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RESUMO 
 

As organizações tradicionais têm buscado realizar sua transformação digital com o intuito de 
obter vantagem competitiva e neutralizar ameaças provenientes dos concorrentes ou novos 
entrantes, que nascem digitais, e oferecem uma nova e excitante experiência para o cliente, em 
um setor, geralmente, já estabelecido. Ao mesmo tempo, enfrentam os desafios gerados por 
eventos desconhecidos e inesperados, como a COVID-19, e se deparam com seu legado e 
inércia organizacional, composta de comportamentos enraizados que têm impedido de 
realizarem com sucesso a jornada da transformação digital. Diante dessa problemática, 
emergem no cenário corporativo, as organizações ágeis, resilientes e capazes de se adaptarem 
para responder com rapidez, facilidade e destreza, as mudanças de preferências dos clientes, 
e lidam com novas tecnologias, transformando seus modelos operacionais frente à digitalização 
dos seus concorrentes, são mais inovadoras, eficientes e possuem maior engajamento das 
pessoas em torno dos objetivos do negócio. Diante da difusão e multidisciplinaridade envolvida 
na temática, a abordagem de pesquisa selecionada foi a qualitativa exploratória, por meio da 
realização de um estudo de caso, em uma empresa, inserida em um ambiente turbulento e 
volátil. Este estudo objetiva compreender como agilidade organizacional pode viabilizar a 
transformação digital. Como contribuição teórica estender o conhecimento relatado por outros 
autores em relação agilidade organizacional e transformação digital, e contribuição prática, 
permitir as empresas fazerem o uso dos resultados dessa pesquisa, a fim de identificar maneiras 
de atingir com sucesso sua transformação digital. O resultado desse estudo revela que a 
agilidade organizacional contribui positivamente para transformação digital, em contrapartida, 
a própria estratégia digital, pode ser executada, de modo a atingir com sucesso a agilidade 
organizacional, o qual demostra convergência entre elas.  
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Agilidade Organizacional; Transformação Digital; COVID-19; TI. 



ABSTRACT 
 

Traditional organizations have sought to carry out their digital transformation in order to gain 
a competitive advantage and neutralize threats from competitors or new entrants, who are born 
digital and offer a new and exciting experience for the customer, in an industry that is generally 
already established. At the same time, they face the challenges generated by unknown and 
unexpected events, such as COVID-19, and face their legacy and organizational inertia, 
composed of ingrained behaviors that have prevented them from successfully carrying out the 
journey of digital transformation. Faced with this problem, agile, resilient, and capable 
organizations emerge in the corporate scenario to respond quickly, easily, and dexterously, to 
changes in customer preferences, and deal with new technologies, transforming their operating 
models in the face of the digitization of their competitors, are more innovative, efficient and 
have the greater engagement of people around the business objectives. In view of the diffusion 
and multidisciplinarity involved in the theme, the research approach selected was the 
exploratory qualitative, through the realization of a case study, in a company, inserted in a 
turbulent and volatile environment. This study aims to understand how organizational agility 
can enable digital transformation. As a theoretical contribution to extending the knowledge 
reported by other authors regarding organizational agility and digital transformation, and 
practical contribution, to allow companies to make use of the results of this research in order to 
identify ways to successfully achieve their digital transformation. The result of this study 
reveals that organizational agility contributes positively to digital transformation, on the other 
hand, the digital strategy itself can be executed in order to successfully achieve organizational 
agility, which demonstrates convergence between them. 
 
 
 
 
Keywords: Organizational Agility; Digital Transformation; COVID-19; IT. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Frente aos desafios em torno da pandemia da COVID-19, as organizações se tornaram 

mais conscientes e estimuladas a acelerar sua Transformação Digital (TD) (FITZPATRICK et 

al., 2020). Ao mesmo tempo, as empresas buscam neutralizar as ameaças oriundas de seus 

concorrentes e novos entrantes (PORTER, 2008), com o intuito de obter vantagem competitiva. 

Diante desse fato, em pesquisa realizada pelo Gartner, em 2021, com 465 CEOs, de diferentes 

países, mostra que, dentre às três principais prioridades estratégicas de crescimento do negócio, 

uma delas é aumentar o investimento em iniciativas digitais (STARITA, 2021). 

As empresas líderes digitais vêm alcançando lucros, que são 1,8 vezes maior que os dos 

concorrentes atrasados na adoção das tecnologias digitais (FORTH et al., 2020), não é à toa, 

que a TD tem alta prioridade nas agendas dos executivos das grandes e tradicionais 

organizações (HESS et al., 2016), incluindo as brasileiras (DREYFUSS, 2021).   

Não é à toa, que as empresas têm buscado realizar sua jornada da TD (Westerman, 

Bonnet e McAfee 2014b), enfrentando hábitos organizacionais, difíceis de mudar (ROSS et al., 

2019), mas necessário para responder às necessidades e mudanças de comportamento dos 

clientes, novas tecnologias e aumento da concorrência (VERHOEF et al., 2021), pois a TD pode 

trazer melhor desempenho organizacional (VIAL, 2019), tornando-se uma questão de 

sobrevivência corporativa e prioridade máxima do comitê executivo (HUBER et al., 2021).  

TD pode ser definida como um processo de grande melhoria nos negócios, como a 

experiência do cliente, simplificação das operações e/ou criação de novos modelos de negócios, 

suportados pelo uso das tecnologias digitais, que podem ser representadas pelo seu acrônimo 

SMACIT (social, mobile, analytics, cloud, IoT-Internet of Things) (FITZGERALD et al., 2014). 

Já Verhoef et al., (2021), define TD como uma mudança na forma como uma empresa emprega 

tecnologias digitais, para desenvolver um novo modelo de negócio digital que ajude na criação 

e apropriação de mais valor para a organização. 

Entretanto, em pesquisa realizada pela Boston Consulting Group, em 2020, com 70 

grandes empresas e 825 executivos seniores, como respondentes, constatou-se que 70% das 

empresas falham na sua TD devido às barreiras organizacionais  (FORTH et al., 2020). 

Barreiras organizacionais que impedem as grandes empresas de realizarem, com 

sucesso, sua jornada da TD, que podem ser resumidas pela inércia organizacional de 

comportamentos, profundamente enraizados e, consequentemente, com uma cultura resistente 

às mudanças (VIAL, 2019), reflexo dos resultados organizacionais positivos atingidos, por 

meio de um modelo de negócio tradicional e vigente.  Diante do exposto, segundo 
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(Morakanyane et al., 2017) para se prosperar em uma jornada de TD, a organização precisa de 

um conjunto de competências, mentalidade e cultura, que sejam digitais.    

Vale ressaltar que empresas como a Kodak, possuíam as capacidades organizacionais e 

tecnológicas adequadas para responderem, aos eventos desconhecidos (TEECE et al., 2016), às 

mudanças e incertezas de uma ambiente turbulento (LIN et al., 2006) e volátil (BENNETT; 

LEMOINE, 2014), porém vivenciaram o desmoronamento do seu império, pois ficaram presas 

ao seu status quo e, como consequência, seu negócio de filmes e máquinas fotográficas 

analógicas foi substituído pelo crescimento exponencial das câmeras digitais (LUCAS; GOH, 

2009). O termo agilidade emerge, como um pré-requisito para a pessoa, equipe e níveis 

organizacionais para um gerenciamento eficaz frente a volatilidade do mercado (BARAN; 

WOZNYJ, 2021). 

Agilidade Organizacional (AO) pode ser, então, uma capacidade essencial na jornada 

da TD, isto por que, Warner e Wäger (2019) argumenta que a TD é um processo contínuo de 

uso de novas tecnologias que reconhece a agilidade como o mecanismo central, para a 

renovação estratégica do modelo de negócio da organização, abordagem colaborativa e a 

cultura.  

AO pode ser definida como a capacidade de (i) detecção e (ii) resposta às oportunidades 

e ameaças internas e externas com rapidez, facilidade e destreza (NAZIR; PINSONNEAULT, 

2012), suportada por uma estrutura organizacional com baixo nível hierárquico, ambiente 

colaborativo formado por equipes multidisciplinares, que fomentam a rápida experimentação e 

inovação (KIDD, 1994; TSENG; LIN, 2011; LU; RAMAMURTHY, 2011; SAMBAMURTHY 

et al., 2003; WENDLER, 2014; HARRAF et al., 2015; FELIPE et al., 2017), recursos essenciais 

para enfrentar e responder, às mudanças e incertezas de um ambiente turbulento e incerto (LIN 

et al., 2006).   

(i) Detecção: capacidade intelectual de encontrar coisas apropriadas para agir (DOVE, 

2001), ou seja, capacidade que envolve ações da empresa em criar hipóteses sobre 

futuras implicações em relação a eventos e tendências observadas, bem como testá-las 

para identificar e habilitar a criação de produtos, serviços ou modelos de negócios, isto 

é, atividades interpretativas, de criação e aprendizagem (TEECE et al., 2016);  

(ii) Resposta: capacidade física de agir (DOVE, 2001), que pode ser representada pela 

habilidade da empresa em transformar o conhecimento em ação para responder às 

mudanças identificadas de maneira reativa ou proativa (GATTIKER et al., 2005), 
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escolhendo a melhor reposta frente ao evento percebido, seja realizando um movimento 

complexo, simples ou nenhum movimento (OVERBY et al., 2006). 

Nota-se que a agilidade nas organizações, pode aumentar a sua resiliência, que é 

definida como a capacidade da organização em se recuperar de crises resultantes de quaisquer 

mudanças internas e externas (MRUGALSKA; AHMED, 2021). 

Vale mencionar que as empresas foram colocadas num estado de alerta devido aos 

impactos gerados pela pandemia da COVID-19, e mais do que nunca, perceberam a necessidade 

de serem resilientes frente a eventos desconhecidos (SHIH, 2020), característica que pode ser 

atingida pela AO.  

As empresas tradicionais inseridas em um ambiente instável, imprevisível, complexo e 

que se mantiverem com sua estrutura hierárquica, conservadora, rígida e com baixo nível de 

empoderamento, liberdade e autoridade, para os seus colaboradores, características que 

divergem de uma organização ágil (ALBERTIN; ALBERTIN, 2016), colocar-se-ão em risco 

eminente frente aos desafios de um mundo turbulento e à realização da sua jornada da TD. 

Dada a complexidade, difusão e natureza multidisciplinar da jornada da TD (VERHOEF 

et al., 2021), se faz necessário desenvolver, construir, redesenhar e/ou aperfeiçoar os recursos 

tangíveis e intangíveis, que incluem também, as habilidades de gerenciamento (BARNEY et 

al., 2001) e do empreendedorismo atribuídas aos gestores da organização (TEECE et al., 2016) 

- capacidades organizacionais, entendidas como “Building Blocks”, os fatores imperativos para 

realizar com sucesso a TD, pois permitem as pessoas entenderem o que precisa ser feito e como 

fazê-lo; processos que orientam a empresa desde a ideia, entrega e suporte das ofertas digitais; 

e tecnologia que suporta, tanto a eficiência dos processos organizacionais, quanto as ofertas 

digitais, produtos e/ou serviços inovadores (ROSS et al., 2019). 

 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

 
As grandes e tradicionais empresas operam em uma indústria há muito tempo com 

modelos de negócios bem estabelecidos, suportadas por uma estrutura direcionada para um alto 

nível de comando e controle sobre os recursos da organização – ferramentas, pessoas e 

processos, pois estão inseridas em um ambiente de alta competitividade que dependem, 

principalmente, da sua produtividade e excelência operacional, tendo como foco primário a 

produção em larga escala, que visa à diluição de custos fixos (SAMBAMURTHY; ZMUD, 

2017). 
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Essas empresas não foram projetadas para aderirem ou adotarem, facilmente, as 

tecnologias digitais, que viabilizam a captura de um grande volume de dados em tempo real, 

permitindo analisá-los e usá-los para reformular toda a cadeia de valor de uma organização e 

munindo-as para criar melhores, customizados e personalizados produtos e serviços (PORTER; 

HEPPELMANN, 2014), com intuito de atender clientes muito mais impacientes, informados e 

exigentes (LARIEIRA et al., 2017). 

