo de caso desta indústria B2B de manufatura complexa do 

segmento de embalagens pode ter características similares às de outras indústrias B2B, sendo 

que este padrão observado nos instrumentos desta pesquisa qualitativa e quantitativa pode ser, 

em geral, aplicado para outras indústrias B2B que não possuem alto nível de maturidade digital 

e que necessitam de uma estratégia para aproveitar o potencial de uma transformação digital 

em sua organização. 

 

5.1 IMPLICAÇÕES GERENCIAIS 

 
As indústrias B2B, comparadas a outras indústrias e segmentos, estão em processo de 

desenvolvimento e adequação de seus negócios à transformação digital. Por exemplo, as 

indústrias B2C já possuem um nível de maturidade digital em estágios bem avançados e com 

resultados significativos. Existem muitos cases de sucesso da transformação digital nas 

indústrias B2C que, com as devidas customizações à indústria B2B, poderiam ser adaptados e 

replicados. Uma das principais mudanças proporcionadas pela transformação digital na 

indústria B2C foi a forma de se relacionar com seu cliente final. A transformação digital 

proporcionou empoderamento aos clientes B2C, o que gerou uma corrida destas indústrias a se 

transformarem digitalmente, de maneira a atender a essa exigente demanda de seus clientes 

digitais que requerem ferramentas de fácil e rápido acesso para relacionamento, para suas 

compras, reclamações, ou seja: a forma do cliente se relacionar com a indústria B2C se 

transformou, sendo que as indústrias que não se adaptaram a essa nova forma de se relacionar 

com seus clientes estão encontrando muita dificuldade de concorrer com as indústria B2C com 

alto nível de maturidade digital. 

A maioria das indústrias B2B, até o momento, segue o modelo tradicional de 

relacionamento e negócios com seus clientes, no qual os vendedores desenvolvem o 

relacionamento com os clientes e mantêm sua comunicação com esses clientes através de 

ferramentas tradicionais, como telefone, e-mail ou pessoalmente.  

Pode-se observar, nesta pesquisa, que existe oportunidade de se mudar essa forma de 

relacionamento da indústria B2B com seus clientes através da transformação digital, similar à 

transformação digital realizada pelas indústrias B2C. Também se pode notar que os clientes 

B2B normalmente já possuem a experiência de serem clientes da indústria B2C e desfrutam de 
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todas as novas formas, praticidades e comodidades proporcionadas pelas ferramentas digitais 

para se relacionar com esse tipo de indústria, ou seja, são os novos nativos digitais que, de 

alguma forma, começam a pressionar as indústrias B2B a disponibilizar essas ferramentas 

digitais similares às da indústria B2C, para fazer negócio e se relacionar com as indústrias B2B. 

Com o objetivo das indústrias B2B mudarem sua forma de relacionamento e replicarem 

verdadeiramente a experiência com clientes, pode-se considerar como estratégia o 

desenvolvimento de uma ferramenta de conteúdo multicanal – Omnichannel – para 

transformação completa da jornada do cliente B2B. Esta ferramenta de conteúdo multicanal 

teria como objetivo atender todas as necessidades do cliente B2B, não necessariamente somente 

no momento da compra, mas também enquanto forma de se relacionar, de conhecer melhor o 

perfil, o nível de satisfação e a demanda de seus clientes, e também como uma maneira de 

atender a todas as expectativas de seus clientes, seja através de uma consulta a um catálogo 

digital de produtos, ou uma ferramenta de customização ou de personalização digital de seus 

produtos, preenchimento de uma pesquisa NPS, abertura e segmento de uma reclamação, ou 

até mesmo a abertura de um problema de qualidade no qual o cliente possa monitorar de forma 

on-line a análise de todas as etapas desta investigação. 

Outro ponto a destacar, nesta pesquisa, é o de que a indústria B2B possui canais de 

mídias digitais, mas que são utilizados ainda de forma tímida e passiva. Esta ferramenta de 

conteúdo multicanal seria uma nova forma de se relacionar com seus clientes diretos e também 

de monitorar e interagir com seus clientes diretos e consumidores finais de seus produtos. 

Por fim, esta ferramenta multicanal poderia ser um novo canal de atendimento para pequenos 

clientes B2B que, atualmente, não são atendidos pela indústria B2B ou são atendidos através 

de representantes e distribuidores que não necessariamente possuem a mesma cultura da 

indústria B2B; seria um novo canal para atendimento, relacionamento e comunicação com este 

tipo de cliente que é pouco conhecido pela indústria B2B. De acordo com Russo et al. (2017), 

no setor da indústria B2B, as informações obtidas, através do processo de retorno dos clientes, 

podem ajudar as empresas a entender melhor seus clientes e facilitar uma resposta mais rápida. 

Isso representa uma oportunidade para melhor atender às necessidades dos clientes, promover 

e manter relacionamentos de longo prazo. 

Nesta pesquisa, pode-se observar que a indústria B2B possui uma cultura muito madura 

relacionada a controles, processos, baixos custos e pela busca incansável pela melhoria de 

eficiência operacional. De qualquer forma, esta indústria requer capital intensivo por causa de 

seus ativos e, também, por requerer alto volume e dependência de mão de obra especializada. 



83 
 

 

Pode-se observar, na indústria B2B, que existe alto nível de automação de processos e 

também de dependência de mão de obra especializada para controlar e melhorar a eficiência 

operacional, mas, em contrapartida, existe baixo nível de inovação no chão de fábrica. Esta 

situação no chão de fábrica gera uma certa dependência de mão de obra especializada para 

manter as operações dentro dos padrões e indicadores de performance e qualidade requeridos 

na cadeia de seus clientes. 

