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RESUMO 

 

Objetivo: Este estudo pretende, por meio da Teoria da Representação Social, identificar como 

os profissionais de Tecnologia da Informação (TI) do Brasil percebem o constructo 

transformação digital, comparando a representação social desse constructo com a literatura 

científica sobre sua conceituação.  

Metodologia: Este trabalho utilizou uma abordagem quanti-qualitativa, de forma a atender aos 

critérios de uma pesquisa baseada na Teoria da Representação Social. Por meio de uma 

ferramenta de pesquisa online, foi aplicado um teste de evocação de palavras e um questionário 

complementar com perguntas abertas e fechadas. Primeiramente, as expressões coletadas no 

teste de evocação foram tratadas e categorizadas semanticamente, sendo, depois, analisadas 

com base na sua frequência, relevância, conexidade e coocorrência. Ademais, análises 

lexicográficas e de conteúdo foram realizadas nas respostas abertas, com apoio de software 

específico. 

Resultados: Foi observada uma dissonância entre a literatura sobre o conceito de transformação 

digital e a percepção dos profissionais de TI do Brasil sobre esse constructo, percebendo-se que 

tais profissionais apresentam uma visão ainda muito tecnicista e limitada de transformação 

digital, centrada em seus aspectos tecnológicos. 

Limitações: As principais limitações deste trabalho concentram-se na subjetividade do 

pesquisador durante a categorização semântica das evocações, e na definição dos critérios 

utilizados para os cálculos dos parâmetros de construção do quadrante de Vergès. Além disso, 

o referencial bibliográfico analisado na comparação foi baseado apenas em publicações 

internacionais. 

Contribuições práticas: A partir dos resultados obtidos, as organizações podem reavaliar a 

forma como o tema transformação digital tem sido percebido por seus profissionais de TI, 

visando dar-lhes um entendimento mais abrangente acerca do conceito, no que tange à sua 

relação com outras dimensões organizacionais, tais como estratégia, negócios, pessoas, cultura, 

processos, entre outras.  

Contribuições sociais: Este trabalho, ao ampliar a visão dos profissionais de TI sobre 

transformação digital, para além de um conceito meramente tecnológico, propicia a discussão 

e avaliação dos impactos socioeconômicos, culturais e do potencial inclusivo da transformação 

digital para a sociedade brasileira. 



 
 

 
 

Originalidade: Até onde se tem ciência, este é o primeiro estudo que analisa, por meio da 

Teoria da Representação Social, a percepção de profissionais de TI do Brasil sobre o conceito 

de Transformação Digital. 

 

Palavras-chave: Transformação Digital; Tecnologia da Informação; Tecnologia; Inovação; 

Teoria da Representação Social.  

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Purpose: This study intends, through the Social Representation Theory, to identify how 

Information Technology (IT) professionals in Brazil perceive the digital transformation 

construct, comparing the social representation of this construct with the scientific literature on 

its conceptualization. 

Design/Methodology: This work used a quantitative and qualitative approach, in order to fulfill 

the criteria of a research based on the Social Representation Theory. Through an online research 

tool, a word evocation test and a complementary questionnaire with open and closed questions 

were applied. First, the expressions collected in the recall test were processed and categorized 

semantically, and then analyzed based on their frequency, relevance, connectivity and co-

occurrence. Furthermore, lexicographical and content analyzes were performed on the open 

responses, with the support of specific software. 

Findings: A dissonance was observed between the literature on the concept of digital 

transformation and the perception of IT professionals in Brazil about this construct, realizing 

that such professionals still have a very technical and limited view of digital transformation, 

centered on its aspects technological. 

Research limitations: The main limitations of this work are focused on the researcher's 

subjectivity during the semantic categorization of evocations, and on the definition of the 

criteria used to calculate the parameters for the construction of the Vergès quadrant. In addition, 

the bibliographic reference analyzed in the comparison was based only on international 

publications. 

Practical implications: Based on the results obtained, organizations can reassess how the topic 

of digital transformation has been perceived by their IT professionals, aiming to give them a 

more comprehensive understanding of the concept, regarding its relationship with other 

organizational dimensions, such as strategy, business, people, culture, processes, among others. 

Social implications: This work, by expanding, beyond a purely technological concept, the 

vision of IT professionals on digital transformation, provides the discussion and assessment of 

socioeconomic and cultural impacts and the inclusive potential of digital transformation for 

Brazilian society. 

 



 
 

 
 

Originality: As far as we know, this is the first study that analyzes, through the Theory of 

Social Representation, the perception of IT professionals in Brazil on the concept of Digital 

Transformation. 

 

Keywords: Digital Transformation; Information Technology; Technology; Innovation; Social 

Representation Theory. 

Paper Category: Master's Thesis 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O processo de digitalização nas organizações não é recente, ocorrendo desde a década 

de 1960 com o lançamento dos computadores mainframe e o posterior desenvolvimento de 

programas para automatização de atividades específicas, como contabilidade, finanças, 

pagamentos e gestão de estoques, dando às empresas significativos ganhos de produtividade 

(LEIGNEL; UNGARO; STAAR, 2016). 

De acordo com Leignel, Ungaro e Staar (2016), na década de 1980 houve a introdução 

e disseminação do correio eletrônico nas empresas e o surgimento dos computadores pessoais 

(PC) com aplicativos em modos servidor e local. Na década de 1990, o avanço da 

implementação em massa de sistemas integrados de gerenciamento nas grandes empresas 

permitiu o uso de ferramentas de BI (Business Intelligence), de forma ainda incipiente, para a 

gestão do relacionamento com os clientes. Entretanto, esse processo de evolução tecnológica 

no contexto empresarial não ficou limitado às operações internas, incentivando também uma 

transformação no modo como as empresas se relacionam com seus clientes, fornecedores e 

parceiros (LEIGNEL; UNGARO; STAAR, 2016). 

A revolução digital vem transformando a natureza de muitas organizações, sejam elas 

públicas ou privadas, e revitalizando os modelos de negócios em diversos setores como saúde, 

financeiro, logística, educação, indústria, varejo, turismo, transporte, telecomunicações, 

governamental, energia, serviços públicos, agricultura e muitos outros, fornecendo meios para 

a melhoria da eficiência, eficácia, sustentabilidade e inovação de produtos e serviços 

(DEMIRKAN; SPOHRER; WELSER, 2016). 

Atualmente, as abordagens de transformação digital, fora do setor público, estão 

mudando as expectativas dos cidadãos em relação aos serviços oferecidos pelos órgãos 

governamentais. Esse comportamento vem despertando a necessidade de as administrações 

públicas também se estruturarem para fornecer serviços digitais de alto valor e em tempo real 

(MERGEL; EDELMANN; HAUG, 2019). 

Diante desse cenário de revolução e inovação digitais, importante destacar as diferenças 

entre os conceitos de atualização digital e transformação digital nas organizações. O primeiro 

remete à utilização de tecnologias digitais para aumentar, de forma incremental, a eficiência ou 

eficácia de algo que a organização já faz, enquanto a transformação digital ocorre quando as 

tecnologias digitais propiciam mudanças radicais nas operações, interações com os clientes e 

criação de valor da organização (LIBERT; BECK; WIND, 2016; GONG; RIBIERE, 2021). De 
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fato, a necessidade crescente de transformar a criação de valor de uma organização por meio da 

tecnologia está no cerne da transformação digital das organizações (MUEHLBURGER; 

RUECKEL; KOCH, 2019; MERGEL; EDELMANN; HAUG, 2019). 

Segundo Morakanyane, Grace e O’Reilly (2017), o tema transformação digital vem 

conquistando cada vez mais espaço tanto nas pesquisas acadêmicas – com produção de artigos 

científicos – quanto na prática, por meio do envolvimento de líderes empresariais nas jornadas 

de transformação digital. Porém, percebe-se não haver convergência no entendimento do 

conceito de transformação digital, o qual, utilizado de forma ampla e sem foco, acaba por gerar 

confusão (GONG; RIBIERE, 2021). De fato, diversas definições e abordagens para 

transformação digital, especialmente sobre o que representa e como pode ser implementada, 

têm sido encontradas na literatura. Por outro lado, poucas pesquisas acadêmicas têm 

conceituado transformação digital de forma holística, não se limitando a avanços tecnológicos 

específicos (ZEYNALLI; BUTDAYEV; SALMANOV, 2019). 

Diante de uma gama de interpretações de transformação digital com tendências ora ao 

ambiente tecnológico e digital, ora ao direcionamento estratégico e de negócios no contexto 

organizacional, evidencia-se a importância de buscar uma definição mais clara desse tema.  

Dessa forma, o presente estudo utiliza a Teoria da Representação Social (TRS), que 

busca explorar como um senso comum é moldado, coordenado, organizado e difundido dentro 

de grupos humanos (JOIA; MICHELOTTO, 2020), para compreender a percepção que os 

profissionais da área de Tecnologia da Informação do Brasil possuem sobre o conceito de 

transformação digital.  

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

A adaptação ao mercado com um ambiente cada vez mais digital e o aproveitamento 

das tecnologias digitais para melhorar as operações e gerar novos valores para o cliente são 

metas importantes para quase todas as empresas contemporâneas (KANE et al., 2018). 

Segundo Kane et al. (2018), a partir de uma pesquisa internacional com mais de 4.300 

executivos, gerentes e analistas de negócios de empresas de vários segmentos, 63% destes 

ressaltaram que a transformação digital é uma prioridade da alta administração em suas 

organizações, conforme ilustra o Gráfico 1.  
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Gráfico 1: Prioridade da transformação digital pela alta administração nas organizações 

 

Fonte: Adaptado de Kane et al. (2018). 

 

Ademais, conforme destacado no Gráfico 2, 79% afirmaram que já obtiveram ou 

esperam obter o máximo valor de suas iniciativas digitais em até 5 anos. 

 

Gráfico 2: Expectativa de obtenção do máximo valor de suas iniciativas digitais 

 

Fonte: Adaptado de Kane et al. (2018). 

Kane et al. (2019) destacam que, ao longo dos últimos anos, têm sido crescentes os 

sinais de distanciamento entre as organizações com diferentes níveis de maturidade digital, 

especialmente quando se observam os aspectos organizacionais da disrupção digital ao invés 

dos tecnológicos. Esse cenário pode ser explicado pela abordagem de inovação, por meio da 

qual as empresas em maturação digital não estão apenas inovando mais, elas estão inovando de 



19 
 

 
 

forma diferente. Tal inovação é impulsionada principalmente pelas colaborações externas – por 

meio de ecossistemas digitais – e internas – por meio de equipes multifuncionais –, de forma 

que juntas, essas colaborações possibilitam o aumento da agilidade organizacional (KANE et 

al., 2019). De fato, a transformação digital, e a decorrente inovação dos modelos de negócios, 

têm alterado fundamentalmente as expectativas e comportamentos dos consumidores, 

pressionando empresas tradicionais e provocando disrupção em diversos mercados. Muitas 

empresas tradicionais foram ultrapassadas por empresas digitais inovadoras com rápido 

crescimento, e sofreram com isso (VERHOEF et al., 2021). 

Outro aspecto recente que merece destaque no cenário da transformação digital, não 

apenas relativamente às empresas, mas à sociedade como um todo, é a pandemia do COVID-

19. A pandemia mudou drasticamente a maneira como a maioria da população vive e trabalha, 

e algumas dessas mudanças podem ser permanentes, o que demanda das organizações maior 

flexibilidade para se adaptar a uma nova realidade (BURKE et al., 2020). 

Após ficar atrás do restante do mundo em iniciativas de transformação digital por vários 

anos, o Brasil – e os CIOs (Chief Executive Officer) brasileiros – apresentaram uma reviravolta 

convincente, de acordo com a Pesquisa de CIOs do Gartner 2021. A expectativa é que as 

empresas possam aproveitar o momento e continuar avançando nessas iniciativas, haja vista 

que as opções de investimentos em tecnologia no país crescem em alinhamento com os 

melhores desempenhos globais (DREYFUSS, 2021). O autor destaca ainda que, no que tange 

à transformação digital, a pandemia do COVID-19 foi um catalisador de desempenho tanto em 

empresas privadas quanto organizações governamentais que se adaptaram tecnologicamente a 

esse cenário. Vale ressaltar, ainda, que a transformação digital sempre teve uma forte conexão 

com a manufatura, que, atualmente, passa por grandes mudanças, já que o paradigma da 

indústria 4.0 representa a próxima revolução industrial (REIS et al., 2018). 

Diante do contexto apresentado, o entendimento da percepção dos profissionais de 

Tecnologia da Informação (TI) do Brasil sobre o conceito de transformação digital ganha 

importância para uma melhor compreensão e direcionamento das iniciativas associadas ao 

tema. 

 

1.2. RAZÕES PARA ESCOLHA DO TEMA 

 

Nos últimos anos tem-se observado uma crescente demanda nas empresas e nas 

organizações governamentais pela implantação de programas e iniciativas associados à 
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transformação digital, reforçada especialmente pelos novos hábitos e cenários de mercado 

decorrentes da pandemia de COVID-19. 

Entretanto, tanto na literatura acadêmica quanto na prática gerencial, ainda não há 

consenso sobre o conceito de transformação digital (ZEYNALLI; BUTDAYEV; 

SALMANOV, 2019; HENRIETTE; FEKI; BOUGHZALA, 2016). Do ponto de vista 

acadêmico, trata-se de um tema bastante fragmentado, com diversas áreas de investigação, 

como a transformação digital das sociedades, cidades, governos, indústrias, economias e 

indivíduos (ISMAIL; KHATER; ZAKI, 2017; MORAKANYANE; GRACE; O’REILLY, 

2017; GONG; RIBIERE, 2021).  

Assim, objetiva-se um melhor entendimento das relações sociais diante do avanço 

tecnológico vivenciado nos últimos anos por meio da transformação digital. A compreensão 

desse novo fenômeno social é importante para que tanto as organizações – públicas ou privadas 

– quanto os profissionais possam planejar e adaptar suas estratégias, diante do potencial da 

transformação digital para realizar mudanças estruturantes e gerar impactos na sociedade como 

um todo (ROGERS, 2017; VIAL, 2019; MERGEL; EDELMANN; HAUG, 2019). 

 

1.3. RELEVÂNCIA DO TEMA 

 

A área de TI sofreu uma mudança de papéis, evoluindo de uma atividade de suporte nas 

organizações – automatizando tarefas anteriormente manuais – para se tornar uma área 

impulsionadora de vantagem competitiva, mudança estratégica e inovação, demandando uma 

abordagem orientada a negócios (PEPPARD; EDWARDS; LAMBERT, 2011). Na última 

década, esse ritmo rápido de inovação e adoção tecnológicas afetou não apenas os modelos de 

negócios consagrados, mas também os cenários industriais, sociais e econômicos. Assim, 

avanços recentes em TI catalisaram a adoção digital em diversos setores (WANASINGHE et 

al., 2020).  

Nesse sentido, a transformação digital tem sido proposta como uma profunda e 

acelerada transformação de atividades, processos, competências e modelos de negócios visando 

potencializar as mudanças e oportunidades trazidas pelas novas tecnologias digitais, assim 

como seus impactos na sociedade (DEMIRKAN; SPOHRER; WELSER, 2016). 

Apesar das estimativas de quanto as empresas gastam em transformação digital serem 

imprecisas, devido à falta de padrões para diferenciar os investimentos realizados em 

transformação digital daqueles gastos gerais em TI, percebe-se que os investimentos em 
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transformação digital são robustos e crescem vigorosamente (GURUMURTHY; SCHATSKY, 

2019). Ainda assim, uma pesquisa do IDC (International Data Corporation) realizada em 2019 

projetou que os gastos com transformação digital em todo o mundo chegarão a quase US$ 2,3 

trilhões em 2023, alcançando uma taxa de crescimento anual composta de 17,1% em cinco anos 

(IDC, 2019).  

Dessa forma, estudos sobre o fenômeno da transformação digital se tornam relevantes 

devido a seu potencial de aplicabilidade em diversos setores, empresas, organizações 

governamentais e na sociedade como um todo. Assim, o presente estudo visa colaborar para 

uma maior clarificação do conceito de transformação digital, contribuindo para a produção de 

conhecimento científico sobre o tema. Ademais, os profissionais de TI representam um 

importante grupo que, geralmente, atua diretamente nas iniciativas de transformação digital nas 

empresas e organizações públicas. Portanto, torna-se relevante analisar como esse grupo de 

profissionais, no Brasil, compreende e percebe esse fenômeno. 

 

1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação está estruturada em sete seções, tendo na primeira a introdução do 

trabalho, complementada pela contextualização e relevância do tema em estudo. Na sequência, 

a seção 2 aborda a problemática, incluindo a pergunta de pesquisa, o objetivo principal e 

intermediários, além do contorno da pesquisa. Na terceira seção é apresentado o referencial 

teórico, a partir de uma revisão bibliográfica do conceito de Transformação Digital segundo 

autores de publicações internacionais sobre o tema. Além disso, a seção destaca também a 

Teoria da Representação Social (TRS) e seus desdobramentos relacionados à Teoria do Núcleo 

Central. A seção 4 aborda os procedimentos metodológicos e as técnicas utilizadas na pesquisa, 

com o detalhamento dos passos realizados em cada etapa desse processo. Na seção seguinte são 

apresentados os resultados e a análise dos dados coletados para identificação do núcleo central 

e do sistema periférico da representação social da transformação digital, segundo a percepção 

dos profissionais de TI do país. A sexta seção apresenta a discussão dos resultados encontrados, 

comparando-os com os obtidos no referencial teórico avaliado na terceira seção. Por fim, a 

última seção contempla as conclusões do estudo, suas limitações e implicações acadêmicas e 

gerenciais, além de sugestões para estudos futuros nessa área de conhecimento. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

2.1. PERGUNTA DE PESQUISA 

 

Joia (2017) destaca que novos constructos surgem sistematicamente diante dos avanços 

tecnológicos da área de TI, os quais geram pesquisas que, muitas vezes, não se aprofundam em 

seu real significado.  Nesse sentido, visando identificar a representação social da transformação 

digital sob a ótica dos profissionais de Tecnologia da Informação do Brasil, faz-se a seguinte 

pergunta de pesquisa: “qual a representação social de transformação digital pelos profissionais 

de TI no Brasil?”. 

 

2.2. OBJETIVOS 

 

2.2.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Esse estudo tem como objetivo principal, por meio da Teoria da Representação Social, 

identificar como os profissionais de TI do Brasil conceituam transformação digital. 

 

2.2.2. OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS 

 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa e atingimento do objetivo principal, é necessário 

também alcançar os seguintes objetivos intermediários: 

 Identificar e analisar na literatura recente os conceitos de transformação digital, 

considerando suas aplicações e impactos;  

 Caracterizar a Teoria de Representação Social, assim como o Núcleo Central e o 

Sistema Periférico; 

 Aplicar a Teoria da Representação Social no entendimento do fenômeno social da 

transformação digital; 

 Realizar as análises de similitude e de conteúdo para validar os resultados 

encontrados. 
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2.3. DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa restringe-se aos profissionais de TI que estejam atuando efetivamente no 

Brasil, já que este é o público-alvo do trabalho. Busca-se, assim, compreender a percepção 

desses profissionais sobre o constructo da transformação digital.  

A exclusão de outros profissionais de TI, como brasileiros que estejam atuando no setor 

em outros países ou aqueles que sequer estejam atualmente em atividade na área de Tecnologia 

da Informação, visa evitar que os resultados da pesquisa sejam afetados pela percepção destes 

profissionais fora do público-alvo objeto deste estudo. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção é abordado o referencial teórico associado aos dois temas centrais desta 

dissertação: Transformação Digital e Teoria da Representação Social. Para o primeiro tema, 

são apresentadas definições e visões acadêmicas e práticas relacionadas ao assunto, baseadas 

em livros, pesquisas de mercado, artigos acadêmicos e demais periódicos. Tais publicações 

tratam o tema sob aspectos técnicos e perspectivas de negócios e sociais. Para a Teoria da 

Representação Social, discute-se sua origem, utilização e conceitos, como o do núcleo central 

e do sistema periférico, com a finalidade de subsidiar o desenvolvimento desta pesquisa. 

 

3.1. A ERA DIGITAL 

 

A era digital começou na década de 1970 após uma revolução em que o 

desenvolvimento da internet digitalizou o mundo e os computadores pessoais e outras 

tecnologias subsequentes foram introduzidos para fornecer aos usuários a capacidade de 

transferir informações de forma fácil e rápida. (STATTI; TORRES, 2020; SUN; STRANIERI, 

2020). Ainda estamos na era digital, a qual segue transformando dramaticamente nosso 

trabalho, vida, negócios, organizações e sociedades (SUN; STRANIERI, 2020). 

Segundo o glossário de Tecnologia da Informação do Gartner Institute, o termo digital 

remete à representação de itens físicos ou atividades por meio de código binário. Quando 

utilizado como um adjetivo, o termo ressalta o uso das tecnologias digitais mais recentes para 

melhorar os processos organizacionais, as interações entre pessoas, organizações e coisas, ou 

ainda tornar possíveis novos modelos de negócios (GARTNER, 2021). 

Apesar da discussão em torno do tema transformação digital ser popular atualmente, 

produtos, serviços e mídias digitais já eram bem compreendidos nas décadas de 1990 e 2000 

(SUKHOVA, 2016). Por exemplo, as campanhas publicitárias do setor de varejo, por meio das 

mídias de massa, foram consideradas importantes meios digitais para atingir seus clientes, 

embora as compras ainda fossem realizadas, principalmente, em lojas físicas e em espécie 

(SCHALLMO; WILLIAMS; BOARDMAN, 2017). 

Entre os anos 2000 e 2015, o advento dos dispositivos inteligentes e das plataformas de 

mídia social provocou uma drástica mudança na comunicação das empresas com os clientes e 

nas expectativas destes em relação aos tempos de resposta e disponibilidade multicanal. As 

empresas perceberam a capacidade e o potencial de ter uma comunicação digital mais 
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individualizada com seus clientes e, muitas vezes, em tempo real (SCHALLMO; WILLIAMS; 

BOARDMAN, 2017). Nessa linha, Hess et al. (2016) destacam que, ao invés de apenas 

transformar seus produtos e serviços anteriores dos meios analógicos para o universo digital, 

muitas empresas estão buscando, ou até mesmo necessitando, explorar as novas possibilidades 

das tecnologias digitais para ingressar em novos negócios. Os autores enfatizam que o potencial 

de mudança de negócios provocado pelas tecnologias digitais costuma ser mais amplo do que 

o de produtos, processos, canais de vendas ou cadeias de suprimentos, visto que modelos de 

negócios inteiros estão sendo reformulados e frequentemente modificados. 