Apesar das ações que vêm sendo executadas por muitas dessas organizações em direção 

a sua TD, essas empresas continuam falhando na execução e implementação da sua estratégia 

digital (HESS et al., 2016; WESTERMAN; DAVENPORT, 2018), sendo constatada, em 

pesquisa global, realizada em novembro/2020, pela CBINSIGHTS, com mais de 1000 C-levels 

(CEO, CDO, CFO, CIO), a confirmação de que menos de 10% das empresas perceberam todos 

os benefícios das iniciativas digitais (CBINSIGHTS, 2020). 

Como consequência, essas empresas não têm se beneficiado com todo o potencial 

ofertado pelo uso das tecnologias digitais, seja para reduzir custos, inovar (HESS et al., 2016), 

melhorar a produtividade e competitividade, prover uma melhor experiência para seus clientes, 

por meio de novas formas de interação ou novos modelos de negócio (MATT et al., 2015; 

ROSS et al., 2019), possibilitando melhores margens de lucro e/ou novas fontes de receita 

(FITZGERALD et al., 2014). 

O problema a ser solucionado diante da inércia organizacional está relacionado às 

barreiras organizacionais que impedem a TD, como: a não definição clara da estratégia digital  

(KANE et al., 2016; HESS et al., 2016);  baixo incentivo à rápida experimentação e inovação, 

falta de suporte adequado da liderança e engajamento das pessoas (FRANKIEWICZ; 

CHAMORRO-PREMUZIC, 2020); falta de pessoas com os conhecimentos necessários e 

adequados para lidar com as tecnologias digitais e novos processos (SCHWERTNER, 2017; 

GURBAXANI; DUNKLE, 2019); baixo nível de colaboração interfuncional e estrutura 

hierarquizada (BUCY, 2016; TABRIZI et al., 2019); e dificuldades em lidar com sistemas 

legados (FITZGERALD et al., 2014). 

Diante dessa problemática, emergem no cenário corporativo as organizações ágeis, que 

responderam, quase que três vezes mais rápido e, adequadamente, aos desafios enfrentados pela 

COVID-19 (HANDSCOMB et al., 2020), pois são capazes de responder, a um pedido 

inesperado do cliente ou a mudanças de preferências (VERVEST et al., 2005), e que têm 

mudado, de forma radical, seus modelos operacionais frente à digitalização dos seus 
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concorrentes e novos entrantes, e são mais inovadoras, eficientes e possuem maior engajamento 

das pessoas em torno dos objetivos corporativos (AGHINA et al., 2021).  

Um caso típico e recente quanto à capacidade ágil de uma organização foi o caso da 

Spark Telecom, em resposta às reclamações dos seus clientes sobre os serviços prestados. A 

empresa lançou novos serviços digitais, rapidamente, passando a operar mais como um 

provedor de serviços digitais do que uma empresa tradicional de telecomunicações, e reduziu o 

número de reclamações, alcançando um NPS-Net Prometer Score positivo (AGHINA et al., 

2021).  

A agilidade pode ser, então, um fator diferenciador, pois requer pensamento estratégico, 

uma mentalidade inovadora em relação à mudança e uma necessidade implacável de ser 

adaptável e proativa (HARRAF et al., 2015), caraterísticas necessárias para TD (VERHOEF et 

al., 2021). Assim, é relevante destacar que empresas participantes do ecossistema de negócios 

digitais estão diante de constantes mudanças e devem possuir estruturas organizacionais 

flexíveis que permitam adaptação contínua (HANELT et al., 2021), capacidade está presente 

nas organizações ágeis. 

Dado o contexto apresentado, surge a seguinte pergunta norteadora de toda a pesquisa: 

Como a agilidade organizacional pode viabilizar a jornada da transformação digital em uma 

empresa?  

 

 

1.2 Objetivos do Trabalho 

 
Este estudo tem como objetivo geral compreender como agilidade organizacional pode 

viabilizar a transformação digital.  

Com a finalidade de garantir que o objetivo geral seja realizado com a profundidade 

adequada, serão perseguidos os seguintes objetivos específicos:  

 Identificar e explorar na organização pesquisada e na literatura, os fatores que 

impedem e viabilizam a TD, bem como as características da AO e seus habilitadores;  

 Por intermédio de evidências identificadas na organização, observar a prática à luz 

da teoria encontrada. 
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1.3 Justificativa e Contribuição 

 
Diante da falta de claridade do que é TD, natureza difusa e multidisciplinar (WARNER; 

WÄGER, 2019; VIAL, 2019), Kane et al., (2017a) é sugestivo que para se ter um melhor 

entendimento da TD, relacioná-la com a adoção de processos e práticas de negócio que ajudam 

a organização a competir, efetivamente, em um mundo cada vez mais digital, torna-se relevante.  

Enquanto, Hess et al., (2016) argumentam que TD está preocupada com as mudanças 

que as tecnologias digitais podem trazer para o modelo de negócio de uma empresa, pois 

resultam em mudanças nos produtos, estrutura organizacional ou na automação de processos. 

Com a TD esperam-se mudanças-chave nos modus operandi da organização, por meio 

de,  reformulações nas operações, processos e estruturas organizacionais, com o objetivo de 

fornecer melhores produtos e serviços para o mercado (KRETSCHMER; KHASHABI, 2020). 

Apesar de vários estudos sobre a temática, não há ainda uma homogeneidade conceitual 

do que é TD (WARNER; WÄGER, 2019; VIAL, 2019), e quais são seus efeitos nos modelos 

de negócios de diferentes setores (LARIEIRA et al., 2021), só por esses motivos, existe a 

necessidade de um entendimento holístico dos porquês e como TD pode ser implementada.  

Alguns estudos demostram que a TD contribui para AO (VIAL, 2019) e na permeação 

das estruturas organizacionais ágeis (HANELT et al., 2021). Por outro lado, outros estudos 

demostram que a AO é essencial para realizar, com sucesso, a TD (WARNER; WÄGER, 2019). 

Enquanto Mrugalska e Ahmed (2021), argumenta que só empresas possuidoras da 

capacidade ágil (AO) conseguem lidar, adequadamente, com as mudanças e adoção de novas 

tecnologias da Indústria 4.0 (big data & analtics, robôs autônomos, simuladores, sistemas de 

TI integrados, IoT, segurança cibernética, cloud, manufatura aditiva – impressão 3D, realidade 

aumentada), presentes em muitas organizações que estão em sua jornada da TD.  

Como contribuição teórica, este estudo estende o conhecimento relatado por outros 

autores em relação AO e TD, bem como apresenta questões ainda pouco discutidas, como a AO 

impulsionando a TD.  

Enquanto, como contribuição prática, as organizações tradicionais podem fazer o uso 

dos resultados dessa pesquisa, a fim de identificar maneiras de romper com suas barreiras 

organizacionais que impedem de atingir com sucesso a sua TD.  
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1.4 Estrutura do Trabalho 

 
O trabalho está estruturado da seguinte forma:  

1. Introdução: apresentação do tema, questão de pesquisa, objetivos e justificativa; 

2. Revisão de literatura: apresentação da revisão de literatura relacionada à questão de 

pesquisa – Agilidade Organizacional e Transformação Digital; 

3. Métodos e abordagem de pesquisa: relato da abordagem de pesquisa e dos métodos 

adotados para coleta e análise de dados; 

4. Estudo de caso: descrição e análise dos resultados encontrados na pesquisa e 

avaliação frente ao referencial teórico;  

5. Conclusão: relato da conclusão do estudo de caso, limitações da pesquisa e sugestões 

para estudos futuros.  

6. Referências e apêndices.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 
 
2.1 Agilidade Organizacional (AO) 

 
AO é estudada por diversos pesquisadores do mundo, visto a sua relevância acadêmica 

e para as organizações, pois a agilidade é um elemento para um melhor desempenho 

organizacional, pois permite criar e capturar valor por meio da inovação de produtos, serviços, 

processos e modelos de negócio (SAMBAMURTHY et al., 2003; RAVICHANDRAN, 2018).  

É fato que a agilidade é uma capacidade importante, principalmente para as empresas 

que estão inseridas em um ambiente imprevisível, turbulento, dinâmico e competitivo, pois 

necessitam responder de forma rápida e adequada às pressões de mercado e eventos 

desconhecidos (TEECE et al., 2016).  

Diante desse cenário, Teece et al. (2016) argumentam que as empresas deveriam ser 

obstinadas a se tornarem ágeis, independentemente do custo, mantendo as opções abertas o 

tempo todo, à redundância, e permanecendo em um estado constante de transformação radical.  

Lu e Ramamurthy (2011, p. 932), define AO como a capacidade de uma empresa lidar 

com mudanças rápidas, implacáveis e incertas, bem como prosperar em um ambiente 

competitivo com oportunidades em mudança continua e imprevisível. Enquanto para Harraf et 

al. (2015) AO é a capacidade de adaptabilidade organizacional à mudança, face às condições 

dinâmicas do mercado e em evolução.  

Sambamurthy et al. (2003) e Tallon e Pinsonneault (2011) conceitualizam a AO em três 

dimensões, do cliente, operação e parceiro, pois enfatizam a capacidade da empresa em 

responder com rapidez, com base no entendimento e atendimento das necessidades dos clientes, 

agilizando os processos operacionais e estabelecendo relacionamentos externos.   

Já  Ravichandran (2018) conceitualiza AO em relação a (i) responsividade ao cliente: 

capacidade de avaliar as necessidade e preferências do cliente, de maneira a responder 

rapidamente com ofertas de produtos e serviços; (ii) flexibilidade operacional: capacidade em 

adaptar, simplificar e agilizar processos, bem como melhorar, a velocidade de desenvolvimento 

de produtos, cadeia de suprimentos e processos logísticos e; (iii) flexibilidade estratégica: 

capacidade da empresa de identificar e entrar em novos mercados e redefinir o escopo de seus 

negócios.  

Nesse trabalho, AO é a capacidade de detectar as mudanças, como preferências do 

consumidor, legais, econômicas, sociais, regulatórias, avanços tecnológicos (tecnologias 
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digitais), pandemias, entre outras, estando apta para adaptabilidade organizacional à mudança, 

de modo a  responder às oportunidades e ameaças internas e externas com rapidez, facilidade e 

destreza, por meio do lançamento de novos produtos, modelos de negócio, canais de 

distribuição e/ou diminuindo, ou aumentando preços de produtos existentes, melhorando as 

suas características, entre outros, representada pelas três dimensões da agilidade, inter-

relacionadas: (i) cliente; (ii) parceiro; e (iii) operação: 

(i) cliente: capacidade em capturar a inteligência de mercado, por intermédio dos clientes, 

de modo a responder de forma rápida às necessidades, mudanças de preferências dos 

clientes e oportunidades do mercado, por meio da geração de inovação; 

(ii) parceiro: capacidade em alavancar e integrar ativos, absorver conhecimentos e 

competências, de distintas organizações, ou seja, ter condições de orquestrar um 

ecossistema com parceiros externos, estabelecendo parcerias de negócio estendidas ou 

estratégicas, de modo a melhorar a resposta da empresa em relação às pressões de 

mercado e mudanças imprevisíveis, habilitando a empresa, desenvolver novos produtos, 

serviços e realizar ajustes em sua cadeia de suprimentos; 

(iii) operação: capacidade em adaptar, simplificar e fazer mudanças nos processos de 

negócio, com velocidade, precisão, economia dos custos, para lidar com as mudanças 

ambientais e explorar oportunidades, por intermédio de inovação e ações de 

competitividade, cujo objetivo é melhorar o desempenho financeiro. 