Atualmente, no chão de fábrica da indústria B2B, existe um alto volume de dados que 

são coletados e gerenciados de forma manual ou, em alguns casos, de forma automatizada, mas 

ainda necessitando de análise, interpretação e intervenção de mão de obra especializada para 

controlar os processos produtivos. 

As novas tecnologias digitais da indústria 4.0 possuem novos equipamentos e máquinas 

digitais, sensores, internet das coisas (IoT), robôs, equipamentos autônomos, tecnologias 

virtuais, inteligência artificial, entre outros, que poderiam ser aplicados no chão de fábrica da 

indústria B2B com o objetivo de melhorar a eficiência operacional e também reduzir custos e 

dependência de mão de obra neste segmento específico. Estas tecnologias digitais da indústria 

4.0 poderiam transformar e inovar o chão de fábrica da indústria B2B, transformando de forma 

automatizada dados em informação, ou seja, os dados seriam lidos através de sensores e 

coletados automaticamente nas máquinas e equipamentos, sendo transformados em 

informações através de tecnologias digitais como aprendizado de máquina (ML) / inteligência 

artificial (AI) / big data – estas informações seriam analisadas e comparadas com o padrão de 

variabilidade definido em cada etapa do processo produtivo e, automaticamente, far-se-ia os 

ajustes operacionais necessários, sem intervenção humana, com o objetivo de manter a 

eficiência operacional e padrões de qualidade pré-definidos.  

Outro ponto importante a destacar é que estas indústrias 4.0 demandarão um novo perfil 

profissional, com novas habilidades e conhecimentos em ciência, tecnologia, engenharia e 

matemática (STEM). A indústria B2B deveria planejar um programa para atrair e capacitar mão 

de obra com esse nível de especialização, conhecimentos e novas habilidades digitais requeridas 

pelas próprias indústrias 4.0. 

Conforme observado também neste estudo de caso da indústria B2B, nos últimos anos, 

com as mudanças de hábitos de consumo dos clientes finais e com a concorrência de novos 

entrantes de menor custo, maior praticidade, agilidade e personalização, surgem novos desafios 

para esta indústria B2B. Esta mudança no mercado, hábitos de consumo e novos concorrentes 

pressionoaram esta indústria B2B a rever seus processos produtivos com o objetivo de produzir 
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com maior personalização, inovação, flexibilização, menor custo e sem abrir mão de sua 

essência em qualidade.  

Toda esta mudança no ecossistema em que esta indústria B2B atua mudou de forma 

significativa e, por consequência, aumentou a complexidade de gestão de toda sua cadeia de 

suprimentos, manufatura, vendas e finanças. A complexidade de seu processo de planejamento 

operacional, demanda e vendas aumentou e a eficiência em todo este processo tornou-se chave 

para os resultados operacionais e financeiros da organização. Este processo de negócios é 

responsável por equilibrar a demanda vs oferta e também exerce um papel de maestro dentro 

da organização, com o objetivo de coordenar as operações de planejamento operacional e 

demanda, também gerenciando o planejamento estratégico com as atividades operacionais de 

suprimentos, manufatura, finanças e vendas que definem o direcionamento tático dos negócios. 

Saber quanto, onde, o que e qual produto fabricar com a maior precisão e resultado financeiro 

possível é um requisito essencial e um diferencial competitivo para a indústria B2B. 

Entre as tecnologias digitais disponíveis, a inteligência artificial (AI) e o aprendizado 

de máquina (ML) podem servir como novas ferramentas tecnológicas para os desafios 

estruturais que a área de planejamento de produção, demanda e vendas da indústria B2B 

enfrenta atualmente. A utilização destas tecnologias digitais para executar a previsão de 

demanda de forma preditiva, mais rápida e com maior acuracidade, com base em um grande 

volume de dados coletados de diferentes fontes e formas, e a automação e integração de algumas 

etapas deste processo,  possibilitarão a análise, simulações e  tomadas de decisões com base em 

informações geradas em tempo real. 

A indústria B2B possui em seu DNA a eficiência operacional, controles, processos e 

baixos custos, afetados diretamente por seus clientes e fornecedores de seu ecossistema. Este 

tipo de indústria possui um grande domínio e controle de informações e processos de dentro de 

sua organização, mas que é muito impactado por vários fatores externos de seu ecossistema, ou 

por seus clientes e/ou fornecedores. Pode-se observar, na pesquisa deste estudo de caso, que, 

atualmente, esta indústria B2B utiliza os meios tradicionais de comunicação, controle e gestão 

com seus clientes e/ou fornecedores, sejam eles por telefone, e-mail ou mensagens. A adoção 

de plataformas de serviços digitais poderia facilitar a experimentação e a integração com os 

clientes e fornecedores estratégicos pertencentes ao ecossistema desta indústria B2B.  

No caso de seus fornecedores, que devem possuir um rigoroso controle de qualidade e 

especificações, todo este processo é realizado da forma tradicional. Para este caso, a indústria 

B2B poderia implantar as tecnologias digitais disponíveis, como internet das coisas (IoT), 

identificação por rádio frequência (RFID), dispositivos de geolocalização, protocolos de 
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confiança (blockchain), sensores, entre outros, e desenvolver plataformas digitais para 

conectar-se, rastrear e trocar informações fiscais e certificados de qualidade com seus 

fornecedores de forma on-line. 