Porém, uma limitação ainda existente na literatura é a dificuldade em distinguir 

adequadamente a expressão transformação digital de outros termos relacionados, já que estes 

costumam ser indistintamente utilizados. Inicialmente, o conceito de transformação digital foi 

utilizado, ou provavelmente mal utilizado, como sinônimo de definições tradicionais da palavra 

digitization (GONG; RIBIERE, 2021). Portanto, é importante compreender melhor os conceitos 

de digitization e digitalization e a sua relação com a transformação digital. Mesmo que ainda 

não haja uma definição explícita e unificada de cada um deles, algumas pesquisas diferenciam 

os conceitos e ainda destacam diferenças importantes com a transformação digital (GONG; 

RIBIERE, 2021; LEGNER et al., 2017; MERGEL; EDELMANN; HAUG, 2019; VERHOEF 

et al., 2021; GARTNER, 2021). Por outro lado, outras pesquisas tratam esses conceitos sem 

distinção entre si e em relação à transformação digital (HENRIETTE; FEKI; BOUGHZALA, 

2015; HAUSBERG et al., 2019). 

O termo digitization é referenciado como o processo de conversão da forma analógica 

para a digital, também conhecido como habilitação digital. Ou seja, a digitization transforma 

um processo analógico em uma forma digital sem realizar alterações no próprio processo, 

adicionando ainda um canal tecnológico de entrega (GARTNER, 2021; LEGNER et al., 2017; 

MERGEL; EDELMANN; HAUG, 2019). Com essa transformação, os computadores podem 

armazenar, realizar processamentos e transmitir essas informações digitalmente 

(BLOOMBERG, 2018; GONG; RIBIERE, 2021). Como exemplos desse processo, há o uso de 

formulários digitais para realizar solicitações ou pedidos, o uso de pesquisas online (surveys) e 

o uso de aplicativos digitais para declarações financeiras. Geralmente, a digitization transforma 

os processos de documentação interna e externa em meios digitais, mas não modifica suas 

atividades de geração de valor (VERHOEF et al., 2021). 

Já a digitalization é definida pelo uso de tecnologias e dados digitais (sejam aqueles que 

foram transformados para digital ou os nativos digitalmente) para alterar um modelo de 
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negócios e criar receita, melhorar resultados e criar oportunidades de geração de valor (GONG; 

RIBIERE, 2021; SOUSA; ROCHA, 2019). Em outros termos, é o processo de mudança para 

um modelo de negócio que mistura os mundos físico e digital (GARTNER, 2021). 

Mergel, Edelmann e Haug (2019) corroboram que a digitalization visa realizar 

mudanças potenciais nos processos de negócios, além da mera digitization de procedimentos e 

formulários existentes. Portanto, “digitalization não se concentra apenas na economia de custos, 

mas também inclui melhorias de processo que podem aprimorar a experiência do cliente.” 

(VERHOEF et al., 2021, p. 891). Para Gong e Ribiere (2021, p. 13), a digitalization está 

associada ao resultado da “implementação das tecnologias digitais, descrevendo as 

consequências que a implementação pode ter nas ofertas (produtos e serviços) e na qualidade 

das relações da entidade com os outros, como maior simplicidade, eficiência, velocidade, 

competitividade, etc.”. Por outro lado, Henriette, Feki e Boughzala (2015) e Hausberg et al. 

(2019) não diferenciam os conceitos de digitization e digitalization em suas pesquisas, mas 

ressaltam a intercambialidade e até mesmo a similaridade de entendimento, no que diz respeito 

à transformação digital. 

Conforme observado na Tabela 1, os recursos digitais utilizados na digitization, bem 

como seus resultados, podem retroalimentar e subsidiar os processos de digitalization e de 

transformação digital (VERHOEF et al., 2021). Portanto, considerar a transformação digital 

como uma mudança radical é significativo, pois permite diferenciá-la de outras mudanças não 

radicais, como a digitization e a digitalization, mesmo que todas possam ser encaradas como 

resultado ou efeito da jornada de "entrar na era digital" (GONG; RIBIERE, 2021). 

 

Tabela 1: Imperativos estratégicos de acordo com as fases da transformação digital 

 

Fonte: Adaptado de Verhoef et al. (2021). 

Tipo Digitization Digitalization Transformação Digital

Exemplos
Automatização de rotinas e tarefas; 

Conversão analógico para digital
Robotização da produção; Canais de 
comunicação e distribuição digitais

Novos modelos de negócios, PaaS 
(Platform as a Service ), 

Plataformas digitais

Recursos 
Digitais

Ativos digitais
[digitization ] + Agilidade e 

Competências digitais
[digitalization ] + competência Big 

data analytics

Estrutura 
Organizacional

Hierárquica tradicional (top-down ) Unidades ágeis e separadas
Unidades separadas e formatos 

flexíveis, TI interna e áreas 
funcionais analíticas

Estratégia de 
Crescimento 
Digital

Penetração no mercado, desenv. de 
mercados e de produtos

[digitization ] + Penetração de 
mercado via plataforma; plataforma 

de co-criação

[digitalization ] + diversificação de 
plataformas

Resultados
Redução de custos; Maior eficiência 
no uso dos recursos nas atividades

Redução de custos; Aumento de 
receita; Maior eficiência via 

reengenharia de processos; UX

Novo modelo de receita; Reconfig. 
ativos para desenvolver novos 

negócios
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3.2. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

 

Abordando inicialmente apenas o conceito de transformação, trata-se de “uma alteração 

fundamental da natureza de um sistema, uma vez que as atuais condições ecológicas, sociais ou 

econômicas se tornam insustentáveis ou indesejáveis” (NELSON; ADGER; BROWN, 2007, p. 

3). Quando complementado com o termo digital, o conceito de transformação digital é 

apresentado com diversas definições ou descrições, o que leva ao surgimento de um grande 

volume de termos e palavras da moda permeando o mundo moderno, tanto na literatura 

acadêmica quanto na prática (HAUSBERG et al., 2019; GONG; RIBIERE, 2021). 

Apesar do avanço do tema tanto nos meios acadêmicos quanto nos ambientes 

empresariais, há evidências de que não há um entendimento comum do conceito de 

transformação digital (GONG; RIBIERE, 2021). Para alguns autores, o conceito tem um viés 

mais destinado ao segmento tecnológico e às automatizações; já para outros, a definição do 

termo é mais abrangente, ressaltando-se aspectos relacionados a modelos de negócios, 

processos, relacionamentos, estratégia, criação de valor, entre outros (MORAKANYANE, 

GRACE, O’REILLY, 2017). 

Conforme definição do Gartner Institute em seu glossário de Tecnologia da Informação, 

a transformação digital pode se referir a qualquer coisa, desde a modernização de recursos de 

TI para a otimização digital (por exemplo, computação em nuvem), até a invenção de novos 

modelos de negócios digitais (GARTNER, 2021). Assim, mais abrangente do que a mera 

digitalização de processos e serviços, a transformação digital contempla novas formas da 

organização interagir diretamente com seus clientes, como, por exemplo, o uso de mídias 

sociais e produtos inteligentes com a finalidade de monitorar e adaptar produtos e serviços de 

acordo com as tendências e necessidades dos clientes (MERGEL; EDELMANN; HAUG, 

2019). 

A transformação digital é uma mudança induzida pela tecnologia em muitos níveis da 

organização. Isso inclui tanto o uso de tecnologias digitais para melhorar processos existentes 

– como a digitalização focada na eficiência – quanto a exploração da inovação digital – com 

foco no aprimoramento de produtos físicos existentes com recursos digitais, o que pode ainda 

transformar o modelo de negócios (BERGHAUS; BACK, 2016). 

Reis et al. (2018) apresentam diferentes definições de transformação digital, 

categorizadas segundo três contextos distintos: o primeiro é o tecnológico, baseado no uso de 

novas tecnologias digitais, como mídias sociais, dispositivos móveis e analytics; o segundo é o 
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organizacional, que trata da necessidade de mudança nos processos organizacionais ou na 

criação de novos modelos de negócios; e o último é o contexto social, analisando a influência 

em todos os aspectos da vida humana. Desta forma transformação digital é “o uso de novas 

tecnologias digitais que permitem grandes melhorias nos negócios e influenciam todos os 

aspectos da vida dos usuários” (REIS et al., 2018, p. 418). Da mesma forma, ainda nos primeiros 

anos do século XXI, já se compreendia que “a transformação digital pode ser entendida como 

as mudanças que a tecnologia digital provoca ou influencia em todos os aspectos da vida 

humana” (STOLTERMAN; FORS, 2004, p. 689). 

Em outra discussão mais ampla da literatura sobre as definições existentes de 

transformação digital, Vial (2019) destaca três observações. Em primeiro lugar, o conceito se 

relaciona, principalmente, com as organizações, negócios e processos. Em segundo, existem 

diferenças relevantes entre as definições associadas aos tipos de tecnologias envolvidas na 

transformação digital, assim como na natureza da transformação em andamento. E, por fim, 

apesar das diferenças, existem algumas semelhanças entre as definições existentes sobre 

transformação digital, como, por exemplo, o uso comum da expressão "tecnologias digitais" 

(VIAL, 2019). Assim, a transformação digital é caracterizada pelo uso de novas tecnologias 

digitais que possibilitam ganhos significativos nos negócios, melhorando radicalmente o 

desempenho das empresas (WESTERMAN et al., 2011; PICCININI; GREGORY; KOLBE, 

2015), além de provocar alterações fundamentais nas formas tradicionais de fazer negócios, 

redefinindo recursos, processos e relacionamentos de negócios (LUCAS et al., 2013; 

DEHNING; RICHARDSON; ZMUD, 2003). 

Dentre as variadas definições de diversos autores sobre transformação digital, percebe-

se, de forma recorrente, a vinculação do tema a recursos de Tecnologia da Informação ou a 

inovações tecnológicas. A escala, escopo, assim como velocidade associados ao fenômeno da 

transformação digital indicam que muitas pesquisas consideram a expressão como uma 

evolução do fenômeno de transformação habilitado pela TI (VIAL, 2019), enquanto outras a 

consideram uma transformação decorrente da evolução de novas tecnologias (HENRIETTE; 

FEKI; BOUGHZALA, 2016). 

Vial (2019) destaca que a maior parte das tecnologias digitais envolvidas com a 

transformação digital pode ser representada pelo acrônico SMACIT, que se refere a tecnologias 

relacionadas ao social, mobile, analytics, cloud e IoT (internet of things) (SEBASTIAN et al., 

2017). Outras plataformas tecnológicas como internet, software e blockchain também foram 

representadas, perfazendo a ideia de que a combinação de tecnologias é particularmente 
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relevante no contexto da transformação digital (BHARADWAJ et al., 2013). Ademais, a 

presença massiva de big data aliada ao advento de tecnologias digitais emergentes, como 

inteligência artificial (IA), blockchain, internet of things (IoT) e robótica, tem potencial efeito 

nos negócios (VERHOEF et al., 2021). Assim, a transformação digital refere-se a mudanças e 

transformações que são alavancadas e construídas com base em tecnologias, de tal forma que, 

no contexto empresarial, ela é definida como uma mudança organizacional para o uso de big 

data, analytics, cloud, plataformas móveis e mídia social, visando à construção de estratégias 

de negócios digitais competitivas (NWANKPA; ROUMANI, 2016). 

Mais do que uma simples mudança tecnológica, a transformação digital envolve a 

implementação de recursos digitais para apoiar as transformações de modelo de negócios, o que 

pode impactar toda a organização, principalmente seus processos operacionais, recursos digitais 

e experiência dos usuários internos e externos. Trata-se, assim, de uma grande mudança nos 

hábitos e formas de trabalhar, os quais se baseiam, mormente, em colaboração e interações 

intensivas (HENRIETTE; FEKI; BOUGHZALA, 2015). 

Pesquisas recentes contribuíram para aumentar a compreensão de aspectos específicos 

do fenômeno da transformação digital, de forma a sinalizar que a tecnologia em si é apenas 

parte do complexo quebra-cabeça que deve ser resolvido para que as organizações permaneçam 

competitivas em um mundo digital (VIAL 2019). Rogers (2017, p.12) vai mais além e considera 

que “a transformação digital não tem a ver com tecnologia – tem a ver com estratégia e novas 

maneiras de pensar”. O autor ressalta que o sucesso de uma transformação digital depende de 

o ambiente de negócios ter atualizado e aprimorado seu o pensamento estratégico, muito mais 

do que somente sua arquitetura e infraestrutura de TI. 

Matzler et al. (2018) consideram que a transformação digital traz impactos em três níveis 

diferentes em uma organização: nos produtos e serviços, nos processos e decisões digitais e, 

por fim, na criação de novos modelos de negócios. À medida que o processo de transformação 

digital avança nesses três níveis da empresa, aumentam as oportunidades de negócios. Além 

disso, modelos de negócios digitais atrelados a novos produtos e serviços e a novos processos 

e decisões gerenciais capturam as maiores oportunidades advindas da transformação digital 

(MATZLER et al., 2018). Assim, um viés bastante ressaltado na literatura sobre o conceito de 

transformação digital está relacionado ao envolvimento e aos impactos dela nas organizações e 

nos negócios (MATT; HESS; BENLIAN, 2015). Zeynalli, Butdayev e Salmanov (2019) 

ressaltam que a transformação digital é encarada, assim, como a remodelação ampla dos 

negócios, afetando todas as funções da empresa – desde a automação de processos até a 
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execução e controle. Uma transformação digital de sucesso não exige obrigatoriamente a 

criação de uma nova organização, mas sim a reestruturação de seus ativos e processos 

existentes. Ou seja, transformação digital, como já dito, não é apenas uma mera mudança 

tecnológica, mas também uma mudança nos processos e na forma de gerenciar as organizações 

(ZEYNALLI; BUTDAYEV; SALMANOV, 2019). 

Ao mesmo tempo que a transformação digital afeta todos os setores da sociedade, em 

especial as economias, ela permite novas possibilidades de conexão e cooperação entre 

diferentes atores, como viabilizar a troca de dados para introduzir novos processos. Nesse 

contexto, a transformação digital de modelos de negócios demanda que elementos individuais 

desses modelos também possam ser transformados digitalmente (SCHALLMO; WILLIAMS; 

BOARDMAN, 2017). 

Segundo Mergel, Edelmann e Haug (2019), em um ambiente governamental de 

prestação de serviços públicos, a transformação digital é entendida como um esforço holístico 

para revisar os principais processos e serviços do governo além dos esforços tradicionais de 

digitalização. Além da evolução tecnológica e revisão dos processos atuais, contempla ainda a 

criação de novos serviços digitais. O resultado desses esforços concentra-se, entre outros, na 

satisfação das necessidades dos cidadãos, nas novas formas de prestação de serviços, e na 

expansão da base de usuários (MERGEL; EDELMANN; HAUG, 2019). 

De modo geral, a transformação digital pode ser compreendida ainda como uma 

mudança estrutural de toda uma nova forma, função ou estrutura, por meio da adoção de 

tecnologias digitais na criação de um novo valor, envolvendo ainda mudanças em estratégias, 

operações, processos, estruturas, culturas e mentalidade (GONG; RIBIERE, 2021). 

Em uma outra definição mais ampla, a transformação digital pode ser apresentada como 

“um processo que visa melhorar uma entidade, desencadeando mudanças significativas em suas 

propriedades por meio de combinações de tecnologias de informação, computação, 

comunicação e conectividade” (VIAL 2019, p. 1). Assim, considerando-se entidade como uma 

organização, rede de negócios, indústria ou sociedade, a transformação digital pode ser 

interpretada como: 

 

um processo de mudança fundamental, possibilitado pelo uso inovador de tecnologias 
digitais acompanhadas da alavancagem estratégica de recursos e competências 
essenciais, com o objetivo de melhorar radicalmente uma entidade e redefinir sua 
proposta de valor para seus stakeholders.  (GONG; RIBIERE, 2021, p. 12). 
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Nessa linha, Gong e Ribiere (2021) elaboraram um diagrama conceitual de 

transformação digital, ilustrado na Figura 1, para representar os seus blocos de construção e os 

elementos-chave envolvidos no processo. Os autores destacam, propositalmente, dois tipos de 

resultados esperados (um orientado às finanças e outro orientado à capacidade), associados à 

digitalização e à transformação digital – já que algumas organizações podem implementar 

projetos de digitalização antes de alcançar a transformação digital, enquanto outras podem 

conseguir seguir diretamente dependendo das estratégias da organização e dos setores da 

economia em que atuam. 

 

Figura 1: Diagrama conceitual da transformação digital 

 

Fonte: Adaptado de Gong e Ribiere (2021, p. 12). 

 

A transformação digital afeta várias áreas dentro de uma organização e de forma 

simultânea. Muitas são as partes envolvidas na definição de uma estratégia de transformação, 

como por exemplo, as áreas de TI, RH, marketing, desenvolvimento de produto, marketing e 

vendas (SINGH; HESS, 2017). Berghaus e Back (2016) corroboram esse entendimento ao 

argumentar que todas as áreas precisam desenvolver um alinhamento acerca da priorização das 

atividades de transformação digital, já que ela produz efeitos diferentes em setores distintos da 

economia. Por exemplo, as áreas com forte relação business-to-consumer (B2C) podem 

perceber a influência da era digital mais cedo e com mais impacto que as áreas que tenham foco 

predominante no business-to-business (B2B) (BERGHAUS; BACK, 2016).  Nessa mesma 

linha, Verhoef et al. (2021) encaram a transformação digital como uma mudança na forma como 

as tecnologias digitais são empregadas nas empresas para desenvolver um novo modelo de 

negócio digital que ajude a criar e gerar mais valor para a organização. Nessa visão do 

envolvimento de várias áreas da organização, “a transformação digital é multidisciplinar por 
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natureza, pois envolve mudanças de estratégia, organização, tecnologia da informação, cadeias 

de suprimentos e marketing” (VERHOEF et al., 2021, p. 890). 

Hess et al. (2016) destacam que a transformação digital se concentra nas mudanças que 

as tecnologias digitais podem trazer ao modelo de negócios de uma empresa, resultando em 

modificações nos produtos, estruturas organizacionais ou automação de processos. Trata-se de 

um assunto complexo que afeta muitos ou até mesmo todos os setores de uma empresa, o que 

reforça a importância de a liderança equilibrar a exploração e a explotação dos recursos 

empresariais para atingir a agilidade organizacional – uma condição necessária para o sucesso 

da transformação digital de seus negócios (HESS et al., 2016).  

Nadkarni e Prügl (2021) definem transformação digital como a adoção de tecnologias 

digitais disruptivas, por um lado, e a transformação organizacional das competências, 

estruturas, processos e componentes do modelo de negócios com foco nas pessoas, por outro. 

Em síntese, e em linha com Hess et al. (2016), os autores compreendem a transformação digital 

como uma mudança organizacional desencadeada por tecnologias digitais. Para Schallmo, 

Williams e Boardman (2017), a estrutura da transformação digital inclui uma rede de atores, 

como empresas e clientes em todos os segmentos da cadeia de valor agregado, e a aplicação de 

novas tecnologias, modelos de negócios, processos, produtos e relacionamentos. Além disso, 

com objetivo de aumentar o desempenho e o potencial de uma empresa, a transformação digital 

demanda habilidades que envolvem a extração e o compartilhamento de dados, bem como a 

análise e conversão desses em informações que podem ser utilizadas para tomar decisões ou 

iniciar atividades (SCHALLMO; WILLIAMS; BOARDMAN, 2017). 

Os segmentos financeiro, marketing e gestão da inovação foram os mais identificados 

por Hausberg et al. (2019) em sua pesquisa sobre transformação digital na perspectiva de 

negócios. Percebe-se a forte associação do tema ao emprego de tecnologias digitais, como 

internet das coisas (IoT), big data, computação em nuvem e inteligência artificial, viabilizadas 

pela habilidade em trabalhar com big data e pela expansão do uso da computação em nuvem, e 

permitindo, por exemplo, análises preditivas de mercados de ações, aplicações de 

gerenciamento de dados para previsão e prognóstico de falência de empresas (HAUSBERG et 

al., 2019). 

De forma geral, o uso e a integração de tecnologias digitais afetam partes significativas 

das empresas, não se limitando apenas às suas operações internas, mas ultrapassando suas 

fronteiras. Tal uso integrado das tecnologias digitais possui capacidade de mudar a abordagem 

comercial em suas relações externas e impactar produtos, processos de negócios, canais de 
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vendas e cadeias de suprimentos, cujos benefícios potenciais incluem aumentos nas vendas, 

maior produtividade, inovação na criação de valor e novas formas de interação com os clientes 

(MATT; HESS; BENLIAN, 2015; LEIGNEL; UNGARO; STAAR, 2016). Todo esse processo 

é viabilizado por meio da implantação de melhorias nos negócios, como a utilização da 

experiência do cliente, maior agilidade das operações ou a criação de novos modelos de 

negócios (FITZGERALD et al., 2014). Li (2020), por sua vez, explica que as tecnologias 

digitais facilitaram mudanças generalizadas nos modelos de negócios. No entanto, os modelos 

de negócios reconfigurados geralmente não são 'novos', no sentido stricto. As inovações dos 

modelos de negócios são refletidas, principalmente, pelo uso de tecnologias digitais, as quais 

permitem implantar uma gama maior de modelos de negócios, além dos anteriormente 

disponíveis para a empresa (LI, 2020). 

Tentando obter uma definição padrão de transformação digital que abrangesse a 

conceituação proposta por diversos autores, Morakanyane, Grace e O’Reilly (2017) utilizaram 

um processo iterativo, alternando variáveis e palavras-chave diferentes para obter uma estrutura 

mais precisa, porém geral, da definição de transformação digital. Dessa forma, a proposta dos 

autores para definição de transformação digital é: “um processo evolutivo que alavanca recursos 

e tecnologias digitais para transformar modelos de negócios, processos operacionais e 

experiências dos clientes para criar valor” (MORAKANYANE; GRACE; O’REILLY, 2017, p. 

437). É uma definição bem similar a: “um processo de mudanças significativas na cadeia de 

criação de valor de uma empresa ou na estrutura interna de uma empresa que são desencadeadas 

por ou são uma pré-condição para o uso da tecnologia” (MUEHLBURGER; RUECKEL; 

KOCH, 2019, p. 2). Além dessa proposta de definição, Morakanyane, Grace e O’Reilly (2017) 

destacam que embora a transformação digital envolva o uso de recursos e tecnologias digitais 

para impactar diversos aspectos da organização, com a finalidade de gerar valor, é importante 

também entender outras duas questões. A primeira refere-se a como os diferentes tipos de 

tecnologias digitais, combinadas com as competências organizacionais, afetam aspectos 

específicos da organização; e a segunda é compreender a natureza do valor criado por essa 

transformação. 

Nwankpa e Roumani (2016) argumentam, ainda que as competências de TI da 

organização influenciam positivamente a transformação digital, que, por sua vez, tem impacto 

no desempenho organizacional. O diagrama da Figura 2 revela esse papel mediador da 

transformação digital, entre as competências de TI (infraestrutura tecnológica, integração da TI 

com os negócios e postura inovadora de tecnologias) e o desempenho da empresa. Nesse 



34 
 

 
 

processo, o surgimento de tantas tecnologias digitais, como mídias sociais, plataformas móveis 

e big data, permite às organizações melhorar seu desempenho por meio do uso dessas 

tecnologias, em um processo inédito para convergir pessoas, negócios e artefatos (NWANKPA; 

ROUMANI, 2016). 