Diante dos atributos que envolvem o ecossistema da AO, um modelo conceitual 

simplificado, pode ser obtido com base na categorização proposta por Zhang e Sharifi (2000) – 

“agility drivers”: Direcionadores; “agility capabilities” : AO – Capacidade ágil; e “agility 

providers”: Habilitadores, conforme figura 1.   

“Agility drivers” – Direcionadores: representam as mudanças e pressões do ambiente 

ao negócio, exigindo que a organização busque novas formas de executar seu negócio 

(ZHANG; SHARIFI, 2000), com o propósito de manter suas vantagens competitivas frente a 

seus concorrentes e novos entrantes.  

“Agility capabilities”– capacidade ágil (AO – propriamente dita): capacidades 

essenciais que a empresa precisa para responder de modo positivo e aproveitar as mudanças 

(ZHANG; SHARIFI, 2000), por meio das dimensões da agilidade em relação ao cliente, 

parceiro e operação (SAMBAMURTHY et al., 2003; TALLON; PINSONNEAULT, 2011);   
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Figura 1- Modelo Conceitual Simplificado da Agilidade Organizacional 

 
Fonte:adaptado de  (ZHANG; SHARIFI, 2000), (WENDLER, 2014) e (SAMBAMURTHY et al., 2003) 

 

“Agility providers” – habilitadores da agilidade, podem ser descritos como uma 

combinação de diferentes recursos produzidos pelas rotinas organizacionais (NELSON; 

WINTER, 1982),  como estrutura organizacional, recursos da empresa, compensação dos 

funcionários, liderança executiva (DYKES et al., 2020), inovação, pessoas, tecnologias, 

ferramentas, métodos e práticas, pelos quais as chamadas “agility capabilities” podem ser 

atingidas (ZHANG; SHARIFI, 2000).  

Nesse sentido, os habilitadores da agilidade devem estar alinhados a estratégia 

corporativa, patrocinado e suportado pela liderança sênior da organização,  cujo objetivo, seja 

atingir a AO (CROCITTO; YOUSSEF, 2003), estando integrados com a TI, pessoas, processos 

de negócio (LIN et al., 2006) a uma estrutura organizacional flexível, que permita rápida 

adaptação dos processos para implementação da mudança (WENDLER, 2014), trocando de 

uma estratégia, atividade ou trabalho para outro (SHEREHIY et al., 2007).  

Segundo (MRUGALSKA; AHMED, 2021), os habilitadores da agilidade são unidades 

da organização (ex.: TI, pessoas, inovação, liderança, cultura e estrutura organizacional) 

interessadas em trazer um aumento da agilidade para a empresa.  

Com o objetivo de facilitar o entendimento, os “agility providers” – habilitadores da 

agilidade, foram agrupados nas seguintes competências organizacionais:  TI, inovação, 

liderança, pessoas, estrutura organizacional e cultura (KIDD, 1994; TSENG; LIN, 2011; LU; 

RAMAMURTHY, 2011; HARRAF et al., 2015; WENDLER, 2016; RAVICHANDRAN, 

2018; KOVYNYOV et al., 2021).  
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2.1.1 TI 

 
Capacidade da empresa em administrar e gerenciar os ativos de TI (CHAKRAVARTY 

et al., 2013), que podem ser definidos como todo hardware e software necessários para uma 

empresa atingir seus objetivos de negócio (LAUDON K; LAUDON J. 2013), convertendo-os 

em aplicações estratégicas, aspirando ao alcance de riqueza do conhecimento e processo que 

abrangem toda organização, parceiros, clientes e fornecedores (SAMBAMURTHY et al., 2003) 

e que habilitem a organização na tomada decisões mais rápidas e assertivas (LU; 

RAMAMURTHY, 2011), ou seja, a TI tem um papel primordial e habilitador da AO (TALLON 

et al., 2019). 

 

 

2.1.2 Cultura Organizacional 

 
Cultura Organizacional (CO), que pode ser descrita como um conjunto complexo de 

valores, suposições e símbolos que refletem em comportamentos e normas da organização 

(DEAL; KENNEDY, 1984), adquiridos ao longo do tempo  (CROCITTO; YOUSSEF, 2003). 

CO que favoreça a agilidade deve estar alinhada ao conceito “cultura da mudança”, 

podendo ser descrito como um ambiente apoiador da experimentação, aprendizagem e 

inovação, pois as pessoas de todos os níveis da organização são capacitadas e treinadas a 

possuírem atitude positiva em relação às mudanças, opiniões diferentes, novas ideias e 

tecnologias, pois são estabelecidos os valores ágeis em toda organização, como a capacidade 

de resposta, confiança, proatividade, responsividade, flexibilidade e descentralização na tomada 

de decisão (SHEREHIY et al., 2007; WENDLER, 2014). 

 

 

2.1.3 Pessoas 

 
A organização deve ser provida de pessoas com uma atitude positiva em relação à 

aprendizagem e autodesenvolvimento, ter habilidade para solucionar problemas, gerar ideias 

inovativas e aceitar novas responsabilidades (PLONKA, 1997), compartilhando e disseminando 

os valores ágeis por toda organização, manuseando a mudança como uma oportunidade, 

convertendo esses valores em ações e vantagem competitiva (WENDLER, 2014), pois são 
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suportados por uma cultura de risco calculado, que favorece testes de ideias dos colaboradores 

e não são reprimidos em caso de falha (TALLON et al., 2019).   

Em um ambiente competitivo ágil, as pessoas com suas competências são os principais 

diferenciais da empresa em relação aos seus concorrentes (GOLDMAN et al., 1994), pois 

quando empoderadas, experimentam mais,  tornam-se melhores em apreender e responder com 

rapidez aos experimentos, o que acabam contribuindo para inovação (ROSS, 2018a) 

 

 

2.1.4 Liderança 

 
Liderança implica na capacidade do gestor em identificar, alavancar, aproveitar 

oportunidades e minimizar ameaças, explorando as competências internas e externas da 

organização (LEWIS et al. 2014) .  

Liderança ágil deve assumir riscos, possuir capacidade para inovar e adaptar a empresa 

a mudanças do mercado, atuar como coaching junto aos colaboradores, influenciar, capacitar, 

empoderar, inspirar as pessoas a receberem bem, as mudanças (AKKAYA, 2020) e suportá-las, 

na construção de relacionamentos de negócio com clientes e fornecedores  (CROCITTO; 

YOUSSEF, 2003).  

A liderança deve ser participativa, ter a habilidade de criar e disseminar a visão e missão 

ágil na organização (WENDLER, 2014), possuir como prática o compartilhamento e delegação 

do poder para seus colaboradores e equipes (HARRAF et al., 2015), e prover um sistema de 

recompensas,  pois todas essas ações, engajam e favorecem ainda mais a força de trabalho ágil 

e se tornam vitais para uma organização em constante adaptação e aprendizagem em um 

ambiente inovativo e turbulento (CROCITTO; YOUSSEF, 2003; SUMUKADAS; 

SAWHNEY, 2004; SHEREHIY et al., 2007; MUDULI, 2016).  
 

 

 

2.1.5 Estrutura Organizacional Flexível 

 
Organizações com estrutura flexível, dependem de sua equipe para a realização do 

trabalho, são caracterizadas pela clareza de propósito, baixos níveis de formalidade em relação 

à descrição de trabalho e horários, baixo nível hierárquico, possuem comunicação aberta - 

formal e informal, são tomadas decisões de maneira distribuída e descentralizada, as quais 

promovem rápidas decisões e mudanças de autoridades, quando necessárias. Empresas com 
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uma estrutura flexível, permitem a rápida reconfiguração e adaptação dos processos, recursos 

humanos e físicos, com intuito de se manter competitivas em um ambiente volátil e complexo 

(SHEREHIY et al., 2007; WENDLER, 2014; TEECE et al., 2016).   

Nesse sentido, uma organização que possua uma estrutura organizacional flexível, 

habilita a empresa, aumentar ou reduzir rapidamente níveis de produção para suportar 

flutuações de demanda do mercado e/ou reconfigurar sua cadeia de suprimentos, por meio das 

parcerias estratégicas, ao se deparar com a interrupção no fornecimento de produtos e/ou 

serviços de um fornecedor, de modo atender as necessidades do mercado e cliente (FELIPE et 

al., 2017).  

Uma característica universal de uma organização ágil é ser formada por equipes 

multidisciplinares – pessoas que possuem competências distintas, organizadas em pequenas 

equipes autônomas, que colaboram e cooperam entre si, pois visam criar e entregar valor aos 

clientes, pois trabalham em prol de um único objetivo, possuem a capacidade de se reconfigurar 

e adaptar-se, de forma rápida, a um ambiente em constante mudança (DENNING, 2017;  

KOVYNYOV et al., 2021), como, por exemplo, as famosas squads, originadas do modelo 

Spotify, projetadas para operarem como uma mini startup (KNIBERG;  IVARSSON, 2012).  

 

 

2.1.6 Inovação 

 
Segundo Plessis (2007), com a inovação são criados novos conhecimentos e ideias para 

facilitar novos resultados de negócios, visando melhorar os processos e estruturas internas para 

a criação de produtos e serviços orientados ao mercado. A inovação abrange tanto a inovação 

radical e disruptiva quanto a incremental.   

Inovação incremental são pequenas melhorias ou atualizações nos produtos, serviços e 

processos existentes, que contribuem para a empresa se manter competitiva a curto prazo, com 

o objetivo de aumentar a rentabilidade e vendas (CHRISTENSEN et al., 2016), enquanto a 

inovação radical foca em resultados de longo prazo, como a criação de um novo modelo de 

negócio, que pode transformar o relacionamento da empresa com seus clientes e fornecedores 

(LEIFER et al., 2000), e converter em otimização de custo, aumento de receita e lucro (TEECE, 

2018). 

As empresas mais inovadoras diferem em relação às menos inovadoras no que diz  

respeito à sua propensão ao risco, atitude frente à incerteza, aceitação de novas tecnologias   

(HURLEY; HULT, 1998), e estão em constante busca de oportunidades, abertas à 
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experimentação e possuem tolerância aos erros, características essenciais para se tornarem uma 

organização ágil (HARRAF et al., 2015; RAVICHANDRAN, 2018).  

 

 

2.2 Transformação Digital (TD) 

 
TD refere-se à mudança (WEILL; WOERNER, 2018) e pode ser definida como um 

processo de melhoria a uma entidade, provocando mudanças significativas em suas 

propriedades, por meio da combinação de tecnologias de informação, computação, 

comunicação e conectividade (VIAL, 2019). Enquanto Hanelt et al., (2021) definem TD como 

mudança organizacional, que é desencadeada e moldada pela ampla difusão das tecnologias 

digitais, já Morakanyane et al., (2017) define TD como um processo evolutivo que aproveita as 

capacidades e tecnologias digitais para habilitar modelos de negócio, processos operacionais e 

experiências do cliente para criar valor. 

Nesse trabalho, TD é uma jornada que visa melhorar uma entidade (organização), 

provocando mudanças significativas em suas propriedades, com o objetivo de proporcionar uma 

nova experiência ao cliente, simplificar operações e/ou criar novos modelos de negócios, por 

meio de combinações de diferentes tecnologias de informação, computação, comunicação e 

conectividade.  

As tecnologias digitais, envolvidas nos negócios contemporâneos, como big data & 

analytics, mídias sociais, mobile ou computação em nuvem, parecem muito diferentes da TI 

anteriores (BHARADWAJ et al., 2013), pois podem gerar oportunidades e viabilizar grandes 

transformações nas empresas (DIBIA et al., 2014), seja criando maneiras digitais e atraentes de 

interação com seu cliente, em paralelo com suas atividades tradicionais, ou de um novo modelo 

de negócio atuante em um diferente setor ou domínio. 