Para seus clientes, que possuem abastecimento de sua cadeia de suprimentos just-in-

time, estas plataforma digitais permitiriam as trocas de informações fiscais e certificados de 

qualidade de forma on-line, possibilitariam a rastreabilidade de seus transportes, rastreabilidade 

de qualidade em todas as etapas da cadeia de suprimentos, dentre algumas outras oportunidades 

para melhorar a gestão, controle e eficiência operacional e informacional de ponta a ponta desta 

cadeia de suprimentos. 

Outro ponto a destacar, no caso de se fortalecer as parcerias estratégicas e relação de 

confiança com o ecossistema da indústria B2B, estas plataformas digitais poderiam 

disponibilizar uma melhor otimização da gestão de inventários, demanda e abastecimento de 

todos os pertencentes a este ecossistema. Seria também possível estabelecer uma parceria 

estratégica com todos os pertencentes a este ecossistema, no qual todos os envolvidos poderiam 

utilizar essas plataformas digitais como forma de gerenciar os ressuprimentos automáticos de 

todos os parceiros estratégicos pertencentes ao ecossistema, proporcionando melhor eficiência 

em suas operações, gestão e controles de sua cadeia de suprimentos estratégicos, além de 

melhor nível de serviços, custos e atendimento a seus clientes e fornecedores deste ecossistema 

da indústria B2B. 

A transformação digital na indústria B2B ou em outras indústria e segmentos não é, 

necessariamente, liderada pelas respectivas áreas de tecnologia da informação e, sim, por áreas 

estratégicas e de negócio da organização; porém, destacamos que, por se tratar de tecnologias 

digitais, as áreas de tecnologia da informação têm papel estratégico na transformação digital 

das organizações.  

Importante destacar que, para um processo de transformação digital, deve haver uma 

governança declarada para gerenciar as iniciativas digitais da organização, com o objetivo de 

harmonizar as necessidades e objetivos estratégicos da organização e, consequentemente, 

aumentar a competitividade e valor da organização. Importante reforçar, na governança 

declarada das iniciativas digitais nas organizações, que exista um maestro que administre e 

direcione estas iniciativas digitais para analisar os impactos destas iniciativas digitais nos 

negócios da organização e, também, para direcionar, priorizar e administrar os recursos 

disponíveis para estas iniciativas digitais, sejam recursos técnicos, das áreas de negócios ou 

investimentos. 
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A transformação digital requer uma cultura digital similar a startups em que a dinâmica 

e agilidade predominam e as iniciativas digitais devem ser analisadas estrategicamente para 

avaliar o real impacto e valor para a organização. Importante reforçar também que esta 

governança declarada deve incentivar a adoção e experimentação de tecnologias digitais por 

todos, de acordo com os direcionadores estratégicos da organização.  Em algumas organizações, 

estas iniciativas digitais são lideradas por cargos mais estratégicos com missão 

transformacional dentro das organizações, tais como: CDO – Chief Digital Officer, CTO – 

Chief Technology Officer, CMO – Chief Marketing Officer, dentre outros – depende muito do 

core e estrutura da organização. 

 

5.2 LIMITAÇÕES  
 
 

O presente trabalho aplicado foi construído em torno de um estudo de caso de uma única 

organização. Assim, os resultados obtidos não são estatisticamente generalizáveis e replicáveis. 

Este estudo de caso foi realizado em uma indústria B2B no segmento de embalagens. Porém, 

os resultados podem não ser aplicáveis em indústrias de outros setores ou segmentos. 

Adicionalmente, outra limitação está relacionada à metodologia de pesquisa 

interpretativa com abordagem qualitativa do estudo de caso visto que, por ser tratar de um tema 

ainda em transformação, a literatura apresenta limitações, carência de pesquisas empíricas e 

falta de consenso entre autores. 

Finalmente, a revisão teórica deste estudo de caso sobre os desafios da transformação 

digital na indústria B2B do Brasil se limitou aos conceitos e dados coletados que foram 

resultados das pesquisas de campo da referida organização objeto deste estudo de caso, desta 

forma admite-se que a revisão teórica não esgotou todos os conceitos e temas relacionados à 

transformação digital na indústria B2B do Brasil. 

 

5.3 ESTUDOS FUTUROS 

 
- Como o Brasil está se preparando para enfrentar o desemprego tecnológico e para capacitar 

sua mão de obra para esta nova demanda digital. 

 

O objetivo destes estudos futuros será analisar como o Brasil está se preparando para 

enfrentar o desemprego tecnológico e para capacitar sua mão de obra para esta nova demanda 

digital. Segundo Yamauti (2017) no artigo “Brazil: Attracting Foreign Investment” (“Brasil: 
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Atraindo Investimentos Estrangeiros”, em tradução livre), nos últimos anos, o Brasil vem 

enfrentando uma crise econômica sem precedentes com mudanças políticas, escândalos de 

corrupção, déficit orçamentário e alta inflação, o que estagnou o ritmo de crescimento e 

aumentou significativamente o desemprego. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego no Brasil ficou em 12,4% no trimestre encerrado 

em fevereiro de 2019, atingindo 13,1 milhões de pessoas. Como consequência deste cenário 

político e econômico, o Brasil, mesmo se destacando entre as 10 maiores economias mundiais 

em 2019 – detalhamento no Apêndice A – Figura 1, perdeu posições no ranking de 

competitividade internacional e passou ocupar a 71ª posição,  conforme detalhado no Apêndice 

A – Figura 2. 