 

Figura 2: Relação da transformação digital com as competências de TI e resultados   

 

Fonte: Adaptado de Nwankpa e Roumani (2016, p. 6). 

 

Em relação às competências organizacionais de primeira ordem, que são criadas pela 

mudança, expansão ou adaptação dos recursos, processos e valores existentes na empresa, 

Karimi e Walter (2015) destacam que elas estão diretamente e positivamente associadas à 

construção das outras competências necessárias para a criação do ambiente digital, e que elas 

impactarão significativamente o desempenho da resposta da organização à disrupção e à 

transformação digital. 

Novas competências e habilidades necessárias para a transformação digital das 

organizações estão surgindo no mercado e os impactos percebidos das novas tecnologias estão 

sendo integrados nas organizações e na vida das pessoas. Dentre os quais destacam-se: menores 

custos de mão de obra, maior flexibilidade, menor tempo de entrega dos produtos ao mercado, 

robotização, crescimento da produtividade, produtos de maior qualidade, operações mais 

seguras, melhor qualidade de vida para idosos e deficientes, novos desafios na educação, análise 

de grandes volumes de dados, automação de tarefas, criação de novos produtos e serviços e 

mudança na estrutura das empresas (SOUSA; ROCHA, 2019). 

Rogers (2017) destaca que as tecnologias digitais estão reformulando muitos 

fundamentos da estratégia e alterando as regras de como as empresas devem operar no mercado 

para terem sucesso. Para o autor, são cinco domínios que devem ser considerados nesse 
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processo, os quais descrevem o panorama da transformação digital no ambiente empresarial: 

clientes, competição, dados, inovação e valor.  

Tais domínios são ilustrados na Figura 3: 

 

Figura 3: Cinco domínios da transformação digital 

 

Fonte: Rogers (2017, p. 20). 

 

Segundo Rogers (2017), esses cinco domínios são assim definidos: 

 clientes – que se conectam e interagem de forma mais dinâmica, com essas trocas 

de informações exercendo forte influência na decisão da compra e avaliação de 

produtos e serviços; 

 competição – reformulada diante do cenário de maior interação, com fronteiras 

mais fluidas e até mudança de papéis entre concorrentes e parceiros, conforme a 

dinâmica; 

 dados – com uso alavancado não apenas no processo de tomada de decisão, mas 

como ativo intangível capaz de prever tendências e gerar valor; 

 inovação – por meio de aprendizado contínuo e experimentação rápida, 

tornando-se um processo mais interativo, com validações constantes, e 

permitindo reduzir tempo e custo de fracassos, e melhorar o aprendizado 

organizacional; 

 proposta de valor da empresa – passa a ser mais dinâmica e definida pela 

necessidade dos clientes e oportunidade de criar valor. 
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Visando compreender o fenômeno da transformação digital, Ismail, Khater e Zaki 

(2017) consolidam, em formato de agrupamentos de conceitos, as diferentes perspectivas de 

transformação digital encontradas na literatura (Figura 4). 

 

Figura 4: Perspectivas da transformação digital  

 

Fonte: Adaptado de Ismail, Khater e Zaki (2017, p. 2). 

 

Cada uma das perspectivas de Ismail, Khater e Zaki (2017) é assim definida: 

 era digital – enfatizando a mudança fundamental e avançada nesses tempos, em 

decorrência da expansão das tecnologias digitais, podendo ser considerada uma 

quarta revolução industrial; 

 nova economia global – caracterizada por ambiente dinâmico e de forte 

competição, ainda em desenvolvimento, e cujo sucesso depende cada vez mais 

da aplicação de conhecimento, tecnologia e inovação, tanto em produtos quanto 

em serviços; 

 setor – ressaltando como a natureza disruptiva das tecnologias digitais 

revoluciona a operação e facilita uma maior integração entre os segmentos; 

 rede – com as mudanças acentuadas pelas novas tecnologias: de um modelo 

centralizado de organizações para inclusão de clientes digitais, formando um 

ecossistema digital.  
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 empresas – impactadas pela necessidade de transformação e evolução para um 

ambiente digital, independentemente das áreas em atuam e de seu porte; 

 indivíduo – as mudanças tecnológicas afetam diretamente a maneira como os 

indivíduos interagem e são impactados por esse fenômeno. 

 

Desse modo, os autores concluem que a transformação digital é um tipo complexo de 

transformação de negócios baseado em tecnologia, cuja definição é: 

 

o processo pelo qual as empresas convergem múltiplas novas tecnologias digitais, 
potencializadas com conectividade ubíqua, com o intuito de alcançar desempenho 
superior e vantagem competitiva sustentada, transformando múltiplas dimensões de 
negócios, incluindo o modelo de negócio, a experiência do cliente (compreendendo 
produtos e serviços digitalmente habilitados) e operações (compreendendo processos 
e tomada de decisão), e simultaneamente impactando pessoas (incluindo habilidades, 
talento e cultura) e redes (incluindo todo o sistema de valores) (ISMAIL; KHATER; 
ZAKI, 2017, p. 6). 

 

Enfatizando a cultura e maturidade digitais das empresas, Kane et al. (2015) ressaltam 

que aquelas com amadurecimento digital se comportam de maneira diferente de seus 

concorrentes menos maduros – a diferença tem mais a ver com os fundamentos do negócio do 

que com questões tecnológicas. Assim, organizações digitalmente maduras estão 

comprometidas com estratégias de transformação suportadas por culturas colaborativas, com 

forte propensão a assumir riscos, incentivar a inovação e desenvolver colaboração no ambiente 

de trabalho. Em resumo, “a maturidade digital é produto da estratégia, cultura e liderança” 

(KANE et al., 2015, p. 15). 

No aspecto de gestão e liderança da transformação digital nas organizações, Singh e 

Hess (2017) apresentam o papel do CDO (Chief Digital Officer) que, como membro da alta 

administração, visa incentivar a colaboração multifuncional, por meio da mobilização de toda 

a força de trabalho da empresa e do estímulo à ação corporativa, visando transformar 

digitalmente toda a organização.  

Dessa forma, a transformação digital geralmente envolve uma estratégia digital de 

transformação em toda a empresa, indo além do pensamento funcional e abordando 

holisticamente as oportunidades e riscos que se originam das tecnologias digitais, ou seja, “uma 

estratégia de transformação digital orienta a organização em sua jornada rumo à transformação 

digital” (SINGH; HESS, 2017, p. 2). 
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Segundo Matt, Hess e Benlian (2015), uma estratégia de transformação digital deve ter 

como principal objetivo integrar toda a coordenação, priorização e implementação de 

iniciativas de transformação digital dentro de uma empresa.  

Na busca pela transformação digital, a redefinição da empresa, no que tange ao processo 

de criação e entrega de valor aos clientes, demanda que ela acesse, adquira ou desenvolva novos 

ativos e recursos digitais (VERHOEF et al., 2021). Assim, originadas em uma perspectiva 

centrada nos negócios, as estratégias de transformação digital focam a transformação de 

produtos, processos e aspectos organizacionais diante das novas tecnologias, contemplando 

ainda atividades digitais na relação com os clientes. De forma comparativa, “isso constitui uma 

clara diferença para a automação e otimização de processos, uma vez que as estratégias de 

transformação digital vão além do paradigma do processo e incluem mudanças e implicações 

para produtos, serviços e modelos de negócios como um todo” (MATT; HESS; BENLIAN, 

2015, p. 340). 

Independentemente da empresa ou do segmento da economia, as estratégias de 

transformação digital envolvem quatro elementos em comum associados às seguintes 

dimensões fundamentais: uso de tecnologia, mudanças na criação de valor, mudança estrutural 

e aspecto financeiro (MATT; HESS; BENLIAN, 2015). 

Assim, considerando as diversas definições, compreensões e caracterizações 

apresentadas nesta seção sobre o fenômeno da transformação digital, tais conteúdos foram 

agrupados e classificados em categorias semânticas. A Tabela 2 apresenta um quadro resumo 

com o cruzamento entre os principais artigos citados no referencial teórico e as respectivas 

categorias identificadas nessas publicações. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Quadro resumo dos principais artigos do Referencial Teórico e as categorias associadas 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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BERGHAUS e BACK (2016) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
GONG e RIBIERE (2021) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HAUSBERG (2019) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
HENRIETTE, FEKI e 

BOUGHZALA (2015) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
HESS (2016) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ISMAIL, KHATER e ZAKI 
(2017) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

KANE et al. (2015) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
KARIMI e WALTER (2015) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MATT, HESS e BENLIAN 

(2015) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MERGEL, EDELMANN e 

HAUG (2019) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MORAKANYANE, GRACE e 

O'REILLY (2017) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MUEHLBURGER, RUECKEL 

e KOCH (2019) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NADKARNI e PRÜGL (2021) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

NWANKPA e ROUMANI 
(2016) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

REIS et al. (2018) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ROGERS (2017) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SCHALLMO, WILLIAMS e 
BOARDMAN (2017) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SINGH e HESS (2017) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
SOUSA e ROCHA (2019) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
VERHOEF et al. (2019) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

VIAL (2019) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
TOTAL 21 21 21 21 21 21 20 20 20 19 19 19 18 18 17 16 16 15
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3.3. TEORIA DA REPRESENTAÇÃO SOCIAL 

 

Para Moscovici (2003), representar significa tornar presentes as coisas ausentes e 

apresentar coisas de um modo que atenda às condições de uma coerência argumentativa, de 

uma racionalidade e da integridade normativa do grupo. Além disso, representar ou se 

representar está associado a um ato de pensamento no qual o indivíduo se relaciona com um 

objeto, “que pode ser tanto uma pessoa, uma coisa, um evento material, psíquico ou social, um 

fenômeno natural, uma ideia, uma teoria etc.; pode ser tanto real quanto imaginário ou mítico, 

mas sempre requerer um objeto”. (JODELET, 2003, p. 54). 

Desenvolvida por Serge Moscovici na década de 1960, a partir da sua publicação La 

psychanalyse: son image et son public, a Teoria da Representação Social (TRS) estabeleceu 

uma percepção inovadora em relação à integração dos fenômenos perceptivos individuais e 

sociais (VERGARA; FERREIRA, 2005), objetivando “estudar como o senso comum se forma, 

se organiza, se alicerça e se propaga nos diferentes grupos humanos” (JOIA, 2017, p.1). 

Essa teoria tem sido utilizada em estudos recentes, visando à clarificação e ao correto 

entendimento de constructos pesquisados na área de administração de informação, se 

destacando, assim, como uma nova alternativa às abordagens metodológicas tradicionais da 

área (JOIA, 2017). 

Abric (2000) ressalta que o sucesso dessa teoria está relacionado ao interesse pelos 

fenômenos coletivos, especificamente, pelas regras que norteiam o pensamento social. E 

complementa: 

 

O estudo do pensamento “ingênuo”, do “senso comum” aparece a partir de então como 
essencial. A identificação da “visão de mundo” que os indivíduos ou os grupos têm e 
utilizam para agir e para tomar posição é indispensável para compreender a dinâmica 
das interações sociais e clarificar os determinantes das práticas sociais (ABRIC, 2000, 
p. 27).  

 

Segundo Sá (2002), Moscovici sempre resistiu à ideia de apresentar uma definição 

específica de representação social, por entender que isso poderia resultar na limitação do seu 

alcance conceitual. Entretanto, diversos autores têm buscado desenvolver um conceito que 

permita essa melhor compreensão. Para Rateau et al. (2011, p. 478), as representações sociais 

podem ser definidas como um “sistema de opiniões, conhecimentos e crenças” que podem ser 

específicos de uma cultura, categoria social ou grupo em relação a objetos no ambiente social. 



41 
 

 
 

Em linha com esse conceito, Vergara e Ferreira (2005, p. 1141) destacam que uma 

representação social pode ser definida como um “conjunto de fenômenos perceptivos, imagens, 

opiniões, crenças e atitudes, onde o entrelaçamento dos vínculos entre esses elementos 

possibilita atribuir significados aos processos socias e psicológicos” . De forma complementar, 

Wagner (2000) entende a expressão como um conteúdo mental estruturado sobre um relevante 

fenômeno social, o qual é compartilhado com outros membros do grupo social. Dessa forma, 

as representações sociais são reconhecidas como complexos fenômenos associados ao processo 

dinâmico de compreensão e transformação da realidade pelo qual o significado de um 

determinado objeto é estruturado pelo indivíduo no contexto de suas relações (VERGARA; 

FERREIRA, 2005). 

Marková (2003) argumenta que a teoria das representações sociais captura o 

pensamento e a linguagem associados ao senso comum e ao discurso diário, diferentemente do 

pensamento científico, que tenta chegar ao conhecimento baseando-se na ciência.  

 

A ciência busca a verdade por meio do poder da racionalidade individual. As 
representações sociais buscam a verdade por meio da confiança baseada em crenças, 
conhecimento comum e pelo poder da racionalidade dialógica. As representações 
sociais não se originam de puro raciocínio ou processamento de informações. Elas 
estão enraizadas no passado, cultura, tradição e linguagem (MARKOVÁ, 2003, p. XI-
XII).  

 

Trabalhando o pensamento social em sua dinâmica e diversidade, a teoria da 

representação social tem como premissa a existência de duas diferentes formas de conhecer e 

de se comunicar: a consensual e a científica. A forma consensual é percebida, principalmente, 

na vida cotidiana e informal, enquanto a forma cientifica está relacionada a um ambiente 

reificado e a hierarquias internas. Apesar de terem propósitos diferentes e de não haver barreiras 

entre elas, ambas as formas são eficazes e indispensáveis para a vida humana – mas é por meio 

da forma consensual que, geralmente, as representações sociais são construídas (ARRUDA, 

2002). Dessa forma, a teoria das representações sociais parte da diversidade dos indivíduos, 

atitudes e fenômenos, de natureza estranha e imprevisível, para descobrir como os indivíduos e 

grupos constroem um mundo estável e previsível diante dessa diversidade. Ela espera desvendar 

os elos que unem a psicologia humana com as questões sociais e culturais contemporâneas 

(MOSCOVICI, 2003). 
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Segundo Machado e Aniceto (2010), Moscovici buscava descobrir como o 

conhecimento é dividido e de que modo o conhecimento científico é transformado em saber 

prático, por meio do senso comum. 

 

Sua tese é a de que as tentativas de explicação do mundo e dos objetos sociais 
constituem-se como representações sociais. Essas se revelam nas falas e ações dos 
indivíduos. Na visão do autor, representar não significa reproduzir ou duplicar, 
significa muito mais que isso, quer dizer reconstruir. Representar é participar 
ativamente da construção da sociedade e de si (MACHADO; ANICETO, 2010, p. 
352). 

  

A representação social é importante na realidade cotidiana, tendo em vista a necessidade 

sempre existente de saber o que uma pessoa ou objeto representa no mundo que a cerca. Assim, 

ela “é uma forma de conhecimento, socialmente elaborado e compartilhado, que tem um 

objetivo prático e que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto 

social” (JODELET, 2003, p. 53). A partir daí, percebe-se a importância de as representações 

sociais serem interpretadas considerando-se as pessoas como seres distintos, dentro de um 

contexto histórico específico, com expectativas diferenciadas e diversos níveis de apreensão 

crítica da realidade (FRANCO, 2004). Assim, as representações sociais são determinadas pela 

motivação de se superar o medo do estranho, transformando-se o que é difícil de entender e 

ameaçador em algo familiar e reconfortante, por meio da transformação de conceitos e 

percepções que não são familiares em contextos que se tornam familiares (MOSCOVICI, 

1988).  

 

3.3.1 TEORIA DO NÚCLEO CENTRAL 

 

Em complemento à Teoria da Representação Social, Jean-Claude Abric apresentou, em 

1976, a Teoria do Núcleo Central, buscando uma abordagem estrutural para as representações 

sociais (ABRIC, 2000). Ressaltando a importância dessa teoria, Sá (2002, p. 52) considera que 

é “uma das maiores contribuições atuais ao refinamento conceitual, teórico e metodológico do 

estudo das representações sociais”. 

Abric (2001) destaca que a ideia fundamental de sua teoria é que toda representação 

social está organizada em torno de um núcleo central que determina o seu significado e a sua 

organização interna.  Este núcleo é determinado pela natureza do objeto em representação, pelo 

tipo de relações entre o objeto e o grupo, e pelo sistema de valores e normas sociais que 
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constituem o contexto ideológico do grupo (MAZZOTTI, 2002). Ou seja, nas palavras do 

próprio criador da teoria: 

 

A organização de uma representação apresenta uma característica particular e 
específica: não só os elementos da representação são hierarquizados, mas também 
toda a representação se organiza em torno de um núcleo central, constituído por um 
ou vários elementos que dão sentido à representação (ABRIC, 2001, p. 18). 

 

O núcleo central de uma representação social é constituído dos valores dos quais, de 

uma forma geral, o indivíduo não tem consciência ou não explicita, mas que apontam a direção 

da sua ação e definem seu comportamento. Tais valores simbolizam a essência da representação 

social, derivando da memória coletiva do grupo e de suas normas (VERGARA; FERREIRA, 

2005). Além de caracterizar essa essência inegociável, o núcleo central possui, ainda, duas 

funções principais: a geradora, na qual se cria ou se transforma o significado dos outros 

elementos da representação, atribuindo-lhes sentido e valor; e uma função organizadora, que 

determina a natureza dos laços que unem entre si tais elementos, o que caracteriza o núcleo 

central como elemento de unificação e estabilização da representação social (ABRIC, 2000). 

Lembrando a importância do núcleo central na compreensão da representação social, 

Franco (2004) complementa: 

 

A teoria do núcleo central implica uma consequência metodológica essencial: estudar 
uma representação social é de início, e antes de qualquer coisa, buscar os constituintes 
de seu núcleo central. De fato, o conhecimento de um conteúdo não é suficiente. O 
que fornece consistência e relevância a esse conteúdo é sua organização, sua 
significação lógico-semântica e, principalmente, seu sentido. (FRANCO, 2004, p. 
174) 

 

Ressalte-se ainda que as representações sociais não são necessariamente consensuais, 

visto que o sentido atribuído a um dado objeto e o respectivo processo de atribuição são 

construções psicossociais baseadas na história pessoal de cada indivíduo e no resultado das 

interações em grupo (VERGARA; FERREIRA, 2005). Assim, divergências e negociações em 

torno das representações sociais podem ocorrer a fim de manter intacto o núcleo central 

(MAZZOTTI, 1997). 

Além do núcleo central e sua destacada importância para a representação social, é 

importante analisar o sistema periférico. Segundo Vergara e Ferreira (2005) e Mazzotti (1997) 
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trata-se de uma parte específica da representação social composta por elementos localizados em 

torno do núcleo central, sendo mais flexível às mudanças, contemplando a heterogeneidade do 

grupo e acomodando as contradições associadas ao contexto em questão. 

Sobre os elementos que constituem o sistema periférico, Arruda (2014) resume: 

 

Os elementos periféricos, assim, terminam sendo aqueles que dão a cara multifacética 
da representação, escapando à constância e homogeneidade do núcleo central por 
carregarem os aspectos mais individuais e mais contingentes, situacionais, da 
representação. (ARRUDA, 2014, p. 449).  

 

Machado e Aniceto (2010) reforçam que o núcleo central é composto pelos elementos 

estáveis ou mais permanentes da representação social, conforme a natureza do objeto 

representado e os valores e normas sociais do cotidiano do grupo, enquanto o sistema periférico 

é responsável pela atualização e contextualização da representação social. A interação entre o 

núcleo central e o sistema periférico é importante elemento na atualização, evolução e 

transformação das representações sociais (ABRIC, 1994). 

Na Tabela 3 são apresentadas as principais características desses dois componentes: 

 

Tabela 3: Características do Núcleo Central e do Sistema Periférico 

NÚCLEO CENTRAL SISTEMA PERIFÉRICO 

Ligado à memória coletiva e à história do 
grupo 

Permite a integração de experiências e 
histórias individuais 

Consensual: define a homogeneidade do 
grupo 

Tolera a heterogeneidade do grupo 

Estável 
Coerente 
Rígido  

Flexível 
Tolera as contradições 

Resiste às mudanças Evolutivo 

Pouco sensível ao contexto imediato  Sensível ao contexto imediato 

Funções:  
gera o significado da representação; 

determina sua organização  

Funções:  
permite a adaptação à realidade concreta; 

permite a diferença de conteúdo; 
protege o núcleo central 

Fonte: Adaptado de Abric (1993, p. 76). 
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Diante da importância que os elementos do núcleo central têm na representação social, 

a ocorrência de alterações nesse núcleo, seja por inclusão ou exclusão de elementos, afetará e 

modificará a própria representação social, criando uma nova identidade, um novo significado 

(MAZZOTTI, 1997; SÁ, 2002; VERGARA; FERREIRA, 2005). Entretanto, como não são 

oriundas de meros processos racionais de análise da realidade, nem de ideias associadas a 

informações concretas de um determinado fenômeno, as representações sociais são menos 

sujeitas às mudanças provocadas por debates de ideias ou novas experiências. Em geral, a 

percepção da realidade que foi manifestada na representação social encontra-se fundamentada 

e ligada ao indivíduo que a possui, servindo de parâmetro para a forma pela qual o sujeito se 

relacionará com o objeto da representação (VERGARA; FERREIRA, 2005; VALLE; 

FERREIRA; JOIA, 2014). 

Dessa forma, o interesse principal desta dissertação é a identificação do núcleo central 

e do sistema periférico da representação social da transformação digital, na visão dos 

profissionais de TI do Brasil.  
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção, são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa 

associados à Teoria da Representação Social, ressaltando-se, também, a natureza da 

metodologia escolhida e aspectos relacionados à amostra populacional, sujeitos da pesquisa e 

coleta e tratamento dos dados.  

A Teoria da Representação Social oferece um bom repertório para compreender o ser 

humano na sua complexidade, ao permitir a análise de ângulos da realidade postos em pauta 

por novos olhares (ARRUDA, 2002), revelando-se também uma ferramenta útil na busca de 

um melhor entendimento de práticas coletivas (VERGARA; FERREIRA, 2005). 

Dentre as pesquisas e estudos que utilizam representações sociais, duas características 

se destacam: uma associada às questões culturais e históricas, buscando a compreensão dos 

processos envolvidos na gênese e na manutenção das representações via interações entre 

indivíduos e grupos sociais, e outra voltada para as questões estruturais das representações 

sociais, obtidas por meio da Teoria do Núcleo Central (ABRIC, 1993) e compartilhadas tanto 

em nível cognitivo quanto linguístico (NASCIMENTO-SCHULZE; CAMARGO, 2000). 