Diante do exposto, as tecnologias digitais podem ser utilizadas para competir com 

concorrentes ou novos entrantes, como startups, que nascem digitais, como Airbnb e, que, 

normalmente, oferecem uma nova e excitante experiência para o cliente em um setor já 

estabelecido (WEILL; WOERNER, 2018). 

Amazon, de um varejista de venda de livros on-line, agregou outros modelos de 

negócios e passou a ofertar serviços de infraestrutura de TI – computação em nuvem 

(BHARADWAJ et al., 2013). 

Nesse sentido, é fácil reconhecer o papel revolucionário que as tecnologias digitais estão 

desempenhando na economia moderna. De qualquer forma, é observado por Subramaniam 
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(2021), que as empresas podem se beneficiar das tecnologias digitais, com base no nível de 

transformação digital encontrado na organização, classificados em quatro camadas estratégicas, 

conforme figura 2. 

Figura 2- Camadas Estratégicas para a Transformação Digital 

Fonte:adaptado de  (SUBRAMANIAM, 2021) 

Primeira camada — “Eficiências operacionais”: A maioria das iniciativas de TD ocorre 

nessa camada, pois é especialmente importante para as empresas com foco estratégico em 

eficiência operacional (SUBRAMANIAM, 2021). 

Não é à toa que as grandes e tradicionais indústrias do setor de mineração, estão se 

inclinando em sua jornada de TD, visto as oportunidades oriundas dos dados gerados pelo uso 

das tecnologias digitais da indústria 4.0 e os benefícios que podem trazer ao negócio em relação 

à otimização da energia, automação para melhorar a produção, à eficiência ambiental e redução 

do uso de mão de obra manual, consequentemente, melhorar as vidas de seus funcionários, 

aumentar a eficiência e os lucros (WESTERMAN et al., 2019).  

Conceitualizado por Sánchez e Hartlieb (2020) a Indústria 4.0 é baseado na digitização 

avançada dos processos de produção e na combinação de tecnologias orientadas à Internet, 

permitindo a conexão entre sensores inteligentes, máquinas e sistemas de TI, em toda a cadeia 

de valor.  

Nesse sentido, podem-se citar alguns casos habilitados pelo uso de dados gerados pela 

interatividade de ativos da fábrica/manufatura — (ex.: equipamentos, sensores) por meio das 

tecnologias digitais provenientes da indústria 4.0 no setor de mineração, com foco em eficiência 

operacional e segurança: 
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 operação autônoma: permite o manuseio de equipamentos enormes e pesados, como 

caminhões off-road e perfuradores, sem a necessidade de operadores, aumentando o 

nível de segurança para as pessoas, pois não são obrigados a permanecer em locais 

industriais perigosos, além de gerar o aumento da eficiência e eficácia dos resultados da 

produção, tão importantes para o setor (SGANZERLA et al., 2016);  

 ou pelo uso de sensores inteligentes (IoT): em barragens de mineração, permitindo 

acompanhar e identificar, em tempo real, anomalias (SGANZERLA et al., 2016) que 

viabilizam tomadas de ações tempestivas em relação alguma possibilidade de impacto 

ambiental e social, como ocorrido em Brumadinho – Minas Gerais/Brasil com o 

rompimento da barragem contendo lama de rejeitos de minério (UFMG, 2021). 

Segunda camada – “Eficiências operacionais avançadas”:  Os ganhos de eficiência nessa 

camada extrapolam o uso dos dados gerados pelos ativos da fábrica/manufatura, pois a 

diferença, é que nessa, os dados são provenientes da interatividade dos usuários com os 

produtos e/ou serviços digitais da organização, permitindo a empresa aproveitar esses dados, 

de modo a obter vantagens estratégicas, além das disponíveis na primeira camada 

(SUBRAMANIAM, 2021).    

Um caso típico de eficiências operacionais avançadas oriundas das tecnologias digitais, 

se deu na Netflix, quando deixou seu modelo de negócio original de aluguel de filmes em mídia 

física para se tornar o primeiro provedor de grande escala de serviços de streaming de vídeo 

(VIAL, 2019), transmitido com alta qualidade, agilidade e otimização de custos de 

infraestrutura, pois é suportado pelo uso de IA e técnicas de machine learning, que auxiliam na 

definição e distribuição inteligente, de quais títulos e quando, devem ser armazenados no 

cache– memória em servidores regionais, durante uma demanda de pico, resultando em 

eficiências operacionais (YU, 2019).  

Terceira camada — “Serviços baseados em dados de cadeias de valor”: nessa camada 

as empresas reconhecem a possibilidade de gerarem serviços baseados em dados, provenientes 

de seus produtos e cadeias de valor. Essas organizações direcionam esforços para o 

enriquecimento do seu ecossistema produtivo, a fim de ampliar sua vantagem estratégica e 

competitiva, desde eficiências operacionais, até a geração de novos serviços baseados em 

dados, e consequentemente, criar novas fontes de receita (SUBRAMANIAM, 2021).    

Nessa camada, a empresa é habilitada a gerar uma nova proposta de valor, e pode 

acarretar redefinição e desenvolvimento de novos modelos de negócio, de modo a permitir 

diferenciar a empresa, produtos e serviços em relação aos concorrentes, pois o valor é percebido 
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pelos clientes, parceiros e pela própria concorrência, isto viabilizado pelo uso dos dados, 

oriundas das soluções digitais (ROSS et al., 2019; VERHOEF et al., 2021). 

Nesse sentido, Tesla automóveis, se utilizou da camada estratégica “serviços baseados 

em dados de cadeias de valor” rompendo o status quo da indústria automotiva, vendendo seus 

carros diretamente ao consumidor via internet, e não por meio das tradicionais concessionárias. 

Por intermédio de tecnologias digitais, embarcadas no seu veículo e acopladas em soluções de 

IoT, que usam cloud, big data & analytics e machine leraning, habilitam seu veículo de maneira 

autônoma, solicitarem reparos corretivos, quando necessários, por meio do download de 

atualização do software, ou, se for preciso, enviando uma notificação a uma central de 

motoristas, para que peguem o seu carro para manutenção em uma oficina credenciada 

(PORTER; HEPPELMANN, 2014).   

Quarta camada — “Serviços baseados em dados de plataforma digitais” as empresas 

criam comunidades virtuais (plataformas digitais) que permitem aos usuários interagir entre 

eles. Nesse sentido a empresa é habilitada a capturar os dados, permitindo, orquestrar e facilitar 

trocas de dados entres os usuários envolvidos nessa comunidade (SUBRAMANIAM, 2021).    

Uber é um caso típico da quarta camada, pois por intermédio da sua plataforma digital 

e modelo de negócio de dois lados, “economia compartilhada”, envolvendo motoristas e 

passageiros, são mutualmente beneficiados, mudando a percepção de valor em relação à 

mobilidade urbana (TEECE, 2018), permitindo inclusive a troca de informações com outros 

clientes digitais (anunciantes) ou parcerias fora de suas cadeias de valor (SUBRAMANIAM, 

2021).     

De qualquer forma, para uma grande empresa tradicional adquirir as habilidades de uma 

empresa digital, que é direcionada por dados, se adapta e se transforma rapidamente, responde 

as pressões de mercado com lançamentos de produtos e serviços digitais, com base no feedback 

do cliente, faz-se necessária uma reconfiguração geral em toda organização (HANELT et al., 

2021).  

Diante do exposto, aspectos organizacionais necessitam ser redefinidos, como a 

estratégia organizacional, estrutura, cultura, pessoas e liderança (FITZGERALD et al., 2014; 

MATT et al., 2015; SEBASTIAN et al., 2017; KANE, 2019), devendo haver o investimento 

adequado para a transformação do negócio para o digital (HESS et al., 2016; WESTERMAN; 

DAVENPORT, 2018), com a finalidade de obter vantagem competitiva e melhor performance 

organizacional  (VIAL, 2019; ROSS, 2020). 
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Diante disso, não é somente uma questão de adoção de tecnologias digitais, isto é apenas 

o ponto de partida (WESSEL et al., 2016; WESTERMAN et al., 2019), corroborado por Rogers 

(2016, p.239) pois destaca que a TD, fundamentalmente não é sobre tecnologia, mas sobre 

estratégia, enquanto, Frankiewicz & Chamorro-Premuzic (2020), defende que a TD é sobre 

talentos, não tecnologia.  

Desta forma, é necessário desenvolver os fatores imperativos para TD, os “Building 

Blocks”, que são inter-relacionados e necessários para romper as barreiras organizacionais 

existentes do legado organizacional e que impedem atingir com sucesso a TD (VERHOEF et 

al., 2021; ROSS et al., 2019; VIAL, 2019; HESS et al., 2016; WESTERMAN et al., 2018), 

categorizados nesse trabalho em: Estratégia Digital, Cultura Digital, Operational Backbone & 

Tecnologias Digitais, Liderança Digital, Estrutura Organizacional e Pessoas.  

Além disso, as organizações necessitam institucionalizar um conjunto de métodos e 

práticas como: 

1. Rápida experimentação – prática que experimenta novas ideias, aprende com os 

resultados e aplica esses aprendizados em novos experimentos (ROSS et al., 2019; 

VIAL, 2019; WARNER; WÄGER, 2019; TABRIZI et al., 2019; WESTERMAN et 

al., 2019); 

2. Times auto-organizados– tramitam e colaboram, através dos limites funcionais, 

geográficos, hierárquicos da organização para realizar suas atividades, visando 

trazer valor para organização (RIGBY et al., 2016; WESTERMAN et al., 2019);  

3. Times multidisciplinares – menores e com maior autonomia (RIGBY et al., 2016; 

KANE, 2019); 

4. Tomada de decisões com base em dados - coletando e usando dados precisos para 

tomar decisões e resolver problemas (WESTERMAN et al., 2019);  

5. Foco no cliente - Mantendo o foco contínuo em atender às necessidades declaradas 

e não declaradas dos clientes atuais e potenciais (WESTERMAN et al., 2019);  

 Entretanto, é ainda um grande desafio para as grandes empresas tradicionais deixarem 

seu status quo para a realização dessas profundas mudanças e transformações (TEECE, 2010), 

porém para aquelas que estejam em um ambiente turbulento, devem embarcar na jornada 

complexa e continuada da TD (SEBASTIAN et al., 2017; VERHOEF et al., 2021). 
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2.2.1 Estratégia Digital 

 
Desenvolver a estratégia digital não é nada fácil (SUBRAMANIAM, 2021), pois para 

as empresas que não nasceram digitais, precisam lidar com a estrutura organizacional pré-

existente, o que exige definir uma estratégia de TD harmonizada com o físico e digital 

(TUMBAS et al., 2018).  

A estratégia digital pode ser entendida como uma estratégia organizacional, formulada 

e executada, utilizando tecnologias digitais para criar valor diferencial (BHARADWAJ et al., 

2013), que impacta os modelos de negócio da empresa (HESS et al., 2016).  

A estratégia digital deve estar centrada nos negócios e orientada na perspectiva do 

cliente, ao invés de estar centrada somente em tecnologia (CHANIAS et al., 2019), pois esta é  

apenas um dos recursos necessários para as organizações realizarem sua estratégia digital e se 

manterem competitivas no mundo digital (VIAL, 2019). 