Os formadores de políticas, as organizações, as empresas e a sociedade brasileira 

deveriam priorizar os projetos de ajustes para a estabilização política e econômica para a 

retomada do crescimento econômico, diminuição das taxas de desemprego e dos problemas 

sociais. O Brasil é um dos líderes mundiais em exportação de commodities e tem uma base 

instalada de indústrias,  negócios e serviços de vários segmentos, mas não se destaca no cenário 

global como um país inovador, o pais é conhecido como um follower de inovação.  

Segundo Eberhard (2017), as inovações tecnológicas nos campos da digitalização, 

inteligência artificial, nanotecnologia, impressão 3D, 5G (quinta geração de internet móvel), 

genética e robótica, para mencionar alguns campos, estão alterando o panorama do mercado de 

trabalho global. O estudo realizado por Frey e Osborne (2013), “O futuro do emprego: como 

suscetíveis são os empregos para informatização? ” concluiu que, até o ano de 2033, 47% dos 

empregos em economias globais estarão com “alto risco” de serem automatizados, gerando 

desempregos tecnológicos. 

Para Nica (2016), o desemprego tecnológico é uma característica estabelecida da 

economia: máquinas foram empregadas para complementar ou substituir o trabalho agrícola ou 

industrial e, com o avanço da inteligência artificial e da robótica, começaram a substituir o 

trabalho cognitivo e emocional. Segundo Popescu, Ciurlău e Bițoiu (2016), o desemprego 

tecnológico implica que uma parcela significativa dos retornos alcançados com a inovação vão 

para o capital e seus detentores, e não para o trabalho.  

De acordo com o relatório “O Futuro dos Empregos 2018”, o Fórum Econômico 

Mundial (WEF) calculou que, enquanto 75 milhões de empregos serão substituídos em todo o 

mundo através de automação, entre 2018 e 2022, até 133 milhões de novos empregos poderiam 

ser criados. No entanto, isso pressupõe que será necessário fornecer aos trabalhadores as 

habilidades necessárias para cumprir esses novos papéis, destacando a necessidade de 
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capacitação dos trabalhadores em risco, bem como a melhoria contínua da qualificação da 

maioria dos trabalhadores. 

Segundo Frey e Osborne (2013), a transformação digital requerer rápida adaptação e 

capacitação da mão de obra para os empregos do futuro. O Brasil, nos últimos anos, aumentou 

os números de estudantes em sala de aula, mas não houve aumento na qualidade da educação 

e, como consequência, o desempenho dos estudantes brasileiros caiu comparativamente a 

outros países, como pode ser observado no ranking do Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes – PISA (2018), no Apêndice A – Tabela 10. Os formadores de políticas no Brasil 

poderiam analisar os modelos educacionais dos países desenvolvidos e também dos países 

emergentes que estão melhor posicionados no ranking PISA 2018, para estruturar um projeto 

educacional sustentável de curto, médio e longo prazos, visto que o país tem carência de mão 

de obra qualificada para enfrentar os desafios e para usufruir das oportunidades da 

Transformação Digital.  

Escolas e universidades têm o desafio de prestar serviço de educação com qualidade e 

a complexidade aumenta com a Transformação Digital, porque requer educação com qualidade, 

em quantidade e de forma dinâmica. Em contrapartida, as novas tecnologias digitais podem 

prover plataformas tecnológicas de educação, como, por exemplo, Recursos Educacionais 

Abertos (OER) – segundo definição da UNESCO, "materiais educacionais digitalizados e 

ferramentas oferecidas gratuitamente a educadores, estudantes e autodidatas para usar e 

reutilizar para fins de ensino, aprendizagem e pesquisa". As OER podem ser uma plataforma 

educacional replicável em escala que atenda grande quantidade de estudantes, 

independentemente da localização geográfica, com qualidade e com baixo custo. Este pacto 

educacional se faz necessário para que tenhamos, no Brasil, um sistema educacional de 

qualidade que prepare e forme seus alunos, cidadãos e a mão de obra especializada, qualificada 

e com as habilidades e competências requeridas para os empregos digitais do futuro.  

O Brasil poderia assumir um papel de destaque no cenário mundial da Transformação 

Digital; o país deveria seguir o modelo de investimentos em inovação e educação dos países 

desenvolvidos e retomar de forma estruturada e expressiva os investimentos em inovação, P&D, 

software, design, engenharia, recursos humanos, marketing e educação. Estes investimentos são 

necessários para que o Brasil suba no ranking de competitividade internacional.  

De acordo com o Relatório de Competitividade Global de 2019, publicado pelo World 

Economic Forum (2019) – detalhado no Apêndice A – Figura 2 –, pode-se notar que os países 

desenvolvidos seguem investindo em inovação e liderando a competitividade internacional. 

Devido às novas tecnologias digitais, os países desenvolvidos e emergentes estão sob pressão 
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para investirem e se engajarem continuamente em inovação, P&D, software, design, 

engenharia, recursos humanos, marketing e educação. Os países desenvolvidos criaram um 

ecossistema no qual os formadores de políticas, organizações, empresas e sociedade propiciam 

vantagem competitiva para investimentos em inovação e em tecnologias digitais e, 

consequentemente, lideram a corrida da quarta revolução industrial (IR4). 

De acordo com Baldasari (2017), uma única fábrica pode requerer menos mão de obra 

para atividades operacionais, no entanto, como nas revoluções industriais passadas, o aumento 

da produtividade deve criar novos mercados, negócios, serviços e indústrias que aumentam 

demanda por mão de obra qualificada e com novas habilidades e competências, conforme 

resumido por Schaper (2012) no Apêndice A – Tabela 8. 