A metodologia proposta para este estudo fundamenta-se nos princípios da abordagem 

quanti-qualitativa (GOMES; ARAÚJO, 2005), onde “a escolha de uma metodologia 

diversificada pode contribuir para cercar a complexidade do fenômeno estudado” 

(NASCIMENTO-SCHULZE; CAMARGO, 2000, p.288). A utilização de métodos mistos em 

pesquisas tem crescido em várias áreas do conhecimento, visto que a associação de elementos 

qualitativos e quantitativos possibilita ampliar a obtenção de resultados em abordagens 

investigativas e exploratórias, gerando mais evidências para o estudo do problema de pesquisa 

e ajudando a responder questões que não poderiam ser respondidas apenas por abordagens 

isoladas (DAL-FARRA; LOPES, 2013; CRESWELL; CLARK, 2013). 

Sá (2002) destaca que a pesquisa das representações sociais tem sido caracterizada por 

uma utilização bastante diversificada e criativa de técnicas e procedimentos metodológicos, 

especialmente no tocante à coleta e tratamento dos dados. Nesse cenário, em relação ao 

tratamento e análise dos dados, as técnicas aqui utilizadas compreendem a construção do 

quadrante de Vergès (SÁ, 2002; ABRIC, 2003), a análise de similitude (MARCHAND; 

RATINAUD, 2012) e a análise de conteúdo (VERGARA, 2005). 

Com o objetivo de esclarecer, conceituar e justificar a escolha do tipo de pesquisa 

aplicada, baseado no referencial de Vergara (1998), a metodologia foi definida quanto aos fins 
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e quanto aos meios, além de delimitar o universo amostral e os procedimentos de coleta e 

tratamento dos dados. 

 

4.1. QUANTO AOS FINS 

 

Estudos exploratórios normalmente são realizados para, entre outras finalidades, 

satisfazer a curiosidade do pesquisador e obter uma melhor compreensão de um determinado 

fenômeno, geralmente considerado um assunto relativamente novo (BABBIE, 2013). 

Assim, diante desse cenário e considerando a taxonomia metodológica de tipo de 

pesquisa proposta por Vergara (1998), esta pesquisa é caracterizada, quanto aos fins, como 

exploratória, visto que ainda não há amplo conhecimento acumulado e sistematizado sobre o 

conceito de transformação digital.  

 

4.2. QUANTO AOS MEIOS 

 

Segundo May (2004), as surveys (questionários) integram o conjunto de métodos 

empregados em pesquisa social, pois oferecem uma maneira rápida de capturar e descobrir as 

características e crenças de uma população, podendo, ainda, fazer-lhe questionamentos 

explicativos (BABBIE, 1999).  

Dessa forma, ao buscar capturar a percepção ampla de uma população específica sobre 

o conceito de transformação digital, este estudo se caracteriza, quanto aos meios, por ser uma 

pesquisa de campo, já que envolveu a aplicação de questionário online (VERGARA, 1998). 

 

4.3. UNIVERSO E AMOSTRA 

 

Segundo Vergara (1998, p.48), o universo ou população é compreendido como “um 

conjunto de elementos (empresas, produtos, pessoas, por exemplo), que possuem as 

características que serão objeto de estudo”, e a amostra representa uma parcela desse universo, 

escolhida segundo algum critério de representatividade. 

Visando mitigar a possibilidade de uma representação equivocada do constructo 

analisado, em decorrência de falta de experiência do público-alvo com ele, os respondentes da 

pesquisa devem ter alguma familiaridade com o assunto que está sendo analisado (JOIA, 2017). 

Assim, o universo desta pesquisa contemplou o conjunto de profissionais da área de tecnologia 
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da informação no Brasil, independente de formação acadêmica e do tipo de atuação, que estejam 

ativos no setor, dado que o objetivo principal deste estudo é obter a representação social de 

transformação digital sob a percepção desses profissionais no país. 

Em relação ao tipo de amostra, esta pesquisa usou uma amostra não probabilística, cuja 

seleção se baseou no critério de acessibilidade, com os respondentes sendo escolhidos em 

virtude de sua disponibilidade e facilidade de acesso online (VERGARA, 1998). Tal fato 

decorre das limitações trazidas pela pandemia da COVID-19, que tornou o meio online o mais 

adequado a tempos de distanciamento social.  

Dessa forma, a amostra foi obtida por meio de contatos atuais do pesquisador e de 

publicações em grupos específicos de profissionais de TI em redes sociais, como LinkedIn e 

WhatsApp. Além disso, foi solicitado a esses contatos que, dentro de suas possibilidades, 

encaminhassem o questionário para outros indivíduos de suas redes de contatos que também 

atendessem ao perfil desejado, segundo a abordagem de snowball sampling (GOODMAN, 

1961) e network sampling (HECKATHORN; CAMERON, 2017). 

 

4.4. COLETA DE DADOS 

 

A coleta dos dados para este estudo foi dividida em duas etapas: bibliográfica e 

empírica. Inicialmente, procedeu-se a uma pesquisa bibliográfica com a finalidade de investigar 

os conceitos de Transformação Digital e a metodologia associada ao uso da Teoria da 

Representação Social; seguida de uma etapa empírica focada na aplicação de um questionário 

online para obtenção das principais percepções dos respondentes sobre o tema em estudo. 

A pesquisa sobre transformação digital se baseou em livros, relatórios de consultorias, 

artigos acadêmicos, papers e publicações específicas, tanto do meio acadêmico como voltadas 

ao mercado. O objetivo dessa etapa foi levantar os principais conceitos sobre Transformação 

Digital e categorizar as principais características identificadas nessas definições. Houve ainda 

a coleta de material bibliográfico sobre a Teoria da Representação Social e seus 

desdobramentos relacionados à aplicação da Teoria do Núcleo Central, contemplando conceitos 

e características do núcleo central e do sistema periférico do Quadrante de Vergès. Por fim, 

foram também coletadas referências sobre o software IRAMUTEQ (Interface de R pour les 

Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires), utilizado para análise 

complementar dos dados coletados.  
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A Figura 5 sintetiza o fluxo da pesquisa bibliográfica empreendida, para a construção 

do referencial teórico. 

 

Figura 5: Fluxograma da Pesquisa Bibliográfica 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

A segunda etapa contemplou o desenvolvimento de um questionário online, em formato 

de survey, que foi aplicado aos sujeitos da amostra por meio de plataforma digital 

disponibilizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O objetivo do questionário foi realizar o 

teste de evocação de palavras, capturar comentários e percepções dos respondentes sobre o tema 

em estudo e coletar informações complementares para mapeamento do perfil geral da amostra. 

Frequentemente aplicado em estudos baseados na teoria das representações sociais, o 

teste de evocação de palavras “é um método de coleta de dados por meio do qual o pesquisador 

solicita aos sujeitos da pesquisa que mencionem, oralmente ou por escrito, um determinado 

número de palavras relacionadas a uma expressão indutora” (VERGARA, 2005, p. 243). Assim, 

solicitou-se aos respondentes a indicação das cinco primeiras evocações quando apresentados 

à pergunta “Quais são as 5 expressões que vêm em sua mente quando você pensa em 

Transformação Digital?”, a fim de obter as percepções imediatas dos respondentes sobre o 

tema. Foi solicitado ainda aos respondentes que a listagem das evocações atendesse a uma 

ordem hierárquica de importância, a fim de permitir conduzir os cálculos de frequência e ordem 

de evocação para a construção do quadrante de Vergès (ABRIC, 2003). 

Além da evocação de palavras, essa etapa contemplou também um questionário 

complementar, contendo questões objetivas para mapeamento dos dados estatísticos do perfil 

da amostra – especialmente em relação à formação acadêmica, ramo de atuação na economia, 

localização geográfica e segmento de atuação em TI – e uma questão aberta opcional que 

objetivava obter do respondente a justificativa ou um melhor esclarecimento acerca da sua 

primeira evocação. Essa pergunta aberta foi utilizada para realizar a análise de conteúdo e 

apoiar o entendimento e a compreensão do núcleo central. 

Visando evitar erros de interpretação e dar maiores esclarecimento sobre a pesquisa, um 

texto explicativo na tela de abertura do questionário esclarecia o seu objetivo principal e 
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solicitava o registro de ciência dos respondentes em relação ao caráter anônimo da pesquisa e 

à autorização do uso dos dados coletados para fins acadêmicos. 

O questionário completo e a lista de evocações encontram-se nos Apêndices A e B, 

respectivamente.  

 

4.5. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Segundo Nascimento-Schulze e Camargo (2000), as técnicas de evocação e associação 

de palavras e a análise de similitude são frequentemente empregadas em estudos de 

representações sociais. A técnica de evocação caracteriza-se por uma análise lexicográfica 

envolvendo a evocação livre das palavras e a sua hierarquização, categorizando-as conforme a 

sua semântica (NASCIMENTO-SCHULZE; CAMARGO, 2000; VERGARA, 2005), enquanto 

a análise de similitude, também conhecida por análise de semelhanças, é baseada nas 

propriedades da teoria dos grafos e consiste em apresentar uma organização relacional e 

identificar agrupamentos em um conjunto de dados (PEREIRA, 1997). 

Uma vez coletadas as diversas palavras e expressões evocadas, o passo seguinte 

envolveu classificar tais evocações em categorias semânticas, baseado em um sentido próximo 

(VERGARA, 2005). Entende-se tal classificação como “uma tarefa básica em análise de dados 

e reconhecimento de padrões que requer a construção de um classificador, ou seja, uma função 

que atribui um rótulo de classe a instâncias descritas por um conjunto de atributos” 

(FRIEDMAN; GEIGER; GOLDSZMIDT, 1997, p. 131). 

Para realizar essa classificação ou categorização, todas as evocações foram analisadas e 

organizadas em categorias semânticas, por meio do agrupamento de palavras e termos que 

expressavam uma proximidade de sentido, dentro do contexto do tema da pesquisa. Como 

rótulo de cada categoria, foi considerada a evocação que tivesse a maior quantidade de 

ocorrências ou a que definisse de forma mais abrangente o entendimento e a representação 

daquele grupo. Após a categorização semântica, torna-se importante destacar o conteúdo da 

representação e calcular dois indicadores quantitativos para cada item produzido: a sua 

frequência de ocorrência e a sua ordem de importância atribuída pelos respondentes. O 

cruzamento dessas duas informações permite determinar os principais elementos da 

representação: o Núcleo Central e o Sistema Periférico (ABRIC, 2003; PEREIRA, 1997). 
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Para tratamento das palavras evocadas, foi adotada a técnica dos quatro quadrantes de 

Pierre Vergès, por meio da qual são obtidas informações fundamentais para análise da 

representação social (SÁ, 2002; JOIA, 2017).   

Para construção dos quadrantes, é necessário que sejam calculadas a frequência média 

de evocação (FME), a ordem média de evocação (OME) de cada termo e a média das OMEs 

(VERGARA, 2005; JOIA, 2017), a fim de que as expressões evocadas sejam posicionadas 

corretamente em cada um dos quatro quadrantes. 

A frequência média de evocação (FME) é calculada sobre a quantidade de evocações 

das categorias identificadas, enquanto a média das OMEs é obtida por meio da divisão do 

somatório das as OMEs pelo número de categorias. Já a ordem média de evocação (OME) de 

cada categoria é calculada a partir da média das ordens hierárquicas em que ela foi evocada 

pelos respondentes, atribuindo-se peso “1” quando evocada em primeiro lugar, peso “2” se 

tratar da segunda evocação, peso “3” se tratar da terceira evocação, e assim por diante (SÁ, 

2002; VERGARA, 2005). 

A Figura 6 apresenta uma visão gráfica das características dos quatro quadrantes de 

Vergès.  

 

Figura 6: Sumário descritivo dos quadrantes de Vergès 

Evocações de maior frequência e 
mais prontamente realizadas 

Evocações de maior frequência e 
mais tardiamente realizadas 

Evocações de menor frequência e 
mais prontamente realizadas 

Evocações de menor frequência e 
mais tardiamente realizadas 

Fonte: Vergara (2005, p. 245). 

 

Considerando os valores de FME e OME de cada categoria, é possível identificar os 

elementos pertencentes ao núcleo central e ao sistema periférico da representação social 

(PEREIRA, 1997; SÁ, 2002). As categorias foram, então, agrupadas nos quadrantes, conforme 

detalhamento abaixo (MARCHISOTTI; JOIA; CARVALHO, 2019): 

 

 Superior esquerdo: categorias que têm frequência maior ou igual e OME menor 

do que as suas médias. Serão parte integrante do Núcleo Central; 
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 Superior direito: categorias que têm frequência maior ou igual e OME maior ou 

igual que suas médias. Serão parte integrante da Primeira Periferia; 

 Inferior esquerdo: categorias que têm frequência menor e OME menor do que as 

suas médias. Serão parte integrante da Zona de Contraste; 

 Inferior direito: categorias que têm frequência menor e OME maior ou igual às 

suas médias. Serão parte integrante do Sistema Periférico. 

 

A Figura 7 ilustra essa distribuição, destacando o Núcleo Central e o Sistema Periférico: 

 

Figura 7: Estrutura básica do quadrante de Vergès 

 

Fonte: Adaptado de Joia (2017, p. 4). 

 

Uma vez posicionadas as categorias nos quadrantes de Vergès, procedeu-se a análise de 

similitude. Pereira (1997) destaca que a análise de similitude ou de semelhanças visa eliminar 

as vulnerabilidades decorrentes da técnica investigativa utilizada na pesquisa, por meio da 

verificação das tramas associativas dos termos que compõem a representação social (JOIA, 

2017). 
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Introduzida nos anos de 1970 no campo das representações sociais por Claude Flament, 

com a participação de Vergès e Degenne, a análise de similitude se tornou a principal técnica 

para detecção do grau de conexidade dos diversos elementos de uma representação social. A 

quantidade de laços ou conexões que um dado elemento mantém com outros elementos da 

representação tem sido frequentemente encarada como um segundo indicativo de sua provável 

participação no núcleo central (SÁ, 2002). Por meio da análise de similitude, é possível 

representar as relações entre os elementos da pesquisa no formato gráfico de uma árvore sem 

ciclo, denominada de “árvore máxima”, diferenciando as partes comuns e as especificidades 

das variáveis codificadas (MARCHAND; RATINAUD, 2012). De forma mais específica, trata-

se de uma técnica quantitativa que possibilita destacar as relações significativas entre as partes 

de um todo. Baseada no pressuposto básico de que dois termos são cognatos se os sujeitos os 

usam juntos, a técnica calcula a coocorrência entre os elementos e representa os resultados em 

uma árvore hierárquica de relações (“árvore máxima”) de índices diferentes, conforme essa 

coocorrência entre categorias (NICOLINI, 1999).  

Dada a importância do método para verificar a centralidade dos elementos, esse estudo 

utilizou a análise de similitude para verificar o grau de conexidade entre os elementos que 

compõem o quadrante de Vergès e gerar a árvore máxima de similitude dos principais 

elementos da representação social. Para tal, foi utilizado o software Iramuteq.  

Ainda com objetivo de confirmar a representação social obtida, essa etapa do estudo 

também contempla a técnica de análise de conteúdo, cujo objetivo é identificar o que está sendo 

dito sobre determinado tema (VERGARA, 2005). De acordo com Berelson (1952, p. 1), a 

análise de conteúdo é classificada como “uma técnica de investigação que tem por finalidade a 

descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação”. Em uma 

definição mais ampla, Bardin (2016) considera que se designa sob o termo análise de conteúdo: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens 
(BARDIN, 2016, p. 48) 

 

Para este estudo, a análise de conteúdo foi realizada nas respostas das questões abertas 

do questionário, que continham justificativas e comentários dos respondentes acerca da escolha 

da primeira e mais importante evocação. As técnicas utilizadas foram a Classificação 
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Hierárquica Descendente (CHD) e Nuvem de Palavras, ambas aplicadas por meio dos recursos 

e funcionalidades disponibilizados no software Iramuteq. 

A Classificação Hierárquica Descendente (CHD) é um método de análise lexicográfica 

que fornece uma divisão do corpus (conjunto de textos ou segmentos de textos) em classes ou 

subtipos que sinalizam, de forma empírica, quadros perceptivo-cognitivos mais estáveis e 

coerentes, onde cada objeto tem seu significado (REINERT, 1990; NASCIMENTO-

SCHULZE; CAMARGO, 2000). Segundo Camargo e Justo (2013, p. 516), o objetivo da 

classificação hierárquica descendente é classificar “os segmentos de texto em função dos seus 

respectivos vocabulários, e o conjunto deles é repartido com base na frequência das formas 

reduzidas (palavras já lematizadas)”. 

Sobre o método da nuvem de palavras, Vilela, Ribeiro e Batista (2020) salientam que 

ele pode ser aplicado em várias áreas, como na análise dos termos mais buscados em páginas 

de internet (LUNARDI; CASTRO; MONAT, 2008) e como ferramenta para o ensino e 

aprendizagem (RAMSDEN; BATE, 2008). Especificamente no Brasil, o método também tem 

sido aplicado em estudos que estão utilizando essa técnica para a análise de dados qualitativos 

na área de ensino e da saúde (CRUZ et al., 2019; KAMI et al., 2016). 

A nuvem de palavras é uma técnica de análise lexical mais simples, mas bastante 

interessante no aspecto visual, já que possibilita uma rápida identificação das palavras-chave 

de um corpus, a partir do agrupamento e organização delas em função da sua frequência 

(CAMARGO; JUSTO, 2013). Essa técnica consiste em produzir apresentações visuais de um 

conjunto de termos, normalmente palavras selecionadas por alguma lógica específica, em que 

atributos de formatação de texto (como tamanho, peso ou cor) são utilizados para representar 

algumas características, por exemplo, a frequência dos termos associados (RIVADENEIRA et 

al., 2007) 

O Iramuteq (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 

Questionnaires), ferramenta utilizada para realizar as análises de similitude e de conteúdo deste 

estudo, é um software gratuito desenvolvido por Pierre Ratinaud que permite realizar diferentes 

formas de análises estatísticas sobre corpus textuais e tabelas de indivíduos por palavras 

(CAMARGO; JUSTO, 2013). 

A Figura 8 ilustra o fluxograma consolidado da pesquisa, desde a construção do 

referencial teórico até a discussão dos resultados e conclusão. 
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Figura 8: Fluxograma da Pesquisa 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
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5. RESULTADOS 

 

Na presente seção, são apresentados e analisados os resultados obtidos na pesquisa 

online respondida pelos profissionais de TI no Brasil sobre o tema Transformação Digital. Os 

dados utilizados nessa análise foram os coletados do teste de evocação de palavras e do 

questionário complementar da survey. 

Esta seção se divide em quatro etapas distintas. A primeira apresenta o perfil da amostra 

da pesquisa, a fim de verificar a sua aderência aos objetivos deste estudo. Na etapa seguinte, 

são identificados os elementos que compõem o quadrante de Vergès, com destaque para a 

formação do núcleo central e do sistema periférico. A terceira etapa trata da análise de 

similitude, com vistas a verificar o grau de conexidade dos elementos identificados no 

quadrante, bem como representar graficamente suas relações. Finalmente, a quarta etapa 

apresenta a análise de conteúdo das respostas da questão aberta, por meio de análise léxica e 

categorização do texto. 

 

5.1. PERFIL DA AMOSTRA 

 

A divulgação online da pesquisa, especialmente via as redes sociais LinkedIn e 

Whatsapp, possibilitou alcançar mais de 10.000 usuários dessas plataformas. Ressalta-se ainda 

a utilização dos métodos de propagação como snowball sampling (GOODMAN, 1961) e 

network sampling (HECKATHORN; CAMERON, 2017) para estender a abrangência aos 

contatos conhecidos dos respondentes. 

A pesquisa esteve ativa entre os dias 17/06/2021 e 13/07/2021 na plataforma digital 

Qualtrics, disponibilizada pela FGV, sendo obtidos 383 acessos efetivos ao formulário digital 

durante esse período. Desse conjunto, 141 respostas foram descartadas por estarem com o 

questionário de evocação de palavras incompleto. Assim, foram coletadas 242 respostas 

completas, sendo 215 (89%) consideradas válidas, de acordo com o critério de seleção do 

respondente ser profissional de TI no Brasil. Para essa verificação, foram considerados válidos 

somente os questionários completos nos itens obrigatórios e com resposta positiva à pergunta 

objetiva “Você atua no setor de Tecnologia da Informação (TI) no Brasil?”. 

Segundo Wachelke, Wolter e Matos (2016), pesquisas com cerca de 100 participantes 

não teriam resultados muito diferentes de outros obtidos com amostras maiores. Portanto, com 
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215 respondentes válidos, pode-se considerar que a amostra obtida nesta pesquisa é suficiente 

para análise da representação social proposta. 

Destas 215 respostas, 167 (78%) responderam à questão aberta da pesquisa online, na 

qual buscava-se saber o motivo da escolha da 1ª expressão evocada como a mais importante na 

percepção do respondente, já que essa pergunta era opcional no formulário. Assim, para as 

análises baseadas no teste evocação de palavras, como a identificação dos elementos do 

quadrante de Vergès e análise de similitude, foram considerados os 215 questionários válidos 

– que geraram 1.075 evocações – e, para a análise de conteúdo, os 167 respondentes que 

responderam à questão aberta. 

A Tabela 4 ilustra a representatividade da amostra a partir do total de acessos e respostas 

coletadas no período. 

 

Tabela 4: Situação da amostra por tipo de respostas dos questionários 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

De forma complementar às questões principais da pesquisa, o questionário apresentava 

perguntas adicionais referentes às características sociais e profissionais dos respondentes, de 

forma a poder mapear o perfil geral da amostra. Tais perguntas referiam-se à localização 

geográfica (UF), grau de escolaridade, segmento da economia e segmento de TI em que atua. 

Em relação à localização geográfica dos respondentes pelo país, a pesquisa obteve um 

quadro bem distribuído em relação às regiões do país, tendo representantes de 19 das 27 

unidades da federação. A região com maior número de respondentes foi a Sudeste com 136 

(63%), seguida do Nordeste com 53 respostas válidas (24%). Com 12 (6%) respostas válidas, a 

região Sul foi a terceira, a quarta foi o Centro-Oeste com 8 (4%) e a Norte foi a com menor 

representatividade, tendo 6 (3%) respondentes válidos.  

 

Situação da Amostra Quantidade

Alcance de divulgação do questionário > 10.000

Questionários acessados e iniciados 383

Questionários incompletos (sem respostas aos itens obrigatórios) 141

Questionários descartados (não atenderam ao critério de ser profissional de TI no Brasil) 28

Questionários sem resposta aberta preenchida 48

Total de Questionários válidos para:

     Teste de Evocação de Palavras 215

     Análise de Conteúdo 167
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O Gráfico 3 ilustra a distribuição geográfica dos respondentes pelas regiões do país. 