A estratégia digital pode ser pautada para criar uma proposta de valor com maior 

engajamento, satisfação e fidelidade do cliente, provendo uma melhor experiência de compra, 

como, por exemplo, por meio da aplicação de uma estratégia integrada omnichannel (canal 

físico e digital), maior personalização de produtos e serviços em respostas às necessidades dos 

clientes; ou digitalizando soluções voltadas à reconfiguração da proposta de valor da empresa, 

integrando e combinando diferentes produtos, serviços e dados, em busca de novas fontes de 

receita (SEBASTIAN et al., 2017; ROSS et al., 2019; SCHWERTNER, 2017). 

Os objetivos digitais devem ser sempre monitorados, a fim de checar se estão sendo 

atingidos por indicadores que mensurem as melhorias de desempenho organizacional e do 

modelo de negócio, pois indicadores como ROI – Return of Investiment, continuam sendo 

importantes, porém outros se mostram relevantes em um negócio digital (VERHOEF et al., 

2021). 

 

 

2.2.2 Cultura Digital 

 
É relevante mencionar que a TD não é exclusivamente um desafio orientado por 

tecnologia, pois requer uma profunda mudança cultural (NADKARNI; PRÜGL, 2021). 

Diante dessa afirmação, Westerman et al., (2019) sugere que a cultura digital é suportada 

por quatro valores principais: 
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1. Impacto – reinventando indústrias e revolucionando como as pessoas e 

organizações, interagem por meio da inovação constante;   

2. Velocidade: movimentando e interagindo em tempo hábil, ao invés de esperar para 

ter todas as respostas antes de agir, o que permite à empresa estar à frente dos 

concorrentes e acompanhar as mudanças de desejos dos clientes;  

3. Abertura – compartilhando conselhos e informações, ao invés de manter o 

conhecimento para si mesmo. Dessa forma, incentiva os funcionários a desafiar o 

status quo e trabalhar com qualquer um que possa ajudá-los a alcançar seus 

objetivos;  

4. Autonomia: dando liberdade para pessoas fazerem o que é certo para organização e 

seus clientes, sem esperar uma aprovação formal para tudo, simplificando as 

políticas para tomada de decisão.   

A organização com um mindset digital (cultura digital) tem apetite ampliado para 

assumir riscos (WESSEL et al., 2016; TEICHERT, 2019) e promove o aprendizado constante, 

por meio de pequenas mudanças incrementais e iterativas, mantendo sua capacidade de se 

adaptar aos planos de longo prazo, com base nos resultados de tais experimentos (JÖHNK et 

al., 2017).  

Desse modo, fomenta a rápida experimentação para gerar inovações digitais, o 

aprendizado e a captura das expectativas e necessidades dos clientes, em um ambiente em 

constante movimento (ROSS et al., 2019; VIAL, 2019; WARNER; WÄGER, 2019; TABRIZI 

et al., 2019), e investe nos talentos (funcionários) para executarem as novas ofertas digitais, 

pois conhecem o dia a dia da operação (TABRIZI et al., 2019; CHANIAS et al., 2019), e 

também em líderes que se destacam pelos “soft skills” - capacidade de inspirar, gerenciar a 

complexidade e desenvolver a cultura digital (KANE et al., 2016; FRANKIEWICZ; 

CHAMORRO-PREMUZIC, 2020). 

 

 

2.2.3 Liderança Digital 

 
Destacado por  Larieira et al., (2017), que os gestores de TI que, usualmente, 

concentram-se em adquirir e disponibilizar TI (sistemas e infraestrutura), por meio de projetos 

e serviços, para atender às necessidades dos usuários e do negócio, agora precisam ser agentes 

da TD.  
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 Enquanto Hanelt et al., (2021), argumenta que os líderes digitais devem possuir três 

importantes habilidades: consciência; aceleração e harmonização em relação à TD: 

1. Consciência: os líderes não precisam apenas observar e reagir às mudanças, mas 

também estar cientes da quantidade e variedade de dados, bem como nas tecnologias 

digitais emergentes e suas propriedades. Além disso, entender que esses elementos 

estão em rápida evolução e entrelaçados com os aspectos relacionados aos 

respectivos mercados, consumidor e características do país. 

2. Aceleração: capacidade intelectual de compreender novos processos e produtos 

digitais com base nos recursos internos e externos disponíveis, bem como a 

disposição de investir tanto na atenção administrativa quanto nos eventos 

imprevisíveis.  Acima de tudo, entender que a rápida execução e experimentação 

para aprender sobre o mercado é mais importante que o planejamento. 

3. Harmonização: compreende nas capacidades que habilitam os líderes digitais 

integrarem produtos e processos digitais dentro de uma organização.  

Há um consenso de que a gestão sênior da organização deva possuir uma nova 

mentalidade digital para comandar e direcionar a jornada da TD (NADKARNI; PRÜGL, 2021). 

Nesse sentido, a estratégia digital deve ser patrocinada, suportada, monitorada e 

executada pelo CEO (HUBER et al., 2021) ou pessoa com função equivalente, que deve estar 

treinada e comprometida com a estratégia digital da companhia (HESS et al., 2016; 

FRANKIEWICZ; CHAMORRO-PREMUZIC, 2020), ou seja, uma abordagem top-down e 

divulgada para todos os níveis da organização (CHANIAS et al., 2019), a fim de estabelecer e 

fortalecer a colaboração entre as diferentes áreas e funções do negócio e TI  (VIAL, 2019). 

O comitê executivo necessita possuir um claro entendimento das implicações das 

tecnologias digitais nos negócios e fontes de receita (GURBAXANI; DUNKLE, 2019; HUBER 

et al., 2021).  

 

 

2.2.4 Operational Backbone e Tecnologias Digitais 

 
“Operational Backbone” pode ser entendido como sistemas, processos e dados 

integrados que suportam as principais operações da empresa, garantindo a eficiência 

operacional, escalabilidade e qualidade das transações, sendo o alicerce tecnológico para 

realização da TD, que incorporam tipicamente ERP-Enterprise Resource Planning, CRM-

Customer Resource Management e outros sistemas corporativos. Sistemas, que quando 
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necessário, faz-se necessário reimplantá-los para estarem alinhados às perspectivas do negócio 

e estratégia digital (SEBASTIAN et al., 2017; ROSS et al., 2019; MEIRELLES, 2021). 

Enquanto as já conhecidas tecnologias digitais, representadas pelo acrônimo SMACIT, 

podem-se adicionar  inteligência artificial (IA), machine learning, blockchain, impressão 3D, 

robôs autônomos, realidade aumentada, realidade virtual e todas aquelas que tenham potencial 

de transformar o negócio (ROSS et al., 2019) 

A organização necessita habilitar os ativos digitais (VERHOEF et al., 2021), isto é, 

tecnologias digitais (HESS et al., 2016), plataformas e ecossistemas (VIAL, 2019) que 

contemplem componentes (e.x.: APIs - ApplicationProgramming Interface) reutilizáveis do 

negócio, tecnologia e dados para suportar e facilitar a agilidade e o rápido desenvolvimento e 

implantação de inovações digitais (SEBASTIAN et al., 2017;ROSS et al., 2019). 

Ao mesmo tempo, habilitar arquiteturas tecnológicas mais interdependentes, que 

permitam, inclusive, fácil conexão (plug & play) de componentes providos por parceiros 

tecnológicos, como Amazon, Azure ou Google, entre outros e/ou a própria organização prover 

serviços de TI para seus parceiros de negócio (WESSEL et al., 2016). 

Essas arquiteturas tecnológicas podem viabilizar a construção e a disponibilização de 

plataformas digitais, permitindo parceiros de negócio, clientes e os próprios funcionários a 

contribuírem com o desenvolvimento e evolução das ofertas digitais da empresa. Plataformas 

digitais outorgam novas oportunidades, como a geração de novas fontes de receita, melhoria da 

satisfação do cliente e, claro, a escala produtiva das ofertas digitais, porém devem estar 

suportadas por um sistema de segurança de informação robusto e controlado, para proteger a 

organização de ataques cibernéticos (VIAL, 2019; ROSS et al., 2019). 

Esses ativos digitais habilitam a empresa a antecipar e responder às mudanças do 

mercado e preferências dos clientes (VIAL, 2019), ou seja, recursos digitais necessários para 

competir e colocar em prática o know-how organizacional, em linha com sua estratégia digital 

(GURBAXANI; DUNKLE, 2019).  

 

 

2.2.5 Pessoas 

 
As possibilidades digitais precisam se unir a funcionários e executivos qualificados para 

revelação de seu poder transformador (NADKARNI; Prügl, 2021), pois precisarão lidar com as 

novas maneiras de trabalhar, tecnologias e processos, emergindo a necessidade da organização 
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na preparação dos seus funcionários para o enfrentamento da TD (SÁNCHEZ; HARTLIEB, 

2020). 

A estrutura organizacional deve prover um ambiente com competências 

organizacionais, que favoreçam a criação de equipes, formadas por pessoas com diferentes 

conhecimentos (multidisciplinares) e habilidades para lidar com o digital, empoderadas para 

tomada de decisão ágil e organizadas em relação ao objetivo (propósito) da oferta digital, a fim 

de facilitar entregas constantes aos clientes (ROSS et al., 2019; VIAL, 2019; WARNER; 

WÄGER, 2019; TABRIZI et al., 2019). 

 

 

2.2.6 Estrutura Organizacional 

 
A estrutura organizacional deve possuir baixo nível hierárquico, pois necessita prover 

um ambiente de colaboração, cooperação interfuncional e também de co-criação de novos 

produtos e serviços digitais, com os parceiros, fornecedores, clientes, universidades e 

funcionários ao redor de toda a cadeia de valor (ROSSMANN, 2018; VERHOEF et al., 2021), 

que pode ser representado pelo conceito de Open Innovation – Inovação Aberta 

(BURCHARDT; MAISCH, 2019), pois a organização não depende apenas de seus próprios 

conhecimentos internos e recursos para inovação, mas também conta com múltiplas fontes 

externas para impulsionar a inovação, (OXFORD, 2021), neste caso a digital. 

As estruturas da organização sofrerão mudanças pela automação de processos, 

introdução de novas tecnologias e métodos com a evolução da jornada da TD (SÁNCHEZ; 

HARTLIEB, 2020). 

Nesse sentido, é sugerida a criação de uma estrutura digital mais apartada (TABRIZI et 

al., 2019), ou uma nova unidade de negócio separada da operação do dia a dia, como uma 

startup (VERHOEF et al., 2021), isto porque, um dos grandes desafios das grandes e 

tradicionais empresas é administrar, simultaneamente, as demandas analógicas e digitais 

(NADKARNI; PRÜGL, 2021). 

Alguns autores argumentam que, devido às características dinâmicas e inovativas do 

digital, a estrutura organizacional precisa ser ágil para responder às mudanças digitais 

constantes e dominarem com sucesso a TD (DIBIA et al., 2014; HARTL; HESS, 2017; 

WARNER; WÄGER, 2019; VERHOEF et al., 2021). Para este fim, muitas empresas estão 

criando equipes pequenas e ágeis, pois incluem pessoas com diferentes conhecimentos, onde 

cada equipe trabalha em função dos objetivos de uma oferta digital (ROSS, 2018a), como se 
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fossem startups – com baixo nível hierárquico, evitando ser criado os famosos silos funcionais 

e departamentais (ROSS et al., 2019; VIAL, 2019; TABRIZI et al., 2019). 

Desse modo, deveriam investir na transformação por uma organização ambidestra, pois 

garantem o foco nos resultados esperados, nas ambas unidades de negócio, no digital, e no 

tradicional, incentivando os dois lados a desenvolver seus próprios processos, estruturas e 

culturas únicas (O’REILLY; TUSHMAN, 2004; VIAL, 2019), uma voltada para o crescimento 

e inovação digital, e a outra com foco na otimização de recursos operacionais e maior 

rentabilidade.  