Segundo Eberhard (2017), durante as revoluções industriais anteriores, mudanças nos 

métodos de educação muitas vezes levaram décadas para fornecer aos trabalhadores e 

estudantes novas habilidades, adaptações e capacitações requeridas. De acordo com Frey e 

Osborne (2013), a Transformação Digital requer rápida adaptação e capacitação da mão de obra 

para os empregos do futuro – detalhados no Apêndice A – Tabela 9.  

Conforme demonstrou Schumpeter (1951), na teoria da Destruição Criativa, alguns 

indivíduos poderão ficar temporariamente fora do mercado de trabalho, nunca voltarem a se 

integrar a ele ou nunca mais desfrutarem da prosperidade de antes da revolução industrial.  
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APÊNDICE A– MATERIAL SUPLEMENTAR 

Tabela 1 - Os 10 princípios por trás das grandes experiências do cliente. 

Princípios por trás das grandes 
experiências do cliente. 

Principais benefícios do uso de um princípio 
como cliente. 

1. As excelentes experiências do 
cliente refletem fortemente a 
identidade do cliente.  

Nossas crenças e valores desempenham um 
papel decisivo em nosso comportamento como 
cliente. Essas experiências que reforçam nossa 
autoimagem e ressoam com nossos valores 
pessoais nos fazem sentir bem com nossas 
decisões, enquanto as marcas que claramente 
representam algo geram lealdade muito mais 
forte. Isso é essencial para obter a experiência 
correta no nível da marca. 

2. Ótimas experiências dos clientes 
satisfazem nossos objetivos mais 
altos.  

Em um filme, o que torna cada personagem 
interessante são os objetivos ocultos sob o que 
eles dizem ou fazem. Os clientes não são 
diferentes: desejos e necessidades são 
derivados, e a satisfação do objetivo maior por 
trás deles é que é a base sobre a qual grandes 
experiências são construídas. Isso é 
fundamental para obter a experiência correta no 
nível do produto ou serviço. 

3. Ótimas experiências do cliente 
não deixam nada ao acaso.  

Para criar jornadas consistentes e tranquilas, 
toda interação precisa ser considerada, 
planejada e projetada. Não há detalhes 
pequenos demais para serem considerados. Este 
é o ponto de partida para obter a experiência 
certa no nível da interação. 

4. Grandes experiências de clientes 
estabelecem e atendem às 
expectativas.  

Expectativas existentes, comportamentos 
aprendidos e associações são os critérios que os 
clientes usam para julgar uma experiência 
desde o início. Ótimas experiências do cliente 
consideram explicitamente esses fatores e 
excedem as expectativas, quando desejáveis. 

5. Ótimas experiências do cliente 
são fáceis.  

As interações que colocam o ônus no cliente, 
absorvendo seu tempo e energia, são 
rapidamente adiadas ou substituídas por outras 
menos exigentes. Poucas coisas geram mais boa 
vontade e repetem negócios do que serem 
fáceis de lidar. 

6. As excelentes experiências dos 
clientes são livres de estresse.  

Todos evitamos instintivamente situações 
estressantes. Experiências de clientes que 
eliminam confusão, incerteza e ansiedade 
colhem os frutos, gerando uma vantagem 
competitiva, lealdade e uma imagem de marca 
inigualável. 
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7. Ótimas experiências dos clientes 
satisfazem os sentidos.  

Desde comida deliciosa à música relaxante ou a 
uma bela pintura, todos procuramos ativamente 
o prazer sensorial. Experiências de clientes que 
encantam os sentidos conquistam nossos 
corações e nos fazem voltar para mais. 

8. As excelentes experiências dos 
clientes são socialmente atraentes. 

A importância de cultivar relacionamentos 
pessoais com os clientes não pode ser 
exagerada: compramos mais facilmente de um 
amigo do que de um estranho. No entanto, 
nossa posição dentro de um grupo social 
também é um motivador poderoso e privado. 
As experiências que elevam nosso status 
geralmente são as mais valorizadas. 

9. Ótimas experiências do cliente 
colocam o cliente no controle.  

O controle é fundamentalmente importante para 
nós: queremos fazer as coisas em nosso próprio 
tempo e à nossa maneira, e fazemos exceção 
aos encontros que nos forçam a pular os 
bastidores. Por outro lado, apreciamos 
experiências flexíveis, complacentes e que nos 
deixam no controle. 

10. Ótimas experiências do cliente 
consideram as emoções. 

Todos somos escravos de nossas emoções, mas 
a maioria vê seus clientes de uma perspectiva 
puramente racional. Avaliar o aspecto 
emocional de uma experiência traz à tona 
questões muitas vezes não consideradas e abre 
novas maneiras de encantar o cliente. 

Fonte: Adaptado de WATKINSON M.; WATKINSON, M. The Ten Principles Behind Great Customer 
Experiences, 2013. 

Tabela 2 - Framework de modelos digitais de negócio 

 

Fonte: Adaptado de WEILL, P.; WOERNER, S. L. Thriving in an Increasingly Digital Ecosystem, 2015. 
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Tabela 3 - Portfólio sugerido de métricas de performance do uso de TI 

 

 
Fonte: Adaptado de Mitra; Sambamurthy; Westerman, Measuring IT performance and communicating 
value, 2011. 
 