 

Gráfico 3: Distribuição geográfica dos respondentes por região do país 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

No tocante ao grau de escolaridade, 181 profissionais, algo em torno de 84% da amostra, 

informaram possuir algum tipo de pós-graduação, sendo 56 destes com mestrado e outros 13 

respondentes com doutorado. Conforme apresentado no Gráfico 4, a amostra continha 15% dos 

profissionais com formação em nível superior e 2 profissionais de nível médio (1%). Além 

desses, houve apenas um questionário em que o grau de escolaridade não foi informado.  

 

Gráfico 4: Grau de escolaridade dos respondentes 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Quando questionados sobre o principal segmento da economia em que o respondente ou 

a sua organização atua, 42% informaram o setor da Indústria, seguido por Serviços e Setor 

Público com 26% e 16%, respectivamente. A área da Educação está retratada por 17 

profissionais, cerca de 8% do total. Os Autônomos foram representados por 5 respondentes e 

os 12 restantes eram atuantes em outros segmentos da economia não listados no questionário. 

O Gráfico 5 destaca essa representação por setores de economia. 

 

Gráfico 5: Segmento econômico de atuação do respondente ou da sua organização 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Analisando mais especificamente o setor de Tecnologia da Informação no Brasil, a 

pesquisa também buscou identificar as áreas de TI em que os respondentes desempenham suas 

atividades. 

 A área de Gestão, contemplando papéis de liderança e gestão de processos 

organizacionais, liderou a representatividade da amostra com 34% dos respondentes. Dentre as 

áreas mais técnicas, os setores de Desenvolvimento de Sistemas e de Infraestrutura e Operações 

também foram bem representados com 61 e 37 respondentes, respectivamente, representando, 

juntas, quase metade de toda a amostra, conforme pode ser observado no Gráfico 6. 

 Perfazendo o caráter representativo da amostra com visões bem diversas dentro do setor 

de TI, as áreas de Pesquisa e Inovação Tecnológica e de Educação e Formação Profissional 

estão refletidas por meio de 27 profissionais, quando consideradas em conjunto, enquanto 8% 

sinalizaram atuar em outras áreas não listadas entre as opções. 
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Gráfico 6: Segmento de TI de atuação dos respondentes 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Além das questões sobre o perfil social e profissional dos respondentes, e visando se 

conhecer um pouco mais do perfil da amostra, no que tange à sua relação com o tema em estudo, 

o questionário complementar indagou, ainda, se os profissionais de TI, ou a organização em 

que atuam, estavam envolvidos em alguma iniciativa de Transformação Digital. De acordo com 

o Gráfico 7, o resultado obtido foi um retorno positivo em 95% das respostas, o que reforça o 

objetivo desta pesquisa em compreender melhor esse fenômeno nesse público-alvo. 

   

Gráfico 7: Envolvimento em iniciativa de Transformação Digital 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
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A seguir, a Tabela 5 sintetiza as características do perfil geral da amostra. 

 

Tabela 5: Perfil Geral da Amostra 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Dessa forma, ao final da primeira etapa desta seção de Resultados, entende-se que o 

perfil da amostra utilizada nesta pesquisa está aderente ao objetivo principal de identificar como 

os profissionais de TI do Brasil percebem a transformação digital. 

Na próxima etapa, serão apresentados, a partir das análises do teste de evocação de 

palavras e construção do quadrante de Vergès, o núcleo central e o sistema periférico, com a 

identificação dos respectivos elementos componentes. 

 

5.2. NÚCLEO CENTRAL E SISTEMA PERIFÉRICO 

 

Conforme apresentado na seção 4.4, para a identificação dos elementos constituintes do 

núcleo central e do sistema periféricos, realizou-se um teste de evocação de palavras em que 

foi solicitada aos respondentes a indicação das cinco primeiras expressões que lhes viessem à 

mente quando pensassem em Transformação Digital, com o intuito de obter essa listagem em 

ordem decrescente de importância. Assim, foram obtidas 1.075 expressões evocadas por 215 

profissionais de TI no Brasil. A partir daí, o próximo passo contemplou a categorização das 

expressões, cuja finalidade é evitar que variantes de uma mesma evocação, que possuam 

conteúdo semântico similar, sejam consideradas distintas e prejudiquem o resultado da 

representação social (VERGARA; FERREIRA, 2005). 

Considerando o contexto do tema em estudo, todas as 1.075 evocações foram 

organizadas em uma planilha Excel e tratadas conforme a correspondência de conteúdo, 

Perfil Geral da Amostra

215 respondentes atuando no setor de TI no Brasil

1.075 expressões evocadas

167 respostas abertas sobre a motivação da evocação mais importante

Respondentes de 19 UFs distintas, contemplando todas as regiões do país

84% com pós-graduação, mestrado ou doutorado

Representatividade de profissionais atuando com TI em diversos segmentos da economia

34% de profissionais atuando em Gestão e 45% em áreas técnicas de TI

95% possuem envolvimento com alguma iniciativa de Transformação Digital
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totalizando 315 expressões diferentes. Na sequência, elas foram analisadas e agrupadas em 52 

categorias semânticas, conforme similaridade de sentido. Destas, 23 foram descartadas por 

possuírem uma frequência unitária, conforme sugerido por Möller (1996), para quem uma 

representação só é considerada social quando um conjunto de sujeitos a compartilha. Portanto, 

para as análises seguintes, o estudo considerou as 29 categorias semânticas restantes que juntas 

representam 1.052 evocações, aproximadamente 98% do total coletado na pesquisa. No 

Apêndice C são apresentadas todas as categorias e as respectivas evocações associadas. 

A Tabela 6 apresenta os números resultantes do processo de categorização semântica 

das evocações: 

 

Tabela 6: Estatísticas da categorização semântica das evocações  

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Uma vez concluída a etapa de tratamento e categorização das evocações, o próximo 

passo visou calcular as frequências e a ordem média de evocação das categorias semânticas 

(VERGARA; FERREIRA, 2005). Desse modo, procedeu-se ao cálculo da frequência de 

ocorrência de cada uma das 29 categorias identificadas, assim como da ordem média em que 

cada uma destas foi evocada. Para o cálculo da ordem média de evocação (OME) de cada 

categoria, aplicou-se a seguinte fórmula matemática: 

 

OME =
(f1 ∗ 1) +  (f2 ∗ 2) +  (f3 ∗ 3) +  (f4 ∗ 4) + (f5 ∗ 5)

f1 + f2 + f3 + f4 + f5
 

 

Entende-se por f1 como a quantidade de vezes que a categoria foi evocada em primeiro 

lugar, f2 a quantidade de vezes que foi evocada em segundo lugar, e assim sucessivamente. 

A Tabela 7 detalha os valores de frequência e ordem média de evocações (OME) para 

as categorias selecionadas. 

 

Tratamento das Evocações Quantidade
Questionários válidos 215

Expressões evocadas 1.075

Expressões distintas evocadas (após tratamento de conteúdo) 315

Categorias agrupadas 52

Categorias com frequência unitária 23

Categorias semânticas consideradas para a análise 29
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Tabela 7: Lista de categorias com frequência e ordem média de evocação 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Quanto à composição do quadrante, Wachelke e Walter (2011) ressaltam que não há 

consenso quanto aos critérios para definir a frequência mínima a ser utilizada como ponto de 

corte para inclusão das categorias. Entretanto, os autores afirmam que o procedimento original 

proposto por Vergès (1992) sugere considerar a frequência média das categorias, após excluir 

aquelas com baixas frequências.  

CATEGORIA FREQUÊNCIA OME
Acesso 29 3,17

Agilidade 85 3,12

Automação 60 2,75

Benefícios 43 3,19

Conectividade 22 3,05

Cultura 56 2,30

Dark Side 29 3,34

Data & Analytics 49 3,24

Disrupção 19 2,37

Educação 14 3,50

Empregabilidade 11 3,36

Estratégia & Negócios 45 2,82

Evolução 26 3,00

Gestão 15 3,73

Home Office 7 2,00

Inovação 72 2,00

Integração 15 3,33

Mobilidade 11 3,36

Mudança 69 2,93

Necessidade 7 1,86

Oportunidades 6 3,33

Pessoas 58 3,28

Processos 34 3,56

Produtividade 65 3,46

Produtos & Serviços 33 2,91

Segurança 20 3,80

Sistemas 16 3,50

Sustentabilidade 4 3,00

Tecnologia 132 2,85
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Mediante a adoção desse critério, a frequência mínima de evocação de palavras para 

esta pesquisa foi calculada por meio da média aritmética das frequências das 29 categorias. 

Desse modo, somente as categorias que tenham sido evocadas ao menos 36 vezes foram 

consideradas na análise do quadrante. Ou seja, foram identificadas 11 evocações, representando 

mais de 68% do total de evocações, que cumpriram o critério da frequência mínima de 

evocação, conforme ranking mostrado na Tabela 8: 

 

Tabela 8: Ranking das categorias mais evocadas 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Em destaque, com 132 evocações, Tecnologia foi a categoria mais citada com 12,3% do 

total, seguida de Agilidade com 85 (7,9%), Inovação com 72 (6,7%) e Mudança com 69 (6,4%). 

Juntas, essas 4 categorias representam 33,3% de todas as 1.075 evocações levantadas nesta 

pesquisa, ou seja, em média, 1 de cada 3 evocações estava neste grupo destacado. 

Uma vez obtidas apenas as evocações consideradas para a análise do quadrante, a etapa 

seguinte consistiu em calcular a frequência média de evocações (FME) e a média da ordem 

média de evocações (OME). Wachelke e Walter (2011) salientam que para obter um quadro 

mais equilibrado na distribuição das evocações pelos quadrantes, pode ser útil calcular a 

mediana dessas variáveis, ao invés da média. Seguindo a recomendação dos autores, a FME e 

OME média foram calculadas pela mediana das respectivas frequências e ordens médias de 

evocações das 11 categorias destacadas.  

A Tabela 9 consolida os principais atributos e seus respectivos critérios de cálculo que 

foram considerados para a construção do quadrante de Vergès: 

1 Tecnologia 132 12,3% 12,3%

2 Agilidade 85 7,9% 20,2%

3 Inovação 72 6,7% 26,9%

4 Mudança 69 6,4% 33,3%

5 Produtividade 65 6,0% 39,3%

6 Automação 60 5,6% 44,9%

7 Pessoas 58 5,4% 50,3%

8 Cultura 56 5,2% 55,5%

9 Data & Analytics 49 4,6% 60,1%

10 Estratégia & Negócios 45 4,2% 64,3%

11 Benefícios 43 4,0% 68,3%

Rank Categoria
Qtd de 

Evocações
% Total

% Total 
acumulado



65 
 

 
 

 

Tabela 9: Atributos e critérios de cálculo para a construção do quadrante 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

De forma ilustrativa e resumida, a Figura 9 ilustra o processo de avaliação das evocações 

até a construção do quadrante de Vergès, destacando os procedimentos aplicados em cada fase: 

 

Figura 9: Processo de construção do quadrante de Vergès 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Uma vez percorrida essa jornada de avaliação, categorização e cálculos de frequências 

e ordens médias das evocações, chega-se ao quadrante de Vergès da representação social da 

transformação digital deste estudo, apresentado na Figura 10. 

 

 

Atributos Critério Valor
Frequência mínima de evocações Média 36

Frequência média de evocações (FME) Mediana 60

Ordem média de evocações (OME média) Mediana 2,93
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Figura 10: Quadrante de Vergès da representação social da transformação digital 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Com expressivo número de evocações e ainda hierarquizadas com índices de maior 

relevância, o que indica forte representatividade e maior importância para os respondentes, as 

categorias Tecnologia, Inovação, Mudança e Automação configuram elementos do Núcleo 

Central do quadrante. Assim, em uma análise preliminar, essas categorias demonstram ser as 

mais relacionadas ao tema Transformação Digital.  

 Já as categorias Pessoas, Data & Analytics e Benefícios foram identificadas como 

pertencentes ao Sistema Periférico, ressaltando as características de heterogeneidade, 

flexibilidade e evolução da representação social em questão. 

De forma complementar, o quadrante identifica as categorias Cultura e Estratégia & 

Negócios na Zona de Contraste, significando menor frequência de evocação, porém com 

relevante importância na representação. Na 1ª Periferia surgem as categorias Agilidade e 

Produtividade, com números significativos de associação ao objeto da representação, porém em 

menor grau de importância. 

Uma vez constituído o quadrante de Vergès, com seus elementos e indicadores da 

relevância na representação social, a próxima etapa consiste em realizar a análise de similitude, 

com vistas a verificar se as centralidades identificadas se confirmam neste modelo. 
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5.3. ANÁLISE DE SIMILITUDE 

 

Considerado um método particularmente adequado à teoria das representações sociais 

(VERGÈS; BOURICHE, 2001), a análise de similitude permite a identificação da estrutura das 

representações sociais e a confirmação (ou não) da centralidade de alguns de seus elementos 

(PEREIRA, 1997). Esse método se baseia na premissa de que os elementos integrantes da 

representação social mantêm uma relação simétrica não transitiva entre si (ALMEIDA; 

CUNHA, 2003). Conforme Pereira (1997, p. 61) a análise de similitude “está a afirmar-se como 

a técnica mais poderosa para fornecer interpretações das representações sociais, nomeadamente 

no que se refere à identificação da sua estrutura, núcleo central e sistema periférico”. 

Apresentando uma hierarquia das relações entre os elementos, a árvore máxima de 

similitude indica o nível de coocorrência entre as categorias e sua frequência nas respostas. Ao 

combinar esses dois critérios e organizar as categorias de maior frequência e que estão mais 

conectadas ao centro, torna-se claro o núcleo da representação social (NICOLINI, 1999). 

A aplicação da análise de similitude neste estudo contemplou o agrupamento das 

expressões categorizadas, mantendo-se a ordem de evocação de cada respondente, em um 

arquivo parametrizado para ser avaliado pelo software Iramuteq. É válido registrar que foram 

descartadas dessa análise as categorias de frequência unitária, conforme critério anteriormente 

considerado para a construção do quadrante, de forma a manter a coerência na comparação 

entre os resultados gerados. 

Para uma melhor verificação das centralidades dos elementos, conforme os cenários de 

categorias analisadas, foram geradas duas árvores máximas de similitude. A primeira contempla 

todas as 29 categorias semânticas não-unitárias e a segunda considera apenas as 11 categorias 

que integram o quadrante de Vergès.  

Os gráficos de conexidade resultantes dessas duas análises são representados nas 

Figuras 11 e 12, respectivamente. 
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Figura 11: Árvore máxima de similitude com as 29 categorias semânticas não-unitárias 

 

Fonte: Iramuteq. 

 

Para a verificação dos gráficos resultantes das análises de similitude, é importante 

destacar que o tamanho dos vértices (círculos) revela a proporção da frequência das categorias 

evocadas, com a força do índice de coocorrência representada pela espessura das arestas (linhas) 

que conectam as categorias (CAMARGO; JUSTO, 2021; NICOLINI, 1999). 

Adicionalmente, a Tabela 10 apresenta um quadro comparativo dos valores relativos à 

conexidade (quantidade de arestas e somatório das coocorrências), obtidos da árvore máxima 

de similitude dos elementos da representação social (Figura 12), com aqueles associados à 

relevância (frequência e ordem média das evocações), utilizados para identificação e 

constituição do quadrante de Vergès. 
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Figura 12: Árvore máxima de similitude com as 11 categorias do quadrante de Vergès 

 

Fonte: Iramuteq. 

 

Tabela 10: Comparativo entre a relevância e a conexidade dos elementos do quadrante de Vergès 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Categoria Quant. Arestas ΣCoocorrências Frequência OME
Tecnologia 6 142 132 2,85

Inovação 3 69 72 2,00

Agilidade 3 67 85 3,12

Data & Analytics 1 25 49 3,24

Mudança 1 24 69 2,93

Pessoas 1 23 58 3,28

Cultura 1 22 56 2,30

Produtividade 1 21 65 3,46

Benefícios 1 19 43 3,19

Automação 1 18 60 2,75

Estratégia & Negócios 1 18 45 2,82

Quadrante de VergèsAnálise de Similitude (Iramuteq)
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Além de ser a mais citada e com alta relevância hierárquica, a categoria Tecnologia é 

também a que possui o maior grau de conexidade, demonstrado por meio dos mais elevados 

quantitativos de arestas e coocorrências. Na comparação da árvore de similitude com o 

quadrante de Vergès, Tecnologia confirma sua posição como o elemento mais representativo 

do núcleo central, sendo o maior elo entre as demais categorias. 

Na sequência, Inovação também confirmou sua função central, com expressivos 

quantitativos de coocorrências e arestas, visto que já figurava entre as categorias que integram 

o núcleo central. 

Outro elemento destacado como central na análise de similitude foi Agilidade, que 

apresentou um grau de conexidade bastante similar ao verificado para Inovação. Entretanto, a 

categoria Agilidade foi enquadrada como integrante da primeira periferia na análise do teste de 

evocação. É válido ressaltar que a expressão obteve uma alta frequência no teste de evocações 

(o segundo mais evocado) e uma ordem média de evocação levemente superior à média das 

ordens (OMEAgilidade = 3,12 > OMEMédia = 2,93), o que indica uma proximidade de valores com 

os parâmetros que balizaram a constituição inicial do núcleo central. 

As outras duas categorias listadas no núcleo central, Mudança e Automação, não 

apresentaram grau de conexidade significativos na análise de similitude, chegando a ter 

quantitativos de coocorrência inferiores a elementos do sistema periférico, como Data & 

Analytics. Entretanto, do ponto de vista de relevância para o quadrante, considerando os valores 

significativos de frequência e baixa ordem média de evocações, permanece relevante a 

centralidade desses elementos na representação social. 

  Quanto aos componentes do sistema periférico, Pessoas, Data & Analytics e 

Benefícios apresentaram resultados de conexidades compatíveis com as frequências e ordens 

médias encontradas, confirmando suas posições no quadro de quatro casas. 

Diante da análise de similitude, verifica-se que quase todas as categorias apresentaram 

desempenhos de conexidade compatíveis com os obtidos no texto de evocação, sendo a 

Agilidade a única exceção a essa observação. Dessa forma, segundo Sá (2002) e Sá et al. 

(2009), é possível considerar a inclusão da categoria Agilidade no núcleo central do quadrante 

do Vergès referente à representação social da Transformação Digital, obtendo-se nova versão 

para a representação social, ilustrada na Figura 13. 
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Figura 13: Quadrante de Vergès revisado após análise de similitude 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.4. ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

A quarta e última etapa desta seção consiste na realização de uma análise de conteúdo 

dos questionários de pesquisa coletados. A sutileza dos métodos de análise de conteúdo tem 

como objetivo a superação da incerteza e o enriquecimento da leitura, sendo possível a sua 

aplicação a todas as formas de comunicação, independente da natureza do seu suporte, desde 

que mantenha como contexto o código linguístico (BARDIN, 2016). 

Neste estudo, o conteúdo analisado foi baseado no questionário de pesquisa, 

especificamente nas respostas abertas obtidas quando os respondentes eram confrontados à 

questão: “Qual o motivo da escolha da 1ª expressão como a mais importante?”. Por se tratar 

de uma pergunta opcional no formulário, nem todos os 215 participantes responderam à 

indagação, mas uma relevante amostra de 167 destes esclareceram tal motivação. 

Conforme citado na seção 4 sobre os procedimentos metodológicos, as técnicas de 

análise de conteúdo utilizadas foram a Classificação Hierárquica Descendente (CHD) e a 

Nuvem de Palavras. 

Segundo Camargo e Justo (2013), a análise por CHD visa à obtenção de classes de 

segmentos de texto que, ao mesmo tempo, apresentam vocabulário semelhante entre si e 

vocabulário diferente dos segmentos de texto das outras classes. Esse processo é realizado em 
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três estágios: preparação e codificação do texto inicial, processamento dos dados para a 

classificação hierárquica descendente e interpretação das classes geradas (SOUZA, 2018). 

Para adequar o texto aos padrões de formato utilizados pelo Iramuteq, foi necessário 

ajustar cada resposta aberta em segmentos de textos separados por um cabeçalho específico, de 

forma que o software compreendesse cada resposta isoladamente. Além disso, foram realizados 

ajustes em termos comuns e correções gramaticais para tornar o texto compreensível, mantendo 

seu sentido original. 

Do total de 167 respostas obtidas, o software identificou 171 segmentos de texto, dos 

quais 135 foram considerados na análise, o que representa um percentual de utilização de 

78,95%. Trata-se de um índice significativo, visto que é requerido um mínimo de 75% de 

aproveitamento para que uma análise seja considerada útil na classificação de qualquer material 

textual (CAMARGO; JUSTO, 2021). A partir dos segmentos de textos analisados, foi gerado 

um dendrograma com uma estrutura hierárquica de quatro classes, conforme a Figura 14.  

 

Figura 14: Dendrograma das respostas abertas analisadas 

 

Fonte: Iramuteq. 
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Com percentuais de 32,6% e 29,6%, as classes 1 e 3 são indicadas no dendrograma 

como as mais significativas, respectivamente. Esses índices decorrem do grau de associação 

dos segmentos de texto àquela classe – por exemplo, a classe 1 referenciou 44 segmentos de 

textos do total de 135 analisados. 

Em uma análise mais geral, o dendrograma foi inicialmente dividido em dois grupos de 

classes. Um primeiro grupo, à esquerda, formado pelas classes 2 e 3, representando juntas cerca 

de metade (51,8%) dos segmentos de textos analisados, e outro, à direita, constituído das classes 

1 e 4, com percentual somado um pouco inferior. 

Especificamente para a classe 2, com índice de 22,2%, destacam-se temas como 

Automação, Serviço, Cliente, Produto e Processos, que sinalizam visões acerca da digitalização 

e automatização de processos e do fornecimento de produtos e serviços para atender as 

necessidades dos clientes. Foi observada, ainda, a utilização dos dados da nuvem e da internet 

como alavancadores desse processo. Para verificação dessas observações, seguem alguns 

exemplos das respostas abertas relacionadas à temática dessa classe: 

 

“Na minha vasta experiência a transformação digital sempre foi muito forte na 

automação de processos, trazendo maior agilidade, controles e segurança.” 

 

“Muitos ainda associam a Transformação Digital à Digitalização de Sistemas, mas 

precisamos transformar os processos, utilizando tecnologias em cloud disponíveis hoje a custo 

razoável, para mudar os processos em um feedback-loop contínuo das operações e clientes, 

trazendo mudanças nos processos e impactando os resultados nos negócios da empresa.” 

 

“Atualmente não há como pensar em transformação digital sem disponibilizar serviços 

pela internet.” 

 

“Muito do que se faz manualmente, atividades repetitivas e sujeitas à erro humano, tem 

potencial de automatização, com aceleração do provimento dos serviços desejados e 

eliminação quase total de erros.” 

 

“Digitalizar para simplificar a experiência do cliente para com os produtos e serviços 

ofertados.” 