A ambidestria de TI, definida como a capacidade das empresas em explorar novos 

recursos e práticas de TI, de modo simultânea, com as atuais (LEE et al., 2015), seria habilitada 

de maneira síncrona a ambidestria organizacional. 

 

 

3 MÉTODO E ABORDAGEM DE PESQUISA 

 
3.1 Estratégia de Pesquisa 

 

Diante da complexidade envolvida na temática pesquisada, nesse trabalho, a abordagem 

selecionada, foi a qualitativa exploratória, pois permite explorar e compreender fenômenos 

sociais com base na teoria, ou em estudos de teorias suportadas por uma realidade, ou 

desenvolver teorias para testes futuros, ou a criação de modelos e preposições que outorguem 

analisar as experiências e opiniões em detrimento de um determinado contexto (TATAGIBA, 

2012). 

Nesse sentido, por intermédio da realização de um estudo de caso, segundo Yin (2017), 

é adequado para lidar com questões do tipo, “como” ou “por quê”, em relação a fenômenos 

sociais reais, contemporâneos e complexos, no ambiente em que se deseja compreender os 

fatores envolvidos de maneira holística, profunda, detalhada e sobre uma perspectiva onde o 

investigador tenha pouco o nenhum controle, permitindo a ampliação do conhecimento desse 

pesquisador.   

O estudo de caso é recomendado para investigações sobre fenômenos que ainda existam 

limitações na literatura e no campo de estudo em que o pesquisador não detém, no momento, 

muitos dados, ou não são totalmente compreendidos  (COLLIS; HUSSEY, 2013).  

Além disso, o estudo de caso é útil, quando o fenômeno estudado é amplo e complexo, 

em que o corpo de conhecimento existente é insuficiente para realizar questões causais, sendo 
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necessário uma investigação holística e aprofundada no ambiente onde ocorre o fenômeno 

(DUBÉ e PARÉ, 2003). Ademais, o estudo de caso é um método robusto, pois permite avaliar 

o processo de mudança,  são analisados os aspectos contextuais e processuais (PIEKKARI et 

al., 2010), os quais estão em linha com a questão de pesquisa deste trabalho. 

Embora tipicamente os estudos de casos sejam pesquisas qualitativas, vale ressaltar que, 

não é restritiva a utilização de abordagens quantitativas (YIN, 2017), pelo contrário, são 

particularmente úteis para destacar características de organizações e entrevistados (SHANKS; 

BEKMARMEDOVA, 2017). Nesse trabalho, a abordagem quantitativa é utilizada para 

mensurar e obter de maneira objetiva, um diagnóstico inicial dos habilitadores da agilidade, AO 

e dos fatores imperativos para TD, sob a perspectiva dos participantes. Além de ser utilizado 

como um alicerce para realização das entrevistas semiestruturadas. 

Entretanto, não há pretensão de se buscar uma significância estatística para os 

resultados. Assim, este trabalho possui um caráter exploratório, com abordagem qualitativa e 

operacionalizado, por meio de um estudo de caso único.  

 

 

3.2 Seleção do Caso 

 
Os critérios de seleção utilizados para escolha do caso foram os seguintes: ser uma 

empresa de grande porte e tradicional, com operações no Brasil, e faturamento acima de 300 

milhões de reais/ano (BNDES, 2021), estar inserida em um ambiente volátil e possuir 

estratégias e/ou ações corporativas em direção a AO e a TD. 

Esses critérios foram adotados, pois, diferentemente das empresas que nascem digitais, 

que desde o início do negócio já possuem tecnologias digitais como fatores diferenciais do seu 

modelo negócio, pois desempenham um papel crucial nos processos, produtos e serviços.   É 

comum que as empresas tradicionais necessitem de grandes transformações organizacionais, 

pois apesar de enxergarem como importantes para o negócio, muitas vezes, são tratadas como 

infraestrutura e não como algo estratégico e revolucionador para ao seu modelo de negócio 

atual e tradicional (TUMBAS et al., 2018).  

Diante desses critérios, o pesquisador foi em busca de contatar empresas com essas 

características, e que tivesse também maior acessibilidade para a realização da pesquisa, sendo:  

 Varejo - rede de farmácias brasileira: em junho/2021. O convite foi enviado para CDO – 

Chief Digital Officer. A empresa é uma das maiores redes varejistas de farmácias do Brasil, 
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com mais de 70 anos de existência e mais de 12 mil funcionários. Entretanto, em 

setembro/21, em reunião, via videoconferência, utilizando o Microsoft Teams, houve a 

negativa de seguir com a pesquisa, pois estavam em auditoria externa e impedidos de passar 

qualquer tipo de informação durante este período.  

 Bens de Consumo - setor de processamento de aves, suínos, massas e vegetais: em 

setembro/2021, o convite foi enviado para Gerente Geral de TI e apresentado o objetivo da 

pesquisa, em reunião, via videoconferência, utilizando o Microsoft Teams. A empresa está 

entre as dez maiores empresas do setor, presente em três estados brasileiros, com mais de 

12 unidades industriais, 16 centros de distribuição, mais de 9 mil funcionários e com uma 

média mensal de 170 mil entregas por mês, distribuídas em mais de 20 países, incluindo o 

Brasil.  Apesar de uma sinalização positiva do executivo para realização da pesquisa, não 

houve o engajamento esperado por parte dos executivos seniores da companhia, o que 

inviabilizaria a execução da pesquisa.  

 Bens de Consumo – setor farmacêutico: em setembro/2021, o convite foi enviado para CIO 

– Chief Information Officer. A empresa é uma das maiores empresas farmacêuticas do 

Brasil, com mais de 20 anos de existência e mais de 3 mil funcionários. Entretanto, em 

setembro/21, houve a resposta negativa do executivo, respondida por e-mail, quanto à 

realização da pesquisa, isto porque havia cerca de um mês que tinha assumido a cadeira e 

não achava um bom momento para realizar este trabalho.  

 Manufatura – setor de borracha: em setembro/2021, o convite foi enviado para CIO – Chief 

Information Officer do Brasil e, em outubro/2021, foi apresentado o objetivo da pesquisa, 

em reunião, via videoconferência, utilizando o Microsoft Teams.  A empresa conta com 

mais de 50 fábricas e 55 mil funcionários, por todo o continente americano. A abrangência 

internacional da empresa inclui subsidiárias de manufatura e vendas localizadas no Canadá, 

Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, e México, com outros escritórios na 

América Latina e no Caribe. Seu principal negócio é a fabricação e comercialização de 

pneus para quase todos os tipos de veículos. Apesar de ter tido uma sinalização positiva do 

executivo para realização da pesquisa, o pesquisador optou pela empresa de mineração 

abaixo.  

O caso selecionado foi de uma organização privada, multinacional, com operações no 

Brasil, e que figura entre as maiores mineradoras globais. O convite foi enviado e aceito, em 

outubro/2021, pelo Global Head of Open Innovation and Digital Transformation, da empresa 

“XPTO”. 
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A empresa “XPTO” atendeu a todos os critérios definidos, seja em relação ao porte, 

tradição, está em sua jornada da TD e enxerga a AO, como um dos alicerces de sucesso do seu 

negócio, pois permite explorar oportunidades e subjugar ameaças, e em momentos de crises - 

institucionais, desastres ambientais, pandemias, greves e entre outros, precisa fornecer uma 

resposta, mais rápida e assertiva, diante da situação crítica, grandiosa e complexa.  

Além disso, o sucesso das operações e dos projetos dependem muito da agilidade, na 

compra dos materiais e serviços, na escolha correta dos itens adquiridos e contratados, na gestão 

das variáveis de saúde, segurança e sustentabilidade por parte dos fornecedores, isto porque, as 

atividades de suprimentos permeiam toda a cadeia produtiva da mineradora e são estratégicas 

para o negócio.  

Nesse sentido, a “XPTO” busca constantemente sua adaptabilidade organizacional 

frente a volatilidade do mercado, a fim de permear seu desempenho organizacional e honrar os 

níveis de produção, cujo objetivo é garantir o abastecimento prometido aos seus clientes, de 

modo a manter sua vantagem competitiva.  

Por intermédio de sua jornada da TD, a “XPTO” visa integrar todas as áreas de negócio 

pelo mundo, reduzir custos, simplificar processos, aumentar a produtividade e a eficiência 

operacional, alcançar os melhores índices de saúde e segurança, produzir produtos com mais 

qualidade, e melhorar a gestão do impacto ambiental.  

Atrelados aos critérios de seleção estabelecidos e atendidos pela empresa “XPTO”, o 

cenário geral das empresas do setor de mineração é propicio para realização do estudo, pois 

muitas são, tradicionais, centenárias e estão inseridas em um nível de competitividade que 

dependem, principalmente, da sua produtividade e excelência operacional (KPMG, 2021). 

Ademais, essas empresas se deparam com diversos desafios, como a volatilidade do 

mercado e preços das commodities, aumento dos custos, incertezas quanto às políticas fiscais, 

ameaças ambientais, que incluem as regulamentações para exploração, altos riscos de saúde e 

segurança, pressões sociais, governamentais e a necessidade implacável de possuir uma 

economia sustentável (PWC, 2021), viabilizada pelo acordo de Paris, realizado pelos países 

responsáveis por 70,6% do PIB global, se comprometeram a zerar suas emissões líquidas de 

carbono até 2050 (DYNIEWICZ, 2021).  

Além disso, outra variável surgiu de forma inesperada neste mercado, caracterizado por 

sua volatilidade, a COVID-19, obrigando as mineradoras a intensificar as políticas de cuidado 

com a saúde e bem-estar da sua força de trabalho, além daquelas já conhecidas e praticadas, 
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como os cuidados em relação à fadiga do funcionário, apoio mental e isolamento social, em 

áreas remotas (KPMG, 2021). 

Devido a pandemia provocada pela COVID-19, as mineradoras tiveram que aperfeiçoar 

suas capacidades organizacionais e remanejar com agilidade toda a sua cadeia de suprimentos, 

com o objetivo de garantir a continuidade do negócio. Diante do exposto, foi constatado, em 

pesquisa realizada pela KPMG 2021, que 54% da mineradoras relataram a necessidade de 

desenvolver novos modelos de negócio, por meio da criação de parcerias estratégicas e uso das 

novas tecnologias, pois 82% dos respondentes veem muito a disrupção da tecnologia como uma 

grande oportunidade para o negócio (KPMG, 2021). 

Nesse sentido a jornada da TD nas grandes mineradoras também vem sendo estimulada 

pela quarta revolução industrial – Indústria 4.0, que pode ser caracterizada pelo uso das 

chamadas capacidades de IoT e dos "sistemas físicos cibernéticos (SFC)" que são compostos 

por dispositivos de campo - sensores, máquinas, sistemas de TI, módulos de processos de 

produção e produtos que tomam decisões de maneira independente, trocam informações, 

acionam ações e controlam uns aos outros (SISHI; TELUKDARIE, 2020). 

Essa ampla transformação na indústria, permite que todos os componentes tecnológicos 

presentes no ecossistema da Indústria 4.0 sejam conectados, ao longo de toda cadeia de valor, 

indo além dos limites da própria empresa, isto é, integração total dos processos produtivos, 

automatização e otimização, levando a uma maior eficiência e mudança nas relações 

tradicionais de produção entre fornecedores, produtores e clientes, bem como entre humanos e 

máquinas (RÜßMANN, et al., 2015).  

Entretanto, o nível de digitização do setor de mineração ainda é visto como baixo, 

quando comparado com outras indústrias, o que confirma que, embora a TD seja vista com alta 

relevância entre as empresas de mineração, na média, a indústria ainda está nos estágios iniciais 

dessa transformação, e a maioria dos benefícios potenciais ainda precisa ser desbloqueada  

(SÁNCHEZ; HARTLIEB, 2020).  