 

Tabela 4 - Lista das Tecnologias Digitais  

Automação digital sem sensores 

Automação digital com sensores para controle de processo 

Monitoramento e controle remoto da produção com sistemas do tipo MES e SCADA 

Automação digital com sensores com identificação de produtos e condições operacionais 
Sistemas integrados de engenharia para desenvolvimento de produtos e manufatura de 
produtos 

Manufatura aditiva, prototipagem rápida ou impressão 3D 
Simulações/análise de modelos virtuais (Elementos Finitos, Fluidodinâmica, 
Computacional, etc.) 

Coleta, processamento e análise de grandes quantidades de dados (big data) 

Utilização de serviços em nuvem associados ao produto 
Incorporação de serviços digitais nos produtos (“Internet das Coisas” ou Product Service 
Systems) 

Projetos de manufatura por computador CAD/CAM (2) (3) 

Fonte: Sondagem Especial nª 66. Indústria 4.0. CNI. Maio de 2016. 
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Tabela 5 - Participação do setor de transformação industrial do Brasil no PIB (%) 1985 - 2016 

 

Fonte: CNI – Confederação Nacional da Indústria - 2016. 

 

Tabela 6 - Índice Global da Competitividade - Manufatura 

 

Fonte: Deloitte e Council on Competitiveness (2016). 
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Tabela 7 - Índice global de inovação: países mais inovadores 

 

Fonte: Universidade Cornell, INSEAD e OMPI (2017) 

 

 

 
Tabela 8 - Portfólio de Habilidades baseado em 4 Competências. 

Competências 
Profissionais 

• Habilidades de linguagem 

• Alfabetização em TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) 

• Novas tecnologias (por exemplo: eletrônicos, TI) 

• Governança, Gestão de Riscos, Compliance 

• Habilidades de empreendedorismo 

• Habilidades analíticas (por exemplo, estatísticas) 

Competências 
Metodológicas 

• Solução de Problemas Complexos 

• Habilidades cognitivas 

• Perito em tecnologias 

• Criatividade 

• Habilidades Interdisciplinares 

• Pensamento crítico 

• Habilidades de Adaptação e Gerenciamento da Mudança 

Pessoal e Auto 
Competências 

• Gerenciamento de tempo 

• Conhecimento em Psicologia e Linguagem Corporal 

• Lidar com Pressão e Resiliência 

• Inteligência Emocional 

• Julgamento e Tomada de Decisão 
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• Habilidades Empreendedoras 

Competências 
Sociais 

• Habilidades Interpessoais (Empatia) 

• Habilidades de comunicação 

• Habilidades Interculturais 

• Colaboração Virtual 

• Coordenação com os Outros 

• Mentalidade Aberta 

• Habilidade de Negociação 

• Habilidades Gestão de Pessoas 

• Ética e Responsabilidade Social 

• Orientação de Serviços 

Fonte: Schaper et al., N, 2012 

 

 

Tabela 9 - Empregos em Alto Risco versus Empregos Futuros 

Setor Empregos em Alto Risco Empregos do Futuro 

Geral 

• Agentes de Cargas e Fretes • Gerentes de Recursos Humanos 
• Escrituração, Contabilidade e 
Auditoria 

• Gerentes de Marketing e Vendas 
Internacionais 

• Ocupações Administrativas  • Consultores Internacionais 
(por exemplo: Compradores, 
Auxiliares Administrativos) 

• Gerentes de Treinamento e 
Desenvolvimento 

• Funcionários do Escritório • Administradores de banco de dados 
 (por exemplo: Operadores de 
Telefone, Telemarketing) 

• Gerentes de Sistemas da 
Informação 

• Assistentes Jurídicos 
• Analistas e Administradores de 
Rede 

  • Cientistas e Analistas de Dados 

 

• Psicólogos Industriais-
Organizacionais  

 • Gestores de Mídia Social 

Industrial 

• Montadores de Equipamentos 
• Supervisores de Produção, 
Controlador, Planejadores 

• Engenheiros de Operação • Engenharia Mecânica / Industrial 
• Operadores de Máquinas e 
Equipamentos 

• Cientista de Materiais / 
Engenheiros 

• Operadores e Ajudantes de Linha de 
Produção • Engenheiros Eletrônicos e Elétricos 
• Mecânicos de Manutenção de 
Máquinas e Equipamentos   
• Concessionárias de Veículos   

Financeiro e 
Bancário • Agentes de Empréstimo 

• Designer de Experiência do 
Usuário 
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• Recepcionistas e funcionários para 
informação  • Especialista em Algorítmico de Risco  

• Assessores Financeiros Pessoais  
  • Construtor Comunitário 

  • Especialistas em Telemática 

Seguros 

• Assessores de Seguros Pessoais 
• Analista de Risco (para 
investimentos) 

  
• Construtores de Reputação / de 
Imagem 

  
• Fornecedores de Seguros 
Cibernéticos 

Comércio 
• Vendedores de varejo 

• Especialistas em Experiência do 
Usuário 

• Telemarketers • Consultores de Compras Virtuais 

• Técnicos de Biblioteca   

Transporte e 
Trânsito 

• Agentes de Carga e Frete  • Controladores de Tráfego Aéreo 
• Operadores de Máquinas de 
Embalagem 

  

• Agentes de Embarque    
• Agentes de embarque, recebimento e 
tráfego 

  

• Empregados de Suprimentos e 
Faturamento 

  