 



74 
 

 
 

No tocante à classe 3, a segunda com maior percentual (29,6%), o avanço tecnológico 

para facilitar a vida das pessoas e o ambiente de negócios com mais agilidade, por meio de 

soluções e de inclusão digital, é ressaltado por meio de termos como Tecnologia, Informação, 

Pessoas, Vida, Solução, Agilidade, entre outros. Alguns exemplos abaixo de respostas reforçam 

essa questão central da tecnologia: 

 

“A tecnologia vem para facilitar a vida das pessoas.” 

 

“O foco da transformação digital é atender o que os negócios das companhias se 

propõem a atender, atacando o que é mais importante, de forma ágil.” 

 

“Trabalho em uma empresa pública de TI e a Transformação Digital tem ofertado 

soluções que têm beneficiado e facilitado a vida dos cidadãos que precisam utilizar serviços 

públicos.” 

 

“É fundamental que a informação esteja disponível de forma consistente e ágil através 

de dispositivos móveis.” 

 

“Com o avanço das tecnologias se faz necessária e mandatária a inclusão social.” 

 

Tendo o maior percentual entre as quatro do dendrograma, a classe 1 concentra 

expressões que sugerem um viés focado na mudança, transformação e disrupção, tanto no 

aspecto empresarial quanto cultural. Palavras como Mudança, Cultura, Pessoas, Disrupção e 

Transformação são algumas das principais analisadas nessa classe e listadas nos exemplos de 

respostas abertas abaixo: 

 

“É preciso uma mudança na cultura que envolve as pessoas, sem mudar a cultura (e as 

pessoas são partes dessa cultura) não há transformação.” 

 

“A transformação envolve a aceitação das pessoas pela mudança.” 

 

“Para ocorrer qualquer transformação, precisa ocorrer mudança e as pessoas 

precisam estar preparadas e dispostas para tal.” 
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“[Disrupção] requer a capacidade de abrir mão de velhos paradigmas e abraçar a 

mudança.” 

 

“A transformação digital quando devidamente implementada dá update no mindset dos 

gestores e processos tornando-os ávidos por disrupção mediante novas tecnologias, é um 

consequente impacto cultural na forma de conduzir os negócios.” 

 

Representando 15,6% dos segmentos de texto analisados, a classe 4 refere-se a termos 

como Inovação, Negócio e, novamente, Transformação, o que sinaliza uma certa influência e 

relevância da inovação para transformar e sustentar os negócios. Alguns exemplos de respostas 

relacionadas a esse assunto estão listados abaixo: 

 

“Inovação tem sido determinante para o sucesso e até sobrevivência dos negócios.” 

 

“As empresas que estão fazendo transformação digital estão buscando inovação e 

modernização em seus negócios.” 

 

“Acredito que hoje a inovação está diretamente relacionada com a capacidade de nos 

transformarmos e abraçarmos o digital dentro das organizações.” 

 

“Porque a inovação é o principal meio de transformação digital da sociedade.” 

 

“[Inovação] tem tudo a ver com a proposta de transformação, que é buscar o diferente, 

resolver problemas ou desenvolver novas ideias.” 

 

A segunda técnica de análise de conteúdo aplicada sobre o mesmo corpo textual foi a 

Nuvem de Palavras. Trata-se de: 

 

uma ferramenta prática capaz de identificar os termos mais frequentes de um texto e 
destacá-los mediante a seleção automática do tamanho da fonte, em função da 
frequência, auxiliando, assim, na identificação de termos emergentes e contribuindo 
para desvendar as categorias empíricas (CRUZ et al., 2019, p.42). 
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Com essa técnica de fácil visualização, em que as palavras são exibidas em diferentes 

tamanhos de fonte e proporcionais às suas frequências simples (JOIA; MICHELOTTO, 2020), 

foi gerada pelo Iramuteq a nuvem de palavras ilustrada na Figura 15, contemplando as 

principais palavras evocadas nas respostas abertas do questionário. 

 

Figura 15: Nuvem de Palavras das respostas abertas analisadas 

 

Fonte: Iramuteq. 

 

Por meio dessa visualização gráfica, percebe-se as altas frequências de termos que já 

integram o núcleo central da representação, como são os casos mais destacados de Tecnologia, 

Mudança e Inovação. Apesar do tamanho um pouco menor, os demais termos centrais do 

quadrante (Automação e Agilidade) mantêm algum destaque na ilustração. Outras palavras 

como Pessoas, Cultura e Transformação também se destacaram nessa análise e são integrantes 

do quadrante de Vergès, seja de forma direta em quadros não-centrais ou conceitualmente 

associadas a outra categoria já presente. 

Apesar de também se destacarem, as categorias Processo e Empresa não são 

identificadas no quadrante de Vergès, mas merecem uma análise individual diante desse 

achado.  
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A expressão Processo é uma das 29 categorias semânticas identificadas, porém não foi 

considerada para o quadrante pelo critério de frequência mínima, por uma diferença mínima de 

apenas duas evocações, o que demonstra sua presença nas proximidades das principais 

evocações do quadrante e da nuvem de palavras. Por outro lado, a palavra Empresa sequer foi 

citada entre as 1.075 evocações coletadas, sendo no máximo referenciada indiretamente 

complementando outros termos, como por exemplo, “cultura empresarial” e “desempenho 

empresarial”. De toda forma, percebe-se que sua frequência relevante na nuvem de palavras 

decorre da busca da questão aberta por uma resposta em formato de justificativa, o que pode 

estimular o respondente a utilizar expressão de forma complementar, especialmente quando se 

tratar de situações comerciais e de negócios. 

Diante das análises de conteúdo realizadas, tanto pelo método da Classificação 

Hierárquica Descendente quanto pelo da Nuvem de Palavras, verifica-se que os resultados 

encontrados são compatíveis com a estruturação dos elementos na versão revisada do quadrante 

após a análise de similitude. Portanto, não é recomendada nenhuma modificação adicional nos 

elementos do núcleo central e do sistema periférico, mantendo-se a composição atual do 

quadrante de Vergès da representação social, conforme já ilustrado na Figura 13. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Nesta seção, são discutidos os resultados encontrados para formação da representação 

social, em especial os componentes do núcleo central e do sistema periférico. Apresenta-se 

ainda, uma análise comparativa entre o referencial teórico e tais elementos, obtidos a partir da 

percepção dos profissionais de TI do Brasil sobre o tema transformação digital. 

Conforme apresentado na seção anterior, após o teste de evocação de palavras e 

realização de análise de similitude e de conteúdo, os elementos constituintes do núcleo central 

do quadrante de Vergès obtido foram:  

 Tecnologia 

 Inovação 

 Mudança 

 Automação 

 Agilidade 

 

A categoria Agilidade, inicialmente associada à primeira periferia do quadro de quatro 

casas, foi transferida para o núcleo central, após a análise de similitude. Tal migração decorreu 

da identificação de seu papel central na árvore máxima, aliada à alta frequência obtida no teste 

de evocação de palavras. Esse contexto se justifica na observação de que para os temas situados 

na primeira periferia, também muito frequentes, porém de menor importância, não se pode 

afastar a possibilidade de que algum ou alguns destes elementos sejam efetivamente centrais 

(SÁ et al., 2009). 

Em relação ao sistema periférico, capturando a integração de experiências e histórias 

individuais (ABRIC, 2000), foram identificados os seguintes elementos: 

 Pessoas 

 Data & Analytics 

 Benefícios 

 

Proposta por Joia e Correia (2018), a comparação entre a representação social e o 

referencial teórico é apresentada na Tabela 11. Tal tabela lista as principais categorias 

identificadas no referencial teórico com a respectiva quantidade de artigos onde foram citadas, 

e ainda destaca sua identificação nos resultados obtidos na representação social, considerando 

a localização no quadrante de Vergès e as análises de similitude e de conteúdo. 
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Tabela 11: Comparação do Referencial Teórico com a Representação Social de Transformação Digital 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na tabela 11, pode-se observar a presença de todos os elementos do quadrante do 

Vergès, com destaque para as cinco categorias listadas no núcleo central tendo um número 

significativo de referências em publicações, o que corrobora a relevância destas também na 

literatura analisada no referencial teórico. 

Tecnologia 21 NC, ADS, CHD, NUV

Mudança 21 NC, ADS, CHD, NUV

Estratégia & Negócios 21 ZC, ADS, CHD, NUV

Pessoas 21 SP, ADS, CHD, NUV

Integração 21 ADS

Competências Organizacionais 21 não identificado

Produtividade 20 PP, ADS, NUV

Processos 20 ADS, CHD, NUV

Gestão 20 ADS

Inovação 19 NC, ADS, CHD, NUV

Automação 19 NC, ADS, CHD, NUV

Produtos & Serviços 19 ADS, CHD, NUV

Data & Analytics 18 SP, ADS, CHD, NUV

Estrutura Organizacional 18 não identificado

Mobilidade 17 ADS

Agilidade 16 NC, ADS, CHD, NUV

Benefícios 16 SP, ADS, CHD, NUV

Cultura 15 ZC, ADS, CHD, NUV

(*) Livros, artigos acadêmicos, pesquisas de mercado e demais periódicos 

Legenda:

NC - Núcleo Central ADS - Análise de Similitude

ZC - Zona de Contraste CHD - Classificação Hierárquica Descendente

PP - Primeira Periferia NUV - Nuvem de Palavras

SP - Sistema Periférico

CATEGORIA
REF. TEÓRICO

(Qtde. de Publicações*)
RESULTADOS
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Participando do quadro de quatro casas da representação social, mas fora do núcleo 

central e do sistema periférico, as categorias Estratégia & Negócios, Cultura e Produtividade 

também foram bastante citadas no referencial teórico. Outras categorias citadas, como 

Integração, Processos, Gestão, Produtos & Serviços e Mobilidade, chegaram a ser 

identificadas no teste de evocação, mas por possuírem frequência de evocação inferior à mínima 

necessária, não foram consideradas no quadrante. 

Por outro lado, as categorias Competências Organizacionais e Estrutura 

Organizacional, que surgiram de forma relevante no referencial teórico, não tiveram 

expressividade suficiente no teste de evocação de palavras nem nas respostas abertas para serem 

caracterizadas como categorias semânticas. 

Dessa forma, discute-se a seguir as principais categorias identificadas nesta pesquisa. 

 

- Tecnologia 

 

Retornando ao núcleo central, o principal destaque é a categoria Tecnologia, que além 

de compreender mais de 12% do total de evocações e ser a mais frequentemente evocada de 

toda a representação social, teve o maior grau de conexidade da árvore máxima de similitude. 

Mesmo quando não era diretamente evocada, era bastante comentada nas respostas abertas e 

obteve destaque nos resultados da análise de conteúdo, conforme pode ser observado tanto no 

dendrograma quanto na nuvem de palavras. Essa categoria foi também uma das unanimidades 

de citação no referencial teórico, diante da forte vinculação do tema Tecnologia com o assunto 

transformação digital, muitas vezes citada dentro do contexto conceitual de tecnologias digitais. 

Reforçando essa posição central na representação, Hess et al. (2016, p. 130) trazem uma 

visão direta e objetiva de que “a transformação digital é impulsionada pelo advento de 

tecnologias digitais”. Para Morakanyane, Grace e O’Reilly (2017), as tecnologias digitais são 

a base de todos os esforços de transformação digital, possibilitando a criação de oportunidades 

com potencial de transformar modelos de negócios, processos operacionais e experiências do 

cliente, podendo ainda auxiliar na criação e apropriação de mais valor para a organização 

(VERHOEF et al., 2021).  

Usando o acrônimo SMACIT, Sebastian et al. (2017) elencam tais tecnologias como 

aquelas relacionadas ao social, mobile, analytics, cloud e IoT (internet of things), e ainda 

complementa com outras plataformas tecnológicas como internet, software e blockchain. A 
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capacidade tecnológica das soluções, IoT, big data, cloud e tecnologias móveis tem aumentado 

de forma significativa o ritmo geral da transformação digital (NADKARNI; PRÜGL, 2021).  

Conforme listado no Apêndice B, esses e outros termos tecnológicos foram evocados 

no questionário, e aqueles que não se enquadraram em outras categorias específicas (por 

exemplo, cloud, inteligência artificial, IoT e blockchain) foram categorizados semanticamente 

em Tecnologia.  

Ressaltando o aspecto tecnológico e funcional da área de Tecnologia da Informação, “a 

capacidade de TI de uma organização permite que as empresas aproveitem as vantagens das 

tecnologias digitais emergentes e respondam às demandas do mercado em constante mudança.” 

(NWANKPA; ROUMANI, 2016, p. 3). No que tange à capacidade técnica e de infraestrutura 

tecnológica, os autores referem-se à arquitetura empresarial, serviços de gerenciamento de 

dados, plataforma de aplicativos e a um robusto sistema de comunicação e integração não 

apenas interno, mas também com o ambiente externo das organizações. 

Complementando as linhas de pensamento anteriores, Vial (2019) argumenta que a 

escala, o escopo e a velocidade associados ao fenômeno da transformação digital devem ser 

encarados como uma evolução do fenômeno de transformação habilitada pela TI. 

Como o público-alvo da pesquisa foi formado por profissionais de TI, é possível inferir 

ainda que o fato de a categoria Tecnologia ser a mais frequentemente evocada pode também 

ser decorrente da natureza tecnológica do ambiente em que esse profissional trabalha. 

 

- Mudança 

 

Outra categoria do núcleo central também citada no referencial teórico em todas as 

publicações analisadas – Mudança – denota o caráter adaptativo, modificador e, de forma mais 

explícita, transformacional que o fenômeno da transformação digital realiza sobre o ambiente. 

O contexto da expressão Mudança está presente na maioria das definições analisadas no 

referencial deste estudo, atrelado às alterações da tecnologia, organização, cultura e de vários 

outros aspectos, envolvendo ainda as modificações naturais em andamento no mundo. 

Para Gong e Ribiere (2021), a transformação digital tornou-se um imperativo para a 

maioria das organizações, em um mundo de emergentes e contínuas mudanças. Ismail, Khater 

e Zaki (2017, p. 14) ressaltam que “as dimensões da transformação digital também incluem 

atividades digitais e mudanças em produtos, serviços e modelos de negócios, indo além dos 

limites operacionais das empresas”. Nessa linha, Matt, Hess e Benlian (2015) incluem 
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Mudança em duas das quatro dimensões consideradas essenciais para aplicação de estratégias 

de transformação digital: o uso de tecnologias, mudanças na criação de valor, mudanças 

estruturais e aspectos financeiros. Vial (2019) complementa que, assim como qualquer outra 

iniciativa com potencial de realizar profundas modificações na estrutura de uma organização, a 

transformação digital está associada a uma série de mudanças estruturais importantes. 

Ressaltando esse papel transformacional, a categoria Mudança foi evidenciada como 

um elemento central na representação social e de integração às outras categorias relevantes. 

Papel que foi evidenciado pelo destaque no dendrograma e pelas diversas citações nas respostas 

abertas, especialmente para enfatizar as modificações necessárias em cultura, estratégia e 

estrutura organizacional, além de outras relacionadas à transformação digital. 

 

- Inovação 

 

Em segundo lugar como expressão mais frequentemente evocada e apresentando a 

menor ordem média de evocação (OMEInovação = 2,00) entre todas as categorias, Inovação 

desponta como um importante elemento da representação social da transformação digital, na 

ótica dos profissionais de TI do Brasil.  

Bastante citada no conteúdo base para o referencial teórico, identificada em mais de 

90% das publicações analisadas, Inovação é considerada um importante caminho para a 

pesquisa e busca da transformação digital, pois o próprio processo de transformação deve ser 

inovador para ser bem-sucedido (HAUSBERG et al., 2019). 

Reforçando o vínculo inovador da transformação digital no que tange ao uso de 

tecnologias digitais, Nadkarni e Prügl (2021) argumentam que essas tecnologias podem refletir 

em inovações de produtos, transformação de processos existentes e abertura de novos modelos 

de negócios. Da mesma forma, Berghaus e Back (2016) analisam que a importância estratégica 

da inovação é evidenciada pelo incentivo e promoção da inovação digital e pela avaliação 

contínua do potencial das novas tecnologias. 

Assim como identificado várias vezes na literatura e confirmado duplamente neste 

estudo, a Inovação desempenha um papel relevante e central na transformação digital. 

Verificada tanto pela árvore máxima de similitude quanto pelo dendrograma da análise de 

conteúdo, essa relevância foi observada também no forte vínculo com as categorias associadas 

a negócios, mudança e tecnologia. 
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- Automação 

 

Contemplando palavras evocadas como Automatização, Digitalização e similares, além 

da própria expressão Automação, este elemento integrante do núcleo central teve uma 

importante frequência de evocação e a terceira menor ordem média (OME) entre as categorias 

que atingiram a frequência mínima de corte para análise do quadro de quatro casas. Tal valor 

de OME reflete a relevância do tema na mente dos profissionais de TI brasileiros, quando 

levados a pensar em transformação digital. 

Entre as publicações analisadas no referencial teórico, Automação foi citada na mesma 

proporção que inovação, em 19 das 21 pesquisadas, refletindo assim a sua importância também 

na literatura acadêmica sobre a temática em estudo. Entretanto, não há um consenso na literatura 

acerca dos conceitos de automação, automatização e digitalização, o que motivou a manutenção 

dos termos digitization e digitalization no idioma original (inglês) no corpo do referencial 

teórico, conforme tratado na seção 3. Em alguns artigos analisados, o próprio assunto 

transformação digital era tratado de forma conjunta ou sem distinção em relação às expressões 

supracitadas (HAUSBERG et al., 2019; HENRIETTE; FEKI; BOUGHZALA, 2015; 

MUEHLBURGER; RUECKEL; KOCH, 2019). Diante desse cenário, este estudo entendeu por 

tratar de forma distinta as expressões digitization e digitalization, distinguindo-as de 

transformação digital. Compreendeu-se digitization como a conversão do analógico em digital, 

sem efetuar modificações relevantes nos processos associados, mas potencializando o uso de 

recursos digitais nessa operação (MERGEL; EDELMANN; HAUG, 2019; GONG; RIBIERE, 

2021). Como um passo evolutivo, digitalization foi compreendida como a utilização de 

tecnologias e dados digitais para reduzir custos, alterar processos e modelos de negócios 

existentes e gerar oportunidades de criação de receita e de valor (SOUSA; ROCHA, 2019; 

VERHOEF et al., 2021). 

Nesse contexto, os estudos mais recentes geralmente enfatizam a transformação digital 

como algo além de uma mera migração ou evolução tecnológica. Tais publicações entendem 

transformação digital como impactando e transformando o ambiente em que é aplicada, 

trazendo inovação e provocando mudanças estruturais em vários aspectos para gerar novos 

negócios e criar mais valor para a organização, por meio das tecnologias digitais (VERHOEF 

et al., 2021; GONG; RIBIERE 2021; VIAL, 2019). 

De todo modo, a evocação significativa e relevante de Automação pelos profissionais 

de TI do Brasil possibilita inferir que uma parcela considerável desse grupo compreende os 
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processos de digitalização e de automatização como fortemente associados à transformação 

digital. 

 

- Agilidade 

 

Incluída no núcleo central apenas após condução da análise de similitude, a categoria 

Agilidade foi a segunda mais evocada, com quase 8% do total de evocações coletadas, mas 

com índice de ordem média (OME) levemente superior à média – o que a colocou, inicialmente, 

na primeira periferia do quadrante de Vergès. Entretanto, conforme já tratado na seção 5, a sua 

centralidade identificada na árvore máxima de similitude indicou a necessidade de um 

reposicionamento no quadro de quatro casas. A árvore enfatizou sua forte conexidade e 

centralidade com o tema Tecnologia, e mostrou arestas complementares associadas a 

Produtividade, posicionada na primeira periferia, e Benefícios, no sistema periférico. 

Esta categoria semântica foi constituída considerando tanto o contexto de rapidez e 

velocidade em que a transformação digital foi associada em algumas evocações, quanto os 

conceitos das práticas e métodos ágeis, ou simplesmente, agile (COHEN; LINDVALL; 

COSTA, 2004). Tais conceitos agile são comumente aplicados no desenvolvimento de sistemas 

de TI, mas também já utilizados em outras áreas (RIGBY; SUTHERLAND; NOBLE, 2018). 

Do ponto de vista de negócios, Agilidade está relacionada à capacidade de se descobrir 

oportunidades de inovação e de se aproveitar essas oportunidades competitivas de mercado 

rapidamente por meio da união de ativos, conhecimentos e relacionamentos necessários 

(SAMBAMURTHY; BHARADWAJ; GROVER. 2003).  

Verhoef et al. (2021) classificam como Agilidade digital o entendimento da capacidade 

de percepção e aproveitamento das oportunidades de mercado, porém ressaltando a viabilidade 

disso por meio das tecnologias digitais. E complementam que “para alcançar a transformação 

digital, a agilidade digital é necessária para recombinar ativos digitais com outros recursos 

organizacionais, a fim de mudar a forma de fazer negócios” (VERHOEF et al., 2021, p. 893). 

Outro conceito similar associado é o de Agilidade organizacional, que trata da necessidade de 

as organizações estarem prontas para se adaptar e acompanhar as novas tendências em um ritmo 

acelerado (ROGERS, 2017). 

Em relação ao referencial teórico, a categoria Agilidade foi citada em cerca de 76% do 

acervo analisado, mas na maioria referenciando características de velocidade e celeridade das 

organizações e de seus processos para adaptação ao fenômeno da transformação digital. Por 
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outro lado, considerando o contexto de algumas respostas abertas e dado o fato de os 

respondentes serem profissionais de TI, é possível que muitas das evocações de Agilidade 

possam sugerir uma associação mais significativa da transformação digital às práticas e 

metodologias ágeis, sem demérito dos aspectos de rapidez e velocidade que, implicitamente, 

envolvem os métodos ágeis. 

Uma vez discutidas as categorias constituintes do núcleo central da representação social, 

apresenta-se a discussão das categorias classificadas no sistema periférico. 

 

- Pessoas 

 

Diferentemente do destaque identificado no referencial teórico, quando foi mencionada 

de forma unânime nas publicações analisadas, a categoria Pessoas foi enquadrada no sistema 

periférico da representação social de transformação digital, conforme a percepção dos 

profissionais de TI do Brasil. 

Reis et al. (2018) ressaltam o viés social da transformação digital, com potencial de 

influenciar todos os aspectos da vida humana, como, por exemplo, a melhora da experiência 

das pessoas na utilização de produtos e serviços no cotidiano. Ainda do ponto de vista social, 

porém de forma mais crítica, a transformação digital é uma possibilidade de avanço, mas sem 

deixar de se considerar os riscos envolvidos nesse processo, de forma a garantir que nenhuma 

pessoa seja abandonada nessa caminhada (HAUSBERG et al., 2019). Assim, entendendo a 

importância do fator humano nessa jornada, Nadkarni e Prügl (2021) reforçam que a 

transformação digital precisa de tecnologia e de pessoas, i.e., os recursos digitais precisam estar 

integrados a funcionários e lideranças para revelar o seu real poder de transformação.  