 

 

3.3 Coleta de Dados 

 
Em estudos de caso, é comum a aplicação de diversas técnicas de coleta de dados, por 

meio de arquivos, entrevistas, questionários e observações em diferentes e distintas fontes 

(EISENHARDT, 1989; SHANKS; BEKMARMEDOVA, 2017). 
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Os dados coletados a partir de técnicas, como observações (diretas do participante), 

análise de documentos, registros em arquivos, entrevistas abertas, entrevistas locais e 

levantamentos estruturados (questionários com questões fechadas), os quais permitem ao 

pesquisador triangular esses dados, convergindo as evidências e, consequentemente,  aumentar, 

assim, a validade e confiabilidade da pesquisa (YIN, 2017). 

 
Figura 3 - Fases, técnicas e objetivos da coleta de dados 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Nesse sentido, conforme Figura 3, foram definidas as seguintes técnicas para a coleta 

de dados: análise documental, questionário estruturado com perguntas fechadas e entrevistas 

semiestruturada. A partir dos dados coletados, por meio das documentações, questionário e 

entrevistas, foi possível ao pesquisador comparar as informações entre elas, se configurando 

como uma triangulação (YIN, 2017). Ademais, contribuiu para verificação dos elementos da 

estrutura conceitual, envolvida na temática pesquisada, pois contou com evidências de 

múltiplas fontes (EISENHARDT, 1989). 

A principal técnica utilizada para coleta dos dados primários, a fim de responder à 

questão de pesquisa, foi por meio de entrevistas semiestrutura, pois permite aos entrevistados 

se expressarem, livremente, colaborando com a exploração dos temas em profundidade (YIN, 

2017) e por intermédio da plataforma Microsoft Teams, viabilizou a realização da 

videoconferência e a gravação de todas as respostas das questões abordadas junto aos 

entrevistados (APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO (ENTREVISTA). 

Todas as entrevistas foram transcritas em sua íntegra e anotações foram realizadas pelo 

pesquisador, durante as entrevistas, para posterior análise do conteúdo. 

Ademais, foi utilizada um questionário estruturado com questões fechadas para 

realização da pré-entrevista — (APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO (PRÉ-

ENTREVISTA), desenvolvido sob a perspectiva conceitual elaborada e de tal forma que o grau 

de concordância com as declarações, representasse de maneira objetiva, o estado atual dos 
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habilitadores da agilidade, AO e dos fatores imperativos para TD, sob a perspectiva dos 

entrevistados. A plataforma online Survey Monkey foi utilizada para captura das respostas.  

Adicionalmente as técnicas de coleta de dados primárias, foram utilizados relatórios 

(documentos) institucionais públicos, como dados secundários, com o objetivo de examinar o 

contexto da organização em relação à AO e TD, de modo a garantir a confiabilidade e validade 

do estudo frente as descobertas e inferências do pesquisador (YIN, 2017), ou seja, um processo 

cíclico de identificação, análise e validação dentre as diferentes técnicas utilizadas.  

Vale ressaltar que, previamente à realização das entrevistas, foi enviado aos 

participantes o termo de confidencialidade (APÊNDICE A - ACORDO DE 

CONFIDENCIALIDADE entre o pesquisador e participantes da empresa “XPTO”, o qual 

garante a confidencialidade, anonimato, privacidade e particularidade dos entrevistados e 

empresa. Ademais, tais questões foram reforçadas no momento da realização das entrevistas.  

O protocolo de coleta de dados foi desenvolvido com um conjunto de procedimentos 

para nortear o pesquisador na realização das entrevistas e coleta de dados, a fim de aumentar a 

confiabilidade da pesquisa de estudo de caso (YIN, 2017).  A Tabela 1 retrata as principais 

etapas do protocolo de coleta de dados. 
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Tabela 1-Etapas do protocolo de coleta de dados 
 

Etapa Descritivo 

Roteiro Desenvolver o roteiro de pesquisa em linha com a revisão de 
literatura e objetivos definidos; 
Elaborar questionário estruturado (pré-entrevista) survey online 
para identificar a visão geral da organização (AO e TD), sensibilizar 
e introduzir aos entrevistados a temática da pesquisa; 
Elaborar questionário semiestruturado para aprofundamento dos 
temas, suportado pelo resultado da pré-entrevista individualizada e 
documentos públicos.  

Preparativos Enviar convite para o patrocinador da empresa “XPTO” via 
WhatsApp, devido às restrições de distanciamento social – COVID-
19 e facilidade do pesquisador em contatar o entrevistado por esse 
meio;  
Enviar convite com data, hora e local (videoconferência utilizando 
Microsoft Teams) para apresentação do powerpoint com a visão 
geral da pesquisa a ser realizada e seus objetivos (APÊNDICE D – 
CARTA CONVITE). 
Apresentar powerpoint demonstrando o objetivo do estudo e 
benefícios da pesquisa para organização ao entrevistado 
(patrocinador) da empresa “XPTO” para seu maior engajamento    ( 
APÊNDICE  F– APRESENTAÇÃO DA PESQUISA); 
Enviar e-mail com o termo de confidencialidade assinado pelo 
pesquisador a todos os entrevistados da empresa XPTO ( 
APÊNDICE A - ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE.  
Enviar e-mail individualizado a todos os entrevistados agradecendo 
a sua participação, uma breve descrição do objetivo da pesquisa, 
powerpoint com visão geral do estudo a ser realizado e link 
individualizado para realização da pré-entrevista – survey online; 
Após as respostas do survey online pelos entrevistados, organizar 
data, hora e local (videoconferência) com todos os respondentes de 
forma individualizada por e-mail e/ou WhatsApp   para realização 
da entrevista semiestruturada. 

Levantamento de Informação pública Levantar o perfil do entrevistado previamente por meio do 
Linkeding; 
Coletar dados públicos da organização, por meio do site da empresa, 
bem como notícias e entrevistas de executivos disponibilizadas na 
internet.  

Apresentação Apresentação do entrevistador; 
Observações gerais ao entrevistado sobre a entrevista; 
Obter o consentimento da gravação da entrevista; 
Ressaltar e definir o compromisso de confidencialidade; 
Explicar o objetivo da pesquisa/estudo de caso. 

Entrevista Quebrar o gelo inicial com os entrevistados – assuntos aleatórios e 
agradecimentos;  
Utilizar questionário base para condução da entrevista 
semiestruturada; 
Utilizar os resultados da pré-entrevista para suportar em perguntas 
adicionais identificadas no momento da entrevista; 
Encerrar a entrevista, questionar o entrevistado sobre algum outro 
ponto adicional ou sugestão que queira realizar ao pesquisador; 
Informar que o trabalho será disponibilizado para o entrevistado e 
por fim, agradecer novamente.  

Relatórios da entrevista Elaborar o relatório final da entrevista em duas etapas:  
etapa 1: transcrição da entrevista com dados em estado bruto;  
etapa 2: organização das informações em categoria de análise. 

Fonte: Elaborado pelo ator 
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3.5 Tratamento e Análise dos Dados 

 
Neste trabalho, foram definidas categorias para melhor classificação do conteúdo, pois 

a categorização auxilia na organização, separação, classificação e validação das respostas 

levantadas pelos instrumentos de coleta de dados utilizados na pesquisa (BARTELMEBS, 

2013). Segundo Morse (2008) categoria é uma coleção de dados semelhantes, classificados em 

um mesmo local, onde esse arranjo habilita os pesquisadores na identificação  e descrição das 

características em categorias.  

A Tabela 2 representa o resumo das categorias de análise utilizadas e a sua relação com 

os objetivos específicos da pesquisa. 

Tabela 2 – Modelo simplificado do projeto de pesquisa 
Objetivos específicos Referencial teórico Categoria de análise 

1- Explorar o estado atual 
dos fatores que impedem e 
viabilizam a TD na 
organização; 

2.1. Transformação digital  
2.1.1 Estratégia digital  
2.1.2 Liderança digital  
2.1.3 Operational backbone e 
tecnologias digitais  
2.1.4 Cultura digital  
2.1.5 Pessoas  
2.1.6 Estrutura organizacional  

1-Transformação Digital 

2- Explorar o estado atual da 
AO na organização; 

2.2. Agilidade Organizacional  
2-Agilidade Organizacional  
 

3- Explorar o estado atual 
dos habilitadores da AO na 
organização; 

2.2.1 TI  
2.2.2 Cultura organizacional  
2.2.3 Pessoas 
2.2.4 Liderança  
2.2.5 Estrutura organizacional 
flexível  
2.2.6 Inovação 

3-Habilitadores da Agilidade 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De maneira a garantir a confiabilidade e acurácia dos dados coletados nas entrevistas, 

junto a cada respondente, as entrevistas foram gravadas utilizando a plataforma Microsoft 

Teams, e como recomendado por Eisenhardt (1989), ao término de cada uma, foi realizada a 

transcrição, na íntegra, de todas as respostas dos entrevistados.  

Para o tratamento dos documentos levantados e respostas transcritas obtidas nas 

entrevistas semiestruturadas, foi utilizada a técnica análise de conteúdo como método principal. 

Essa técnica visa analisar o que foi dito nas entrevistas, ou o que foi observado pelo pesquisador, 

ou seja, um conjunto de instrumentos metodológicos, que direciona para análise de diferentes 

fontes de conteúdo (verbais ou não-verbais) (SILVA et al., 2015). Diante dessa abordagem, a 
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análise qualitativa de conteúdo foi utilizada com base no modelo proposto por  (BARDIN, 

2006), que consiste, basicamente, em 3 fases:  

1. Pré-análise – fase de planejamento e organização, que engloba a escolha dos 

documentos a serem utilizados para análise, formulação das hipóteses e objetivos, e 

elaboração de regras de recorte e classificação; 

2. Exploração do material – tratamento, codificação e classificação dos dados, 

conforme definições realizadas na fase de pré-análise;  

3. Tratamento dos resultados e interpretação - síntese e seleção dos resultados, 

inferências e interpretação.  

Adicionalmente, o resultado da pré-entrevista - APÊNDICE  E– DETALHE DAS 

RESPOSTAS (PRÉ-ENTREVISTA), com as questões (variáveis) mensuradas por meio da 

escala likert de 5 pontos, ordenados em: (1) discordo totalmente; (2) discordo; (3) nem concordo 

e nem discordo (neutro); (4) concordo; e (5) concordo totalmente, analisadas por sua média e 

agrupadas por elemento (categoria de análise) correspondente: (i) (AO) — capacidade ágil; (ii) 

habilitadores da agilidade; e (iii) fatores imperativos para TD, foram utilizados para uma melhor 

análise dos resultados em conjunto com as outras técnicas utilizadas – entrevista 

semiestruturada e documentos institucionais coletados na internet.  

 Para interpretação dos resultados obtidos por intermédio desse questionário, foi 

utilizada a Tabela 3, e exemplificado a seguir: um valor menor (exemplo: 1) significa uma 

opinião divergente à declaração apresentada na pergunta do questionário, e um valor maior 

(exemplo: 5) uma opinião a favor. O valor crítico da escala foi definido como três (3), ou seja, 

os valores menores ou iguais a três implicam na necessidade crítica de desenvolvimento da 

variável e/ou elemento (categoria)  analisada, enquanto os valores acima, demostram uma 

propensão positiva em relação ao elemento e/ou variável avaliada.  

 

Tabela 3 - Classificação das variáveis /elementos - AO, habilitadores da AO e fatores imperativos para TD 
Escala Interpretação 

1,0 até 3,0 Significa uma opinião divergente ou neutra à declaração apresentada na pergunta do 
questionário – implica na necessidade crítica de desenvolvimento da variável analisada 
e/ou elemento - AO; habilitadores da agilidade; fatores imperativos para TD. 