• Entregadores do Correio   

• Balconistas de Aluguel de Veículos   

• Correios e Mensageiros   

• Técnicos de Tráfego   

• Maquinista de Trem   

• Motoristas de Táxi   

• Motoristas de Ônibus   

Tecnologia 
da 
Informação 
e 
Consultoria 

  
• Desenvolvedores de Software e 
Sistemas 

  • Designers Comerciais e Industriais 

  • Estatísticos 

  • Pesquisadores 
  • Analistas de Gestão / Negócios 

  
• Gerentes de Treinamento e 
Desenvolvimento 

  • Analistas Financeiros 

Turismo, 
Saúde e 
Hospitalidad
e 

• Anfitriões e Recepcionistas de 
Restaurante e Cafeteria • Terapeutas recreativos 

• Operadores de Telefone • Saúde Mental e dos Trabalhadores 

• Chefs e Cozinheiros de Restaurantes • Trabalhadores Sociais 
• Funcionários de Serviços Postais • Dentistas e Nutricionistas 
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• Funcionários de Recepção de Hotel, 
Motel e Resort • Médicos e Cirurgiões 
• Garçons e Garçonetes • Psicólogos (todos os tipos) 

• Barmen • Enfermeiros 

• Agentes de Viagens • Operador de Marketing e Vendas 

• Recepcionista 
• Gerente de Relações Públicas e 
Marcas 

  • Planejador de Destinos Turísticos 

  
• Gerente de Canal de Vendas 
Estratégicas 

  • Gerente da Comunidade 

  • Gerente Cultural 

  • Gerente de Inovação 

Empreended
orismo e 
Trabalhos 
Ambientais 

  • Empresários Verdes / Ambientais 
  • Empreendedores Sociais 

  
• Cientistas e Consultores 
Ambientais 

  •  Engenheiros Agrícolas 

  • Climatologista 
  • Bioinformática 

  • Arqueólogo 

Outros 

  • Professores de todos os tipos 

  • Médicos Cientistas 

  
• Psicólogos Clínicos e de 
Aconselhamento e Escolares 

  
• Conselheiro Educacional e 
Orientação Vocacional 

  • Professores de Carreiras  

  • Professores de Educação Técnica 

  
• Terapeutas Matrimoniais e 
Familiares 

Fonte: Frey e Osborne, 2013.  
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Tabela 10 - Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) 2018 

1. Singapore  551.7 
2. Hong Kong  532.7 
3. Japan  528.7 
4. Macau  527.3 
5. Estonia  524.3 
6. Canada  523.7 
7. Taiwan  523.7 
8. Finland  522.7 
9. South Korea  519.0 
10. China  514.3 
11. Ireland  509.3 
12. Slovenia  509.3 
13. Germany  508.0 
14. Netherlands  508.0 
15. Switzerland  506.3 
16. New Zealand  505.7 
17. Denmark  504.3 
18. Norway  504.3 
19. Poland  503.7 
20. Belgium  502.7 
21. Australia  502.3 
22. Vietnam  502.3 
23. United Kingdom  499.7 
24. Portugal  497.0 
25. France  495.7 
26. Sweden  495.7 
27. Austria  492.3 
28. Russia  492.0 
29. Spain  491.7 
30. Czech Republic  490.7 
31. United States  487.7 
32. Latvia  486.7 
33. Italy  485.3 
34. Luxembourg  483.3 
35. Iceland  481.0 
36. Croatia  475.3 
37. Lithuania  475.0 
38. Hungary  474.7 
39. Israel  472.0 
40. Argentina  468.7 
41. Malta  463.7 
42. Slovakia  463.0 
43. Greece  458.7 
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44. Chile  443.0 
45. Bulgaria  439.7 
46. Cyprus  437.7 
47. Romania  437.7 
48. United Arab Emirates  432.7 
49. Uruguay  430.0 
50. Turkey  424.3 
51. Trinidad and Tobago  423.0 
52. Moldova  421.3 
53. Montenegro  418.7 
54. Costa Rica  415.7 
55. Albania  415.0 
56. Thailand  415.0 
57. Mexico  411.7 
58. Columbia  410.3 
59. Qatar  407.3 
60. Georgia  405.3 
61. Jordan  399.0 
62. Indonesia  395.3 
63. Brazil  395.0 
64. Peru  394.0 
65. Lebanon  376.3 
66. Tunisia  371.3 
67. Republic of Macedonia  369.0 
68. Algeria  362.0 
69. Kosovo  355.7 
70. Dominican Republic   339.3 

 

Fonte: Site PISA – Relatório 2018. 
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Figura 1 - Maiores Economias do Mundo (GDP – US Dólar) 

 

Fonte: World Economic Forum (WEF), Outubro, 2019. 
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Figura 2 - Índice de Competitividade Global 2019 

 

Fonte: World Economic Forum (WEF) - O Relatório de Competitividade Global de 2019. 
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APÊNDICE B – CONVITE INDIVIDUAL AOS ENTREVISTADOS 

 
Prezado(a) Senhor(a),  
 
 
 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa acadêmica “Desafios da 

transformação digital na indústria B2B do Brasil”, realizada no âmbito do curso de mestrado 

da Fundação Getulio Vargas.  

Em uma reunião presencial e individual com uma hora de duração, o pesquisador 

conduzirá uma entrevista voltada a colher sua perspectiva a respeito das questões que estão em 

anexo. Em função da metodologia acadêmica utilizada, a entrevista precisará ser gravada para 

permitir sua futura análise detalhada, entretanto, ressalta-se que os nomes da empresa e do 

entrevistado serão mantidos em sigilo e que apenas pequenos trechos não identificados poderão 

vir a ser explicitados.  