Assim, mesmo com frequência de evocação abaixo da média e elevada ordem média de 

evocação após o teste de evocações de palavras, o que a levou a figurar no sistema periférico 

da representação social, a literatura científica reconhece a importância e a relevância de Pessoas 

no processo da transformação digital. 

 

- Data & Analytics 

 

Outra categoria enquadrada no sistema periférico e que foi mencionada em mais de 85% 

do acervo integrante do referencial teórico, Data & Analytics, contempla as evocações atreladas 
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a Dados, Informação e seus processos e tecnologias associados, por exemplo, Big Data, 

Analytics e Business Intelligence. 

Na visão empresarial, Kane et al. (2015, p. 15) destacam que “as culturas 

organizacionais devem ser preparadas para abraçar a análise e o uso de dados na tomada de 

decisões e processos”. Juntamente com as tecnologias digitais, os dados criam condições para 

que as empresas realizem novos modelos de previsão e descubram padrões diferenciados para 

desenvolver negócios e gerar novas fontes de valor (ROGERS, 2017). Por exemplo, reconhecer 

os dados de jornada do cliente como um ativo digital pode permitir à empresa analisá-los para 

personalizar os produtos e serviços a serem ofertados (VERHOEF et al., 2021). 

Vale ressaltar também que a categoria Data & Analytics apresentou conexidade 

importante com o tema Tecnologia, na análise de similitude, o que reforça o forte vínculo de 

dados aos aspectos tecnológicos, conforme as evocações dos profissionais de TI do Brasil. 

Porém, as evocações coletadas não foram relevantes e frequentes o suficiente para gerar 

centralidade semelhante à que obteve a categoria Tecnologia. 

 

- Benefícios 

 

Abrangendo evocações relacionadas a facilidade, praticidade, flexibilidade e outros 

termos semanticamente similares, a categoria Benefícios é o terceiro elemento integrante do 

sistema periférico, sendo representativa em mais de 75% do referencial teórico deste estudo. 

Os aspectos associados aos Benefícios da transformação digital foram ressaltados tanto no 

ponto de vista empresarial quanto no fator humano. 

Para Ismail, Khater e Zaki (2017), os potenciais impactos e benefícios decorrentes da 

transformação digital são muitos e têm um claro componente externo, ultrapassando as 

tradicionais fronteiras organizacionais. Dentre tais benefícios potenciais nas empresas, são 

considerados o incremento das vendas ou da produtividade, inovações na criação de valor, 

novas formas de interação com os clientes, entre outros (MATT; HESS; BENLIAN, 2015). 

Além de ressaltar os Benefícios empresariais destacados na literatura, as respostas 

abertas do questionário de evocações apresentaram referências a facilidades para a vida das 

pessoas, quando de uma iniciativa de transformação digital. Ou seja, apesar de todas as 

mudanças provocadas, esse fenômeno é visto como um instrumento capaz de gerar efeitos 

positivos e com potenciais vantagens para empresas, organizações, pessoas e sociedade como 

um todo. 
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Adicionalmente, compondo a zona de contraste do quadrante de Vergès, as categorias 

Estratégia & Negócios e Cultura apresentaram significativa relevância no referencial teórico, 

demonstrando um certo descolamento entre a academia e as percepções do público-alvo alvo 

sobre transformação digital.  

Para Rogers (2017), a transformação digital não é basicamente tecnologia, sendo 

também fundamentada em Estratégia. Embora trate de questões arquiteturais de TI, o autor 

reforça que o ponto crucial do processo é o pensamento estratégico da liderança em toda a 

organização. Os gestores devem adaptar a sua estratégia de negócio à essa realidade digital, 

integrando novas tecnologias nos seus modelos de negócio, o que pode destacar a importância 

da gestão de processos e operações nesse contexto (REIS et al., 2018). 

A ótica da Cultura e dos aspectos em torno dela é corroborada por Hausberg et al. 

(2019, p. 949), quando citam que “tópicos como dimensões das pessoas, questões éticas e 

integração são subestimados, pois a transformação também inclui uma mudança cultural nas 

empresas e em toda a cadeia de suprimentos”. 

Assim, a transformação digital não é um desafio exclusivamente alavancado pela 

tecnologia, requerendo, também, profundas mudanças culturais por parte de toda a organização, 

a qual deve estar preparada por meio de um conjunto de habilidades adaptativas e de 

conhecimento digital (NADKARNI; PRÜGL, 2021). Da mesma forma, Morakanyane, Grace e 

O'reilly (2017) acreditam que o potencial das tecnologias digitais, aliado a cultura, estratégia 

e competências digitais da força de trabalho, é determinante para o êxito de iniciativas de 

transformação digital.  

Apesar desse descolamento entre a bibliografia e a representação social obtida, o 

posicionamento de Estratégia & Negócios e Cultura na zona de contraste do quadrante indica 

que, mesmo com frequência insuficiente para figurar entre as categorias mais representativas, 

essas categorias foram evocadas de forma mais imediata e relevante, visto suas baixas ordens 

médias de evocação. Tal fato indica que tais assuntos têm potencial de centralidade futura na 

representação social, na medida em que formadores de opinião (por exemplo, gestores das 

empresas e grupos de capacitação e treinamento na área de TI) trabalharem junto aos 

profissionais de TI a importância e o vínculo desses assuntos ao tema transformação digital. 

Outro destaque identificado no quadro comparativo (Tabela 11) foi a ausência na 

representação social de duas categorias fortemente mencionadas no referencial teórico: 

Competências Organizacionais e Estrutura Organizacional. 
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Mencionada em todas as 21 publicações selecionadas, a categoria Competências 

Organizacionais compreende um conjunto de habilidades, mentalidade e cultura específicas, 

efetivamente digitais, que as organizações devem ter e desenvolver para prosperar em uma 

jornada de transformação digital (MORAKANYANE, GRACE, O’REILLY, 2017). Sousa e 

Rocha (2019) complementam que as habilidades antigas se tornaram obsoletas e que novas 

habilidades são necessárias para o sucesso econômico das organizações na sociedade atual. 

Já no tocante à Estrutura Organizacional, mencionada por mais de 85% da literatura 

pesquisada, as pesquisas científicas refletem os impactos estruturais que a transformação digital 

gera nas organizações de uma forma geral. Semelhantemente a qualquer outro tipo de 

transformação de negócios, a transformação digital impacta as estruturas de uma empresa, ou 

seja, sua estrutura organizacional, processos e competências necessárias para enfrentar e 

explorar as novas tecnologias (HESS et al., 2016). De forma mais enfática, Ismail, Khater e 

Zaki (2017) reforçam que o clássico modelo organizacional baseado em unidades funcionais e 

departamentos separados e estanques está falindo. De fato, no contexto da transformação 

digital, as mudanças estruturais e culturais de uma organização chegam a levar os funcionários 

a assumir funções que tradicionalmente estavam fora de suas atribuições originais (VIAL, 

2019). 

Dessa forma, a ausência de evocações ou menções às categorias Competências 

Organizacionais e Estrutura Organizacional, por parte dos profissionais de TI do Brasil, 

sugere que esse grupo ainda não percebe com clareza a amplitude e abrangência da 

transformação digital, concentrando sua percepção no tecnicismo desse novo paradigma. 

Alguns artigos analisam esse viés que associa transformação digital majoritariamente com 

tecnologia. Nessa linha, autores afirmam que “o papel da tecnologia é crucial para desencadear 

o início dos processos transformacionais, mas não é suficiente para estabelecer efeitos de longo 

prazo” (MERGEL; EDELMANN; HAUG, 2019, p. 10). 

Muito além das fronteiras dos departamentos de Tecnologia da Informação, o 

referencial teórico exalta que a transformação digital permeia todas as partes da empresa, 

envolvendo todo o negócio – desde a alta administração até as equipes operacionais da linha de 

frente – demandando uma reestruturação completa da empresa, com a introdução, inclusive, de 

novas funções (ISMAIL; KHATER; ZAKI, 2017). 
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7. CONCLUSÃO 

 

Esta seção da dissertação tem por finalidade apresentar a conclusão da pesquisa a partir 

dos resultados analisados e discutidos nas seções anteriores, bem como desenvolver uma 

definição de transformação digital que reflita a percepção dos profissionais de TI do Brasil. 

Além disso, são listadas as implicações acadêmicas e gerenciais deste estudo, bem como as 

suas limitações e algumas sugestões para pesquisas futuras. 

Por meio da aplicação da Teoria da Representação Social (MOSCOVICI, 2003), 

complementada pela Teoria do Núcleo Central (ABRIC, 1994) e pelas análises de similitude e 

de conteúdo, foi possível identificar os elementos integrantes do Núcleo Central e do Sistema 

Periférico da representação social de Transformação Digital. Dessa forma, considera-se 

atingido o objetivo principal deste estudo, que trata de identificar como os profissionais de TI 

do Brasil percebem a Transformação Digital. 

Conforme observado no referencial teórico, o conceito de transformação digital é 

interdisciplinar, dada sua amplitude e abrangência em diversos temas e áreas afins. Trata-se de 

um fenômeno recente, sendo tratado pontualmente em alguns artigos como uma buzzword ou 

palavra da moda (HAUSBERG et al., 2019; MERGEL; EDELMANN; HAUG, 2019; GONG; 

RIBIERE, 2021), mas que vem obtendo cada vez mais protagonismo nas discussões acadêmicas 

e empresariais, diante do seu vasto potencial. 

Apesar de sua vinculação natural com questões relacionadas ao termo digital, 

especialmente as tecnológicas, a transformação digital tem sido discutida e aplicada em 

diversos segmentos da economia e da sociedade em geral. Além de Tecnologia e Mudança, 

temas como Estratégia, Negócios, Pessoas, Integração e Competências Organizacionais foram 

associados à transformação digital, em todas as publicações analisadas nesta pesquisa, 

reforçando sua influência e seu potencial de impacto em diferentes áreas de estudo e de 

aplicação prática. Por outro lado, a representação social analisada apresentou apenas uma 

pequena convergência com alguns dos temas destacados na literatura. A associação ao assunto 

transformação digital se concentrou em temas como Tecnologia, Mudança, Automação, 

Inovação e Agilidade. Tal resultado indica que os profissionais de TI do Brasil possuem uma 

visão de transformação digital fortemente centralizada em seus aspectos tecnológicos e 

operacionais. Temas importantes e reconhecidos na bibliografia como Estratégia, Negócios, 

Cultura, Competências, Estrutura Organizacional e Pessoas ficaram na periferia da 

compreensão do grupo dos profissionais de TI do Brasil, ou, até mesmo, ausentes em sua 



90 
 

 
 

lembrança. Essa dissonância entre a literatura científica e a realidade percebida por eles, sugere, 

mais uma vez, uma visão tecnicista e limitada do papel da transformação digital por parte deste 

grupo de profissionais. 

Entretanto, é válido observar que os temas Estratégia & Negócios e Cultura 

compreendem os elementos integrantes da zona de contraste do quadrante de Vergès. Ou seja, 

apesar do expressivo e relevante tecnicismo representado no núcleo central da representação 

social, essas categorias estão entre as primeiras menções imediatas sobre transformação digital, 

porém ainda em quantitativo insuficiente para indicar uma posição central. Isso significa que 

essas categorias podem migrar, em algum momento do futuro, para o núcleo central da 

representação social da transformação digital, caso venham a ser mais frequentemente 

valorizadas e destacadas perante os profissionais de TI do país. 

Diante do foco tecnológico e da formação técnica necessária ao exercício profissional 

na área de TI, é compreensível que os temas Tecnologia e Mudança, assim como as suas 

relações com Agilidade, Inovação e Automação, sejam percebidos como os principais pelo 

público de TI. Contudo, essa percepção limitada da área de TI pode dificultar a expansão da 

transformação digital no cenário brasileiro, visto que essa área comumente lidera as iniciativas 

de transformação digital nas empresas. 

Tanto na análise do referencial teórico quanto nos resultados coletados na pesquisa, 

outras informações e percepções importantes puderam ser observadas em relação à 

transformação digital. A partir delas, pode-se concluir também que, de forma geral, a percepção 

dos profissionais de TI do Brasil sobre o fenômeno da transformação digital é positiva, ou seja, 

não foram observadas quantidades relevantes de frases ou expressões que demonstrassem 

sentimentos de medo, resistência ou receio sobre o assunto. Mesmo diante de algumas menções 

relacionadas ao risco de desemprego, preocupação com o fator humano, sensação de incerteza 

e potencial de ameaça à privacidade, foram as expectativas positivas e os benefícios percebidos 

da transformação digital que se destacaram nos resultados da representação social e na análise 

da pesquisa bibliográfica. 

Portanto, considerando os elementos do núcleo central da representação social e 

buscando contribuir para uma conclusão mais objetiva e simplificada, propõe-se a seguinte 

definição para transformação digital, a partir da percepção dos profissionais de TI do Brasil: 

“Transformação digital é o uso de tecnologias digitais para gerar inovação, viabilizar 

mudanças e implementar automação de processos e atividades, de forma ágil” 
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7.1. IMPLICAÇÕES ACADÊMICAS 

 

Do ponto de vista acadêmico, este estudo apresentou a comparação entre a análise da 

percepção dos profissionais de TI do Brasil com a pesquisa bibliográfica sobre o tema 

transformação digital, em que foi observada a existência de uma certa dissonância entre essas 

duas análises.  

Essa dissonância está refletida na visão mais abrangente identificada literatura em 

relação à uma percepção mais centrada nos aspectos tecnológicos e correlatos. Tal aspecto 

sugere um estudo com maior profundidade, inclusive avaliando complementar com publicações 

nacionais, visto que todas as analisadas neste referencial teórico foram internacionais, 

especialmente de países desenvolvidos. Nessa mesma linha, outro aspecto importante é o pouco 

tratamento ainda dado – tanto na literatura científica quanto na representação social – a temas 

como o alinhamento da transformação digital às práticas de governança corporativa e à inclusão 

digital, especialmente em mercados emergentes como o Brasil. 

Outra implicação acadêmica que pode ser explorada é a discussão acerca do uso das 

análises de similitude e de conteúdo para validação do quadrante de Vergès, especialmente do 

núcleo central. A primeira é baseada nas conexões entre as expressões evocadas e a segunda é 

fundamentada nas respostas abertas proferidas por cada respondente para justificar a sua 

evocação mais importante.  

Por fim, esta pesquisa fornece ainda uma contribuição acadêmica nacional, ao agregar 

valor e conhecimento a uma área dominada por pesquisas desenvolvidas em países 

desenvolvidos, já que seu desenvolvimento foi baseado na percepção de profissionais de TI do 

Brasil, um mercado emergente. 

 

7.2. IMPLICAÇÕES GERENCIAIS 

 

Baseada nessa percepção da transformação digital concentrada principalmente nos 

aspectos tecnológicos, uma primeira implicação gerencial surge da necessidade de um melhor 

tratamento e, até mesmo, desconstrução dessa visão mais tecnicista e limitada dos profissionais 

de TI do Brasil sobre a transformação digital. Tal percepção precisa ser avaliada com mais 

profundidade pelas lideranças de empresas e organizações públicas, assim como pelos centros 

de capacitação e treinamento dessas organizações. 
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Dada a importância do papel do profissional de TI nas iniciativas de transformação 

digital como um todo, sua visão limitada de Transformação Digital pode acarretar sérias 

dificuldades para expansão exitosa desse paradigma no cenário nacional. A falta de 

conhecimento ou a existência de uma compreensão equivocada, especialmente nos contextos 

estratégico e social associados a esse fenômeno, podem refletir negativamente nas iniciativas 

empreendidas, resultando em prejuízos à aplicação e ao potencial da transformação digital nas 

organizações e na sociedade em geral. Nessa linha, surgem três importantes implicações 

gerenciais a serem consideradas: 

 discussão acerca de uma governança corporativa específica para a transformação 

digital, contemplando adequada capacitação dos profissionais de TI sobre o 

potencial estratégico do assunto, especialmente no setor privado;  

 debate sobre uma política pública de inclusão digital que incorpore a 

abrangência e o potencial de inclusão da transformação digital na sociedade 

como um todo; 

 o dark side da transformação digital, contemplando questões éticas, impactos 

sociais, segurança da informação e outros temas que tendem a despertar 

incerteza e preocupação na população, em um ambiente cada vez mais digital. 

 

Ademais, a pesquisa sinaliza outras categorias, como Estratégia & Negócios e Cultura, 

como potenciais candidatas a ocupar relevante protagonismo em futuro próximo. Contudo, para 

que essa tendência se confirme, é necessário que os tradicionais formadores de opinião, como 

a gestão executiva de TI e os núcleos de treinamentos, percebam a importância desses e outros 

temas destacados na literatura científica para o sucesso de iniciativas de transformação digital 

em suas organizações. 

 

7.3. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

A primeira limitação desta pesquisa refere-se ao processo de categorização das 

expressões evocadas. Ainda que tenham sido seguidas algumas orientações baseadas na 

literatura (VERGARA, 2005), persiste um certo grau de subjetividade por parte deste 

pesquisador durante a análise e categorização das 1.075 evocações obtidas, o que pode 

possibilitar versões diferentes na composição das categorias semânticas. 
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Apesar da pesquisa ter sido divulgada principalmente por meio da utilização dos 

métodos de propagação como snowball sampling (GOODMAN, 1961) e network sampling 

(HECKATHORN; CAMERON, 2017) dos contatos em redes sociais do Whatsapp e de grupos 

públicos e especializados de TI no LinkedIn, a amostra não é representativa do público-alvo de 

profissionais de TI no Brasil como um todo, especialmente quando se considera o grau de 

escolaridade, já que ficou mais concentrada em perfis com formação mínima de nível superior. 

No tocante à metodologia empregada, outras abordagens poderiam ter sido utilizadas 

em substituição ou complementação à Teoria da Representação Social, visto que uma aplicação 

de diferentes métodos permitiria uma melhor avaliação dos resultados (YIN, 2015). Desta 

forma, poderiam ter sido utilizadas outras ferramentas tecnológicas para a identificação do 

quadrante de Vergès, como o software EVOC, ou para realizar as análises de validação, como 

o CHIC ao invés do Iramuteq. 

Nesse mesmo contexto, como uma limitação na aplicação da metodologia, registre-se a 

definição de alguns critérios estatísticos, como o da frequência mínima de corte ou do cálculo 

da FME e OME média de referências do quadrante, cujas modificações poderiam produzir 

composições diferentes no núcleo central ou no sistema periférico. 

Por fim, uma outra limitação acadêmica decorre da ainda baixa disponibilidade de 

literatura especializada sobre transformação digital no Brasil. Dado esse cenário, a bibliografia 

técnica analisada para comparar com o resultado da representação social foi integralmente 

obtida a partir de publicações internacionais. 

 

7.4. PASSOS FUTUROS 

 

Este estudo aponta para uma série de pesquisas futuras que podem avançar na melhor 

compreensão da transformação digital obtida nessa representação social, dada a importância e 

os impactos que podem afetar diversos segmentos da sociedade. 

 Do ponto de vista da amostra a pesquisar, é possível avaliar tanto a ampliação do 

público-alvo além das fronteiras brasileiras, quanto analisar de forma mais específica um 

determinado grupo focal da amostra. Na primeira possibilidade, há o potencial de capturar e 

confrontar as percepções entre diferentes países, enquanto na segunda pode-se estudar com 

mais profundidade um grupo específico de profissionais de TI do país, como os líderes e 

executivos do setor ou aqueles atuantes em segmentos técnicos especializados. 
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Grande parte da literatura sobre transformação digital está concentrada em pesquisas ou 

casos práticos de países desenvolvidos, o que pode denotar um viés acadêmico baseado apenas 

em uma determinada realidade socioeconômica. Isso demonstra o espaço existente para novos 

estudos mais específicos de transformação digital em países emergentes, como o Brasil. 

Por se tratar de estudo com corte transversal, em que foi capturada a percepção em um 

determinado momento, sugere-se a realização de novas pesquisas em caráter longitudinal, com 

a finalidade de acompanhar a evolução desses resultados e observar possíveis mudanças de 

percepção, na medida em que o tema transformação digital avança no cenário brasileiro. 

Outra proposta interessante de pesquisa futura é aprofundar o tema sob a ótica mais 

específica de algumas das principais categorias relacionadas neste estudo, como Estratégia, 

Negócios, Gestão, Inovação, Pessoas, Processos e Tecnologia. Esse tipo de estudo permitirá 

explorar melhor a relação desses conceitos com a transformação digital e enriquecer a base 

acadêmica de conhecimento do assunto. Tais iniciativas possibilitarão ainda subsidiar futuras 

análises e aplicações práticas da transformação digital nas empresas, instituições públicas e na 

sociedade de modo geral. 

Diante de um assunto ainda pouco explorado na literatura brasileira, espera-se que a 

presente dissertação tenha contribuído para uma melhor compreensão do tema Transformação 

Digital, ao trazer à luz uma discussão comparativa entre a percepção prática dos profissionais 

de TI do Brasil e a abordagem teórica da academia sobre esse tema. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO NA PESQUISA 

 

MENSAGEM POR E-MAIL 

Prezado(a), 

Venho convidá-lo a participar do meu projeto de pesquisa de Mestrado em Gestão 
Empresarial da FGV. 

Trata-se de uma pesquisa simples e rápida, que levará menos de três minutos para ser 
respondida. 

Com o título "A representação social da Transformação Digital no Brasil: a perspectiva dos 
profissionais de TI", esta pesquisa tem por objetivo identificar as principais percepções desse 
público em relação ao tema. 

Assim, solicito a sua colaboração por meio da resposta ao questionário abaixo e seu 
encaminhamento a seus contatos (trabalho, universidade, grupos de amigos, família, etc.) que 
atuem no setor de Tecnologia da Informação (TI), para que eles também possam participar da 
pesquisa. 

Os resultados obtidos serão usados para os fins de pesquisa acadêmica e serão tratados de 
forma anônima. 

Segue o link para o questionário: 

https://fgvspmarketing.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9LdbuntWWCn32su 

 
Agradeço muitíssimo a sua contribuição e atenção. 
 
Artur Fernando L. E. Vieira. 
Mestrando em Gestão Empresarial 
FGV/EBAPE 
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MENSAGEM PARA GRUPOS OU CONTATOS VIA REDES SOCIAIS 

Prezado(a), 

Venho convidá-lo a participar do meu projeto de pesquisa de Mestrado em Gestão 
Empresarial da FGV. 

Trata-se de uma pesquisa simples e rápida, que levará menos de três minutos para ser 
respondida, cujo objetivo é identificar as principais percepções dos profissionais de TI do 
Brasil em relação ao tema Transformação Digital. 

Solicito a sua colaboração por meio da resposta ao questionário abaixo e seu encaminhamento 
a seus contatos (trabalho, universidade, grupos de amigos, família, etc.) que atuem no setor de 
Tecnologia da Informação (TI), para que eles também possam participar da pesquisa. 