>3,1 até 5,0 Significa uma opinião que vai ao encontro a declaração apresentada - demostra uma 
propensão positiva em relação à variável e/ou elemento avaliado - AO; habilitadores 
da agilidade; fatores imperativos para TD. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com base na compilação dos dados coletados por meio das diferentes técnicas 

utilizadas, foi possível mensurar as percepções dos respondentes do estado atual dos 
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habilitadores da agilidade – “agility providers”, capacidade ágil da organização – “agility 

capabilities” (AO, propriamente dita) e dos fatores imperativos para TD, bem como analisar 

como a agilidade organizacional da “XPTO” vem viabilizando a sua TD, a fim de responder à 

questão de pesquisa, representado na figura 4.   

 

Figura 4 – Modelo Conceitual simplificado da AO como fator de viabilização da TD 

      
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

A empresa “XPTO”, com mais de 70 anos de história, de grande porte e faturamento de 

mais de R$ 200 bilhões/ano, investimento em pesquisa e desenvolvimento – TI em torno de 2,3 

bilhões/ano, conta com mais de 150 mil empregados entre próprios e terceiros, no mundo. A 

mineradora está presente em mais de 30 países, uma das maiores produtoras de minério de ferro, 

pelotas e níquel do mundo.  

O minério de ferro tem um papel essencial para economia brasileira, pois atualmente 

está entre as três commodities mais exportadas pelo país, sendo a recordista em exportação, no 

ano de 2020, e correndo o risco de superar as exportações de soja nos próximos anos.  Ademais, 

o minério de ferro possui alta relevância econômica e social no cenário mundial, pois é uma 

matéria-prima importante para diversos tipos de indústria, como siderúrgicas, fertilizantes, 

petroquímicas e metalúrgicas (CLARA et al., 2021). 

Além da mineração, a “XPTO” possui outros negócios nas áreas de energia, siderurgia 

e logística – com ferrovias, portos, terminais e infraestrutura.  A mineradora exporta para as 

Américas, Europa, Ásia, África, Oriente Médio, Oceania e seus principais compradores são os 

Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, Oriente Médio, África, Oceania, China, Coreia 

do Sul e Japão. Sua estratégia corporativa está suportada pelos seguintes pilares estratégicos:  

(i) Segurança e excelência operacional - transformando a organização, processos, 

cultura e realizando o gerenciamento de segurança, riscos e dos ativos;  

(ii) Novo pacto com a sociedade – buscando impactar de modo positivo a sociedade, 

indo além dos impostos e projetos sociais, tornando-se um facilitador do 

desenvolvimento nas áreas onde operam, e provendo uma indústria de mineração 

mais segura e sustentável;  

(iii) Transformação de Metais Básicos –acompanhando a transformação da unidade de 

negócios de Metais Básicos, aplicando as melhores práticas em todas as suas 

operações; 

(iv) Disciplina na alocação de capital– mantendo o foco na criação de valor e 

segurança dos ativos, investindo na sustentabilidade da produção e na proteção e 

aumento de margens de lucro; 

(v) Maximizar o “flight to quality” no minério de ferro – aproveitando os pontos fortes 

das reservas, ativos e logística de classe mundial que a empresa possui, de modo 

a maximizar o valor em nosso portfólio premium de produtos. 
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A construção e permeação dos pilares estratégicos, estão diretamente relacionados a 

cinco principais alavancas: segurança, modelo de gestão da “XPTO” (“X Process System” – 

“XPS”), pessoas, inovação e ESG – Environmental, Social and Corporate Governance. 

O modelo de gestão “XPS” visa suportar e fortalecer os valores da companhia, alavancar 

resultados rumo à contínua excelência operacional, integrando os processos e sistemas em uma 

única estrutura, de modo a permitir a mineradora trabalhar com objetivos unificados e de forma 

padronizada. O “XPS” promove a criação de um ambiente de trabalho mais seguro e um 

processo de resolução de problemas mais eficaz.  

A empresa “XPTO” permeia no cenário brasileiro como sendo uma das mais 

importantes e principais indústrias de exploração mineral e exportadora de minério de ferro, 

suportada por sua cadeia de suprimentos altamente complexa, contemplando uma ampla rede 

logística envolvida na produção, transporte e o escoamento do minério de ferro por malhas 

ferroviárias e por terminais portuários especializados em diferentes países.  

Gestão de cadeia de suprimento, pode ser definida como o planejamento e o 

gerenciamento de todas as atividades envolvidas na terceirização, aquisição e todas as 

atividades de gerenciamento logístico, e na coordenação e colaboração entre os parceiros da 

cadeia, que podem ser fornecedores, intermediários, prestadores de serviços e clientes 

(CSCMP, 2021).  

Diante desse cenário, a mineradora enxerga a TI como uma ferramenta importante na 

gestão da sua cadeia de suprimentos, pois visa à integração, monitoramento, otimização de 

custo e tempo, agilidade, melhor margem de lucro e atendimento ao cliente. Corroborado por 

Wanke e Correa (2012), que coloca a TI em uma posição importante no desempenho e na 

integração desses componentes, como a rede de logística e distribuição, transporte e 

armazenagem, impulsionadores do desempenho da cadeia de suprimentos, principalmente na 

capacidade de resposta e agilidade.     

Os respondentes selecionados pelo executivo, Global Head of Open Innovation and 

Digital Transformation, da empresa “XPTO”, estão descritos na Tabela 4.  

  



50 
 

Tabela 4 – Perfil dos entrevistados 
Entre-
vistado 

Função 
Tempo de 
Empresa 

Área Gênero Idade Formação 
Data da 

entrevista 

E1 
Leader of Open 
Innovation, Agility and 
Digital Transformation  

Acima de 
10 até 15 
anos 

TI Feminino 42-56 
Especialização 
e/ou MBA 

05/10/21 

E2 
Leader of Open 
Innovation and Digital 
Transformation 

Acima de 
5 até 10 
anos 

TI Feminino 42-56 Mestrado 06/10/21 

E3 
Global Head of Open 
Innovation and Digital 
Transformation 

Acima de 
1 até 5 
anos 

TI Masculino 26-41 
Especialização 
e/ou MBA 

13/10/21 

E4 
Global Head of 
Innovation Network 
and Innovation Hubs 

Acima de 
15 anos 

TI Feminino 42-56 
Especialização 
e/ou MBA 

26/10/21 

E5 
Leader of Open 
Innovation and Social 
Transformation 

Acima de 
1 até 5 
anos 

TI Masculino 42-56 
Especialização 
e/ou MBA 

03/11/21 
09/11/21 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 
 
4.1 Habilitadores da Agilidade 

 
A AO - capacidade ágil da empresa está, intrinsicamente, ligada aos habilitadores da 

agilidade, pois permitem impulsionar a capacidade da empresa em responder a um evento 

imprevisível com agilidade e assertividade, no intuito de criar ou manter sua vantagem 

competitiva. Nesse sentido, quanto mais desenvolvidas estas capacidades organizacionais – 

habilitadores da agilidade estejam, melhor será a capacidade da organização em agir de forma 

rápida e adequada ao detectar mudanças no ambiente. 

Por meio do resultado da pré-entrevista APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 

ESTRUTURADO (PRÉ-ENTREVISTA) possibilitou-se ter uma visão holística e objetiva da 

organização sobre as perspectivas dos participantes em relação ao estado atual dos habilitadores 

da agilidade, conforme Tabela 5. 

Tabela 5 – Estado atual dos habilitadores da agilidade na perspectiva dos entrevistados 
 

Habilitadores da 
agilidade 

E1 E2 E3 E4 E5 Média 
Núm. de 
questões 

Cultura 3,8 4,5 3,3 3,5 3,0 3,6 4 
TI 3,2 4,0 3,0 2,0 3,4 3,1 5 

Liderança 3,3 4,3 2,5 2,0 3,0 3,0 4 
Pessoas 4,0 4,0 3,5 3,0 3,0 3,5 4 

Estrutura 
Organizacional 

2,3 3,5 3,0 1,8 2,8 2,7 4 

Inovação 3,0 4,7 2,7 1,7 3,0 3,0 3 
Média 3,3 4,2 3,0 2,3 3,0 3,1 24 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Com média geral obtida de 3,1, e corroborado com os relatos dos participantes, 

demonstra que a mineradora possui propensão positiva para se beneficiar destas capacidades 

em função da sua AO. Os habilitadores “Liderança”, “Inovação” com média geral de 3,0 e 

“Estrutura Organizacional” com 2,7, demostram a necessidade crítica de desenvolvimento. 

Enquanto os outros habilitadores da agilidade “Cultura”, “TI” e “Pessoas” possuem uma 

propensão positiva quanto ao seu nível de desenvolvimento, porém não estão totalmente 

desenvolvidos para serem utilizados em sua plenitude, necessitando ações de melhorias.  

Foi possível avaliar que, de forma geral, a mineradora possui os valores ágeis, como a 

capacidade de resposta, confiança, proatividade, adaptabilidade e manuseio da mudança como 

uma oportunidade, bem como os recursos necessários, pessoas, ferramentas e processos para 

fazer-se o uso da sua capacidade ágil.  Entretanto, capacidades parcialmente implementadas em 

alguns, mas não na maioria dos departamentos, áreas de negócios, equipes ou níveis estruturais 

da organização. 

Da mesma forma, alguns, mas não a maioria dos funcionários, compartilham as 

capacidades ágeis em relação à comunicação, aprendizagem, responsabilidade e orientação para 

o cliente, alguns líderes da organização são capazes de gerenciar as mudanças de maneira 

adequada. Normalmente, esses funcionários e líderes estão concentrados em equipes ou 

departamentos específicos/únicos. Atividades para aumentar a colaboração, cooperação e 

flexibilidade só acontecem algumas vezes, seja por atividades seletivas, mostrando alguma boa 

vontade ou com uma frequência mais alta, mas limitada a alguns departamentos ou equipes 

ágeis.  

 

 

4.1.1 Cultura 

 

A “XPTO” vem passando por uma grande transformação cultural, constatada nas 

entrevistas junto aos participantes, e visto, como um movimento positivo na organização, 

refletido no elemento avaliado “Cultura”, com média geral de 3,6, a melhor entre todos os 

outros habilitadores. 

A cultura favorece boas oportunidades de treinamento, encoraja os funcionários a 

transmitir livremente suas opiniões, aceita decisões e propostas realizadas pelos funcionários e 

vê a mudança como uma oportunidade, ou seja, comportamentos que favorecem a cultura ágil 
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na organização, porém não compreendida e/ou executada por todos os funcionários, 

justificando o momento atual de transformação cultural que a “XPTO” vem passando.  

Essa mudança de cultura é focada principalmente em diminuir hierarquia, aumentar 
ainda mais a agilidade da organização e ficar muito mais ligado a temas voltados 
para a redução de riscos operacionais, redução de riscos de vida mesmo das pessoas 
e a questão de projetos de carbono. (E3)  
 
 

Essa transformação promove a cultura ágil como uma facilitadora da estratégia, 

influenciando e modelando sistemas organizacionais, revisando processos e integrando as 

iniciativas, desenvolvendo a liderança, posicionando-a como impulsionadora da mudança, 

visando permear sua AO e realizar sua TD. 

 

A “XPTO” sabe que para se manter competitiva, ela precisa institucionalizar uma 
mentalidade ágil em todos as pessoas para permitir que a empresa mantenha sua 
competitividade, sua agilidade em responder às necessidades do mercado, produzir 
mais, produzir novos produtos, produzir produtos com melhor qualidade. etc. 
literalmente sendo mais ágeis que seus concorrentes, pois isso garante a empresa 
estar sempre à frente dos concorrentes, vendendo e lucrando cada vez mais. (E3)  
 
A gente vem trabalhando muito na questão da transformação cultural na empresa, a 
gente trabalha o mindset