Espera-se que esta iniciativa contribua para o avanço do conhecimento científico e 

também que ajude a sua empresa a melhor compreender a sua jornada de transformação digital.  

Agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para eventuais dúvidas.  

 

 

José Airton de Santos 

Pesquisador Responsável 
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Você atual em que área? 

Há quantos anos você trabalha nesta empresa? 

Responda a cada pergunta, usando uma escala de 1 a 7, em que:  

1 = discordo plenamente; 2 = discordo; 3 = discordo parcialmente; 4 = não concordo nem 
discordo; 5 = concordo parcialmente; 6 = concordo e 7 = concordo plenamente. 

Quão bem sua organização está desenvolvendo capacidades digitais? Pontos 

1 -Estamos usando tecnologias digitais (como análises avançadas de dados, mídias 
sociais, dispositivos móveis e dispositivos incorporados) para entender melhor 
nossos clientes.   

2 - Utilizamos canais digitais (como on-line, mídia social e móvel) para 
comercializar nossos produtos e serviços.   
3 - Vendemos nossos produtos e serviços através de canais digitais.   
4 - Utilizamos canais digitais para prover atendimento ao cliente.   

5 - A tecnologia digital está viabilizando novas maneiras de conectar os processos 
que tocam o cliente com aqueles operacionais internos   
6 - Nossos processos principais são automatizados.   
7 - Temos uma visão integrada das principais informações operacionais e de 
clientes.   
8 - Usamos análises avançadas de dados para tomar melhores decisões 
operacionais.   

9 - Utilizamos tecnologias digitais para aumentar o desempenho ou o valor 
agregado de nossos produtos e serviços existentes.   
10 - Lançamos novos modelos de negócios baseados em tecnologias digitais.   

 

Quão bem sua organização cria capacidades de liderança? Pontos 

11 - Os executivos seniores têm uma visão transformadora do futuro digital de 
nossa empresa   

12 - Os executivos seniores e os gerentes de nível médio compartilham uma visão 
comum da transformação digital.   

13 - Existem possibilidades para todos na empresa participarem da conversa sobre 
transformação digital.   

14 - A empresa está promovendo as mudanças culturais necessárias para a 
transformação digital.   

15 - A empresa está investindo nas habilidades digitais necessárias para 
transformação digital.   

16 - As iniciativas digitais são coordenadas através dos possíveis silos existentes, 
como funções ou regiões.   

17 - Os papéis e responsabilidades para governança das iniciativas digitais estão 
claramente definidos.   

18 - As iniciativas digitais são avaliadas através de um conjunto comum de 
indicadores-chave de desempenho.   
19 - Os líderes de TI e de negócios trabalham juntos como parceiros.   
20 - O desempenho da unidade de TI atende às necessidades da empresa.   
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APÊNDICE C – TERMO DE CESSÃO E AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

Eu, (nome completo – sem abreviações) _____________________________________ 

(nacionalidade)___________,(estado civil),_____________,(profissão) _____________, e-

mail_____________________, telefone/celular ( ) ______________, portador(a) da cédula de 

identidade RG nº ______________________ e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 

_________________________, registrado(a) nos quadros de funcionários da OWNES-

ILLINOIS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTA., sob a matrícula nº 

_____________________, em observância ao regramento contido na Lei nº 9.610/1998 

autorizo e concedo à FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, com sede na Avenida 9 de Julho, 

2029, CEP 01313-902, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.641.663/0003-06, incluindo todas as 

suas filiais, subsidiárias e empresas que, direta ou indiretamente, façam parte do seu grupo 

econômico, bem como todos os representantes e colaboradores, doravante referidos 

coletivamente como “FGV”, o direito de utilizar, publicar ou veicular, em caráter 

exclusivamente acadêmico, por prazo indeterminado, salvo revogação expressa, a qualquer 

tempo,  fotografia, imagem ou gravação minha (“IMAGENS”) realizada pela FGV durante 

entrevistas relativas à Pesquisa Acadêmica “Desafios da transformação digital na indústria B2B 

do Brasil”, realizada no âmbito do curso de mestrado da Fundação Getulio Vargas. A Pesquisa 

Acadêmica tem por objetivo contribuir para o avanço do conhecimento científico e auxiliar a 

melhor compreensão da jornada das empresas sobre transformação digital. As IMAGENS 

poderão ser veiculadas em qualquer tipo de mídia ou veículo de comunicação (TV, jornais, 

revistas, intranet, internet, ou seja, em qualquer mídia impressa ou eletrônica). 

Estou ciente e de acordo de que a FGV pode utilizar as minhas IMAGENS, observados os 

limites aqui indicados, e que não receberei nenhum pagamento, remuneração ou qualquer outro 

tipo de recompensa pelo direito de uso de imagem e voz ora concedido.  

Ao assinar este Termo, manifesto minha concordância livre e espontânea a seus termos e 

declaro que li e compreendi, integralmente, o conteúdo nele expresso, estando totalmente ciente 

e de acordo, sendo eu plenamente capaz para assinar essa autorização, nos termos da Lei nº 

10.406/2002 (Código Civil Brasileiro). Este acordo será mantido por mim, por meus herdeiros 

e por meus representantes legais.    

São Paulo/SP, _______ de ______________________ de ________. 

(nome completo – sem abreviações) / (assinatura)  
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APÊNDICE D – CONVITE: QUESTIONARIO DE AUTO AVALIAÇÃO ON-LINE 
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APÊNDICE E – QUESTIONARIO DE AUTOAVALIAÇÃO ON-LINE 
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