Os resultados obtidos serão usados para os fins de pesquisa acadêmica e serão tratados de 
forma anônima. 

Segue o link para o questionário: 

https://fgvspmarketing.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9LdbuntWWCn32su 

 
Agradeço muitíssimo a sua contribuição e atenção. 
 
Artur Fernando L. E. Vieira. 
Mestrando em Gestão Empresarial 
FGV/EBAPE 
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108 
 

 
 

 

 



109 
 

 
 

 

 



110 
 

 
 

 

 

  



111 
 

 
 

 

 

 

 

 

  



112 
 

 
 

APÊNDICE B – EXPRESSÕES EVOCADAS NO QUESTIONÁRIO 

 

Resultado após organização e tratamento das evocações conforme correspondência de conteúdo 

(315 expressões distintas). 

 

 

# 1ª evocação 2ª evocação 3ª evocação 4ª evocação 5ª evocação

1 Obsolescência humana Perda de Privacidade Excesso de trabalho Praticidade Produtividade

2 Mudança Cultural Machine Learning Inteligência Artificial Digital Twins Realidade aumentada

3 Produtividade Mudança de Mindset E-commerce Big data Machine Learning

4 Redes Sociais Internet Banking Varejo online Aplicativos Mobilidade

5 E-commerce Home Banking Home office Apps Educação

6 Mudança Cultural
Novas metodologias de 

trabalho
Novas Tecnologias Adaptação Dados

7 Cultura Pessoas Informação Tecnologia Transparência

8 Disrupção Tecnologia Comportamento Inclusão Otimização

9 Modernização Inovação Informatização Digitalização Evolução

10 Inovação Automação Melhoria de processos Redução de Custos Vantagem competitiva

11
Compartilhamento de 

Conhecimento
Qualidade

Melhoria de fluxo de 
informações

Acesso
Acelerar assimilação de 

conhecimento

12 Cliente Comportamento Trabalho Mercado Sociedade

13 Tecnologia Mudança Velocidade Gestão Transformação

14 Facilidade Agilidade Acesso Redução de Custos Inovação

15 Facilidade Agilidade Eficiência Satisfação Reconhecimento

16 Dados Cliente Inovação Foco em Plataformas Ágil

17 Inteligência Artificial Automação No Code Acessibilidade Facilidade

18 Startup Inclusão Simplificação Universalização Qualidade de vida

19 Tecnologia Modelos de Negócios Mindset Processos Agilidade

20 Mudança Cultural Tecnologia Cliente Canais digitais Vantagem competitiva

21 Rapidez Inovação Reorganização Fluidez Conectividade

22 Adaptação Disrupção Conhecimento Treinamento Inteligência Artificial

23 Inexorável Complexa Pessoas Transformação Desafio

24 Inovação Cultura Mindset digital Novo Disrupção

25 Processos Cultura Inovação Software TI

26 Digitalização Automatização Mudança Cultural Inteligência Artificial Robotização

27 Agilidade Gestão de Mudança Captura de valor Fail Fast Sprints

28 Tecnologia Facilidade Otimização Tempo Livre Mudança de Paradigma

29 Inovação Agilidade Flexibilidade Simplicidade Conforto

30 Modernização Indústria 4.0 Competitividade Experiência do Usuário Eficiência

31 Mudança Cultural Agilidade Flexibilidade Melhoria de Processos Melhoria de Resultados

32 Agilidade Empoderamento Mudança Cultural Valor para o Negócio Mudança de Processos

33 Inteligência Artificial Machine Learning Redes Neurais Sistemas Banco de dados

34 Tecnologia Digitalização Rapidez Smart Phone Facilidade

35 Inovação Competitividade Dados Pessoas Inteligência

36 Mudança Evolução Transformação Oportunidades Informação

37 Inovação Simplicidade Valor Mudança Tecnologia

38 TI Mindset Inovação Cultura Agilidade

39 Inovação Startup Blockchain Conectividade Mudança

40 Puro marketing Mais do mesmo
Nova cultura 

organizacional
Mudança de Processos Tecnologia
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# 1ª evocação 2ª evocação 3ª evocação 4ª evocação 5ª evocação

41 Inovação Tecnologia Cultura Nuvem Migração

42 Mindset digital Transformação Mudança de Mindset Geração Z Experiência do Usuário

43 Cultura Inovação Criatividade Experimento Mudança

44 Serviços digitais Digitalização Agilidade Inclusão Digital Otimização

45 Educação Especialização Treinamento Futuro Tecnologia

46 Big Data Machine Learning UX Inclusão DIgital IoT

47 Inteligência Artificial Digitalização IoT Ciência de Dados Big Data

48 Processos Pessoas Novas Tecnologias Inteligência Artificial IoT

49 IoT Cloud Data mining Big Data 5G

50 Inovação Negócios Valor Liderança Exponencial

51 Eficiência Precisão Facilidade Rapidez Simplificação

52 Estratégia Modelos de Negócios Mudança Desemprego Controle

53 Otimização Acessibilidade Internet Sustentabilidade Digitalização Segurança

54 Colaboração Valor Time Agilidade Adaptação

55 Inovação Trabalho Tecnologia Agilidade Produtividade

56 Mudança Cultural
Cultura orientada a 

dados
Analytics Agilidade Digital experience 

57 Inteligência Artificial Ciência de Dados Ágil Mobilidade Aceleração

58 Mudança Rapidez Flexibilidade Colaboração Conhecimento

59 Conectividade Usabilidade Automação Visual Autonomia

60 Estratégia Mudança Inovação Governança Tecnologia

61 Home office Delivery E-commerce E-gov Bancos digitais

62 Inovação Revolução Moda Ressignificar Tecnologia

63
Desempenho 
empresarial

Mudança de Mindset Produtividade Otimização Processos

64 Inovação Mudança de Mindset Agile Devops Valor para o Negócio

65 Transformação Mudança Revolução Novo Automação

66 Revolução Inovação Cultura Processos Disrupção

67 Inovação Crescimento
Mão de obra 
especializada 

Valor para o Negócio Desenvolvimento

68 Disrupção Modernização Automação Cultura Mudança

69 Startup Analytics Automação Disrupção Otimização

70 Rapidez Avanço da ciência Pessoas Desemprego Desigualdade social

71 Agile Devops Baixo custo Rapidez Controle

72 IoT Ciência de Dados Big data Novas Tecnologias Mudança de Paradigma

73 Futuro Realidade Geração de Valor Produtividade Pessoas

74 Evolução Data mining Inteligência Artificial Robotização Pessoas

75 Automatização Inteligência Artificial Produtividade Eficiência Desemprego

76 Covid-19 Pandemia Teletrabalho Automação Autonomia

77 Cultura Mudança de Mindset Valor Agile Tecnologia

78 Inovação Transformação Competitividade Conectividade Colaboração

79 Mudança de Mindset Inovação Cultura empresarial
Aproximação das 

pessoas
Visão de Futuro 

80 Sustentabilidade Inovação Modernização Educação Eficácia

81 Inovação Necessidade Sustentabilidade Mundo melhor Ritmo acelerado

82 Produtividade Informação Comunicação Empregabilidade Velocidade

83 Tecnologias Disruptivas Agilidade Automação Processos Desemprego

84 Evolução Mudança de Paradigma Competitividade Ameaça à privacidade Empregabilidade

85 Revolução Mudança Otimização Valor Novidade

86 Inteligência Artificial 5G Modelos de Negócios Digital Twins Automação

87 Digitalização Inovação Automatização Eficiência Cultura

88 IoT Digital Twins Indústria 4.0 Cloud Reciclagem
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# 1ª evocação 2ª evocação 3ª evocação 4ª evocação 5ª evocação

89 Inteligência Artificial Big data IoT Machine Learning Data lake 

90 Big Data Mobilidade Phyton R Ágil

91 Cliente Tecnologias SMACIT Agilidade Dados Produtos digitais

92 Automatização Desemprego Inovação Oportunidades Tecnologia

93 Cultura Pessoas Gestão de Mudança Processos Jornada

94 Cultura Tecnologia Agilidade Talento Inovação

95 Adaptação Novas Tecnologias Cliente Treinamento Mudança Cultural

96 Mudança Oportunidades Tecnologia Evolução Inteligência

97 Inovação Digitalização Modernização Digitalização
Simplificação de 

processos

98 Mudança Cultural Tecnologia Produtividade Empoderamento
Diferente de 
digitalização

99 Officeless Home Office Trabalho Remoto Conectividade Nuvem

100 Tecnologia Processos Ferramentas Agilidade Valor

101 Simplificação Performance Inovação Processos Negócios

102 Digitalização Cliente Valor para o Negócio
Simplificação de 

processos
Omnichannel

103 Top Level Mindset Geração de Valor Robotic Robotização

104 Mentalidade Gerenciamento Informação Processos Automação

105 Inovação Mudança Cultural Agilidade Nuvem Modernização

106 Inclusão
Tecnologia como 

Serviço
Cliente

Segurança da 
Informação

Novas formações e 
profissões 

107 Agilidade Escalabilidade Rapidez Evolução Adaptação

108 Agilidade Cliente Negócios Tecnologia Inovação

109 Cloud Integração IoT UX Big Data

110 Ilusão Facilidade Autosserviço Adaptação Reinvenção

111 Transformação Produtividade Devops Remoto Chefias

112 Negócios Produtos Mobilidade Ágil Cloud

113 Cultura Cliente Negócios Inovação Dados

114 TI como estratégia
Democratização do 

acesso
Modelos de Negócios Treinamento Gestão participativa 

115 Automação Confiança
Simplificação de 

processos
Digitalização Processos Auditáveis

116 Paperless KPI Dados Fluidez Feedback

117 Nuvem Redes Sociais Inteligência Artificial Automação Chatbox

118 Inovação Agilidade Plataformas Abertas Valor para os Clientes Produtos inteligentes

119 Futuro Informatização Automação Business Inteligence Data mining

120 Inovação Produtividade Possibilidades Dados Oportunidades

121 Big Data Inteligência Artificial IoT Cloud Automação

122 Inclusão Mobilidade Internet Acesso Velocidade

123 Transformação Digital Mudança Acesso Inclusão

124 Tecnologia Necessária Mudança Pessoas Resultado

125 Automatização Sistemas Produtividade Agilidade Serviços

126 Automação Machine Learning Predição de Dados Cliente Informação

127 Inovação Squad Agilidade Mindset Cultura

128 Estratégia Cultura Nuvem Processos Tecnologia

129 Inovação Tecnologia Cultura Agilidade Inteligência Artificial

130 Inovação MVP Cliente Novas Tecnologias Processos

131 Nuvem Dados Plataforma Tecnologias Digitais Agile

132 Teletrabalho Nuvem Inovação Conectividade Flexibilidade

133 Facilidade Automatização Melhoria Otimização Evolução
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# 1ª evocação 2ª evocação 3ª evocação 4ª evocação 5ª evocação

134 Praticidade Qualidade de vida Tempo Livre Agilidade Rapidez

135 Cliente Agilidade Empregabilidade Investimento Redução de Custos

136 Internet Wi-fi Conectividade
Velocidade da 

Informação  
Acesso

137 Transformação Inovação Tecnologia Processos Negócios

138 Automação Produtividade Inovação Inteligência Eficiência

139 Digitalização Automação Inteligência Artificial Assistente Pessoal Mobilidade

140
Diferencial 

Competitivo
Novos mercados Inovação Agile Jargão

141 Acesso Mobilidade Segurança Tecnologias SMACIT Conectividade

142
Reestruturação de 

Processos
Produtividade Usabilidade Conectividade Nuvem

143 Tecnologia Simplificação Agilidade Produtividade Padronização

144 Inovação
Mudança 

organizacional 
Mudança de Mindset

Aceleração do 
crescimento 

Rentabilidade

145 Agilidade Escalabilidade Tecnologia Inclusão Mobilidade

146 Tecnologia Informação Automação Produtividade Agilidade

147 Inovação Criatividade Agilidade Flexibilidade IoT

148 Agilidade Praticidade Segurança Rapidez Transparência

149 Internet Acesso Segurança Nuvem Dados

150 Dados Informação Big data Ciência de Dados Inteligência Artificial

151 Inovação Tecnologia Informação Agilidade Processos

152 Futuro Segurança Agilidade Rapidez Comodidade

153
SAP Bussiness 

Technology Platform  
Virtualização Cloud Dados

REAL TIME 
PROCESSING 

154 Digital Transformação Agilidade Resistência Cloud

155 Evolução Inevitável Mudança de Paradigma Histórico Adaptação

156 Agilidade Foco Inovação Expansão Eficiência

157 Resistência Cultural Tecnologias SMACIT
Organização orientada 

a dados
Cliente Disrupção

158 Mobilidade Atendimento Digital Autosserviço Facilidade Aplicativos

159 Automação Robotização TI Internet Computador

160 Pessoas Adaptação Agilidade Integração Eficiência

161 Otimização Simplicidade Atrativo Mudança Produtividade

162 Pessoas Processos Agilidade Tecnologia Inovação

163 Acesso Agilidade Ameaça à privacidade
Banalização da 

informação
Retorno sobre 
investimento

164 Tecnologia IoT Programação Programadores Equipes

165 Inovação Disrupção Resultado Praticidade Evolução

166 Revolução Agilidade Praticidade Segurança Digital

167 Negócios Agilidade Desburocratização Cliente Facilidade

168 Tecnologia Cultura organizacional Processos
Transformação de 

Negócios 
Resultado

169 Online Disrupção Responsivo Instagram Marketplace

170 Inovação Tecnologia Mudança Comportamento Facilidade

171 Rapidez Praticidade Segurança Automação Transparência

172 Agilidade Cliente Evolução Facilidade Disponibilidade

173 Pessoas Economia Negócios Liderança Cultura

174 Mudança Cultural Mudança de Mindset Mudança Inovação Processos

175 Disseminação
Segurança da 
Informação

Empregabilidade Ágil Engajamento

176 Facilidade Celeridade Eficiência Menor custo Segurança
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# 1ª evocação 2ª evocação 3ª evocação 4ª evocação 5ª evocação

177 Facilidade Agilidade Digitalização Mobilidade
Convergência de 

tecnologias

178 Mudança Cultural Tecnologia Otimização Novas habilidades Segurança

179 Inteligência Artificial IoT Realidade aumentada Dados 5G

180 Inteligência Artificial Oportunidades Desafio Educação Investimento

181 Mudança Inovação Adaptação Inclusão Ressignificar

182 Empoderamento Inovação Equidade Resultado Educação

183 Tecnologia
Transformação de 

Processos 
Integração Mudança de Paradigma Infraestrutura

184 Cloud Inteligência Artificial Business Inteligence Omnichannel Tecnologias Disruptivas

185 Disrupção Valor Mudança de Mindset Inevitável Facilitador

186 Lucratividade Adaptação Estratégia Economia Marketing

187 Inovação Ousadia Otimização Mudança Automatização

188 Inovação Tecnologia Expertise Comportamento Futuro

189 Digitalização Tecnologia Inteligência Artificial Agile Eficiência

190 Rompimento Disrupção Digitalização Automatização Modernização

191 Agilidade Cultura Inovação Mindset Software

192 Inovação Cultura Ágil Simples Diferente

193 Integração
Tecnologia de 

vanguarda
Inteligência Artificial Devops Cliente

194 Inovação Tecnologia Agilidade Precisão Informação

195 Automação Mudança de Mindset Rapidez
Gestão e controle dos 

dados
Acesso à informação

196 Inovação Agilidade Cultura Liderança Pessoas

197 Mudança Negócios Flexibilidade Incerteza Volume

198 Reinvenção Inovação Novo foco Adaptação Novos tempos

199 Estratégia Mudança Inovação Processos Produtividade

200 Inovar Atualizar Modernização Novas Tecnologias Transformação

201 Eficiência Automatização Distribuição Velocidade Acessibilidade

202 Internet Tecnologia Multimídia Acessibilidade Rapidez

203 Necessidade Praticidade Economia Agilidade Presente

204 Inovação Agilidade Otimização Processos Produtos

205 Inovação Tecnologia Resultado Gestão integrada Web

206 Inovação Melhoria Tecnologia Eficiência Modernização

207 Adaptação Inclusão Digital Automatização Melhoria de Processos Agilidade

208
Compartilhamento de 

Conhecimento
Inclusão Inovação Disrupção Tecnologia

209 Inovação Automação Pessoas Gestão Sustentabilidade

210 Cloud Internet
Tecnologia como 

Serviço
Segurança Proteção de Dados

211 Além da tecnologia Mudança Mudança Cultural Pessoas Sociedade

212 5G Inteligência Artificial Mudança de Mindset Agilidade Tecnologias Digitais

213 Inclusão Acessibilidade Praticidade Automação Tecnologia

214 Necessária Disrupção Agilidade Acelerada Inclusiva

215 Inovação Tecnologia Desafio Medo Desconhecido
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APÊNDICE C – CATEGORIZAÇÃO DAS EXPRESSÕES EVOCADAS 

 

 

Categorias Evocações tratadas

Acesso
Acessibilidade; Acessibilidade; Internet; Acesso; Acesso à informação; 
Democratização do acesso; Disponibilidade; Inclusão; Inclusão Digital; 
Inclusiva.

Agilidade
Aceleração; Aceleração do crescimento; Acelerada; Ágil; Agile; Agilidade; 
Celeridade; Rapidez; Ritmo acelerado; Sprints; Velocidade; Velocidade da 
Informação.

Automação
Automação; Automatização; Digital; Digital experience; Digitalização; 
Informatização; Paperless; Robotic; Robotização.

Benefícios
Comodidade; Conforto; Experiência do Usuário; Facilidade; Facilitador; 
Flexibilidade; Fluidez; Praticidade; Responsivo; Simplicidade; Usabilidade; 
UX.

Conectividade 5G; Conectividade; Internet; Online; Web; Wi-fi.

Cultura
Cultura; Cultura empresarial; Cultura organizacional; Mentalidade; Mindset; 
Mindset digital; Mudança Cultural; Mudança de Mindset; Nova cultura 
organizacional; Resistência Cultural.

Dark Side

Ameaça à privacidade; Banalização da informação; Complexa; Covid-19; 
Desafio; Desconhecido; Desemprego; Desigualdade social; Diferente; 
Excesso de trabalho; Ilusão; Incerteza; Jargão; Mais do mesmo; Marketing; 
Medo; Moda; Obsolescência humana; Pandemia; Perda de Privacidade; 
Puro marketing; Resistência.

Data & Analytics

Analytics; Banco de dados; Big Data; Business Inteligence; Ciência de 
Dados; Cultura orientada a dados; Dados; Data lake; Data mining; Gestão e 
controle dos dados; Informação; Melhoria de fluxo de informações; 
Organização orientada a dados; Predição de Dados.

Disrupção Disrupção; Revolução; Rompimento.

Educação
Acelerar assimilação de conhecimento; Compartilhamento de 
Conhecimento; Conhecimento; Educação; Treinamento.

Empregabilidade
Empregabilidade; Especialização; Expertise; Mão de obra especializada; 
Novas formações e profissões Novas habilidades; Trabalho.

Estratégia & 
Negócios

Captura de valor; Competitividade; Diferencial Competitivo; Estratégia; 
Foco; Geração de Valor; Modelos de Negócios; Negócios; Novo foco; Novos 
mercados; TI como estratégia; Transformação de Negócios; Valor; Valor 
para o Negócio; Valor para os Clientes; Vantagem competitiva.
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Categorias Evocações tratadas

Evolução
Avanço da ciência; Crescimento; Desenvolvimento; Disseminação; 
Distribuição; Escalabilidade; Evolução; Expansão; Futuro; Novos tempos; 
Universalização; Visão de Futuro.

Gestão
Chefias; Controle; Gerenciamento; Gestão; Gestão de Mudança; Gestão 
integrada; Gestão participativa Governança; Liderança; Top Level.

Home Office Home office; Officeless; Teletrabalho; Trabalho Remoto.

Inovação Criatividade; Inovação; Inovar; Novidade; Novo.

Integração
Colaboração; Convergência de tecnologias; Devops; Integração; Multimídia; 
Omnichannel.

Mobilidade Mobilidade; Smart Phone.

Mudança
Adaptação; Atualizar; Melhoria; Migração; Modernização; Mudança; 
Mudança de Paradigma; Mudança organizacional; Reinvenção; 
Reorganização; Ressignificar; Transformação.

Necessidade Inevitável; Inexorável; Necessária; Necessidade.

Oportunidades Oportunidades; Possibilidades.

Pessoas

Aproximação das pessoas; Assistente Pessoal; Autonomia; Cliente; 
Comportamento; Empoderamento; Engajamento; Equipes; Geração Z; 
Inteligência; Mundo melhor; Pessoas; Qualidade de vida; Sociedade; Squad; 
Talento; Tempo Livre; Time.

Processos

Desburocratização; Jornada; Melhoria de processos; Mudança de Processos; 
Novas metodologias de trabalho; Padronização; Processos; Qualidade; 
Reestruturação de Processos; Simplificação de processos; Transformação de 
Processos.

Produtividade

Baixo custo; Desempenho empresarial; Eficácia; Eficiência; Investimento; 
KPI; Lucratividade; Melhoria de Resultados; Menor custo; Otimização; 
Performance; Produtividade; Redução de Custos; Rentabilidade; Resultado; 
Retorno sobre investimento; Simplificação.

Produtos e Serviços

Atendimento Digital; Autosserviço; Bancos digitais; Canais digitais; 
Delivery; E-commerce; Economia; E-gov; Home Banking; Indústria 4.0; 
Instagram; Internet Banking; Marketplace; Mercado; MVP; Produtos; 
Produtos digitais; Produtos inteligentes; Redes Sociais; Serviços; Serviços 
digitais; Startup; Varejo online.

Segurança
Confiança; Precisão; Processos Auditáveis; Proteção de Dados; Segurança; 
Segurança da Informação; Transparência.
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Categorias Evocações tratadas

Sistemas
Aplicativos; Apps; Foco em Plataformas; No Code; Phyton; Plataforma; 
Plataformas Abertas; Programação; Programadores; R; SAP Bussiness 
Technology Platform; Sistemas; Software.

Sustentabilidade Sustentabilidade.

Tecnologia

Blockchain; Chatbox; Cloud; Computador; Digital Twins; Inteligência 
Artificial; IoT; Machine Learning; Novas Tecnologias; Nuvem; Realidade 
aumentada; Redes Neurais; Tecnologia; Tecnologia como Serviço; 
Tecnologia de vanguarda; Tecnologias Digitais; Tecnologias Disruptivas; 
Tecnologias SMACIT; TI; Virtualização.

Categorias
Unitárias

Além da tecnologia; Atrativo; Comunicação; Diferente de digitalização; 
Equidade; Experimento; Exponencial; Fail Fast; Feedback; Ferramentas; 
Histórico; Infraestrutura; Ousadia; Presente; REAL TIME PROCESSING; 
Realidade; Reciclagem; Reconhecimento; Remoto; Satisfação; Simples; 
Visual; Volume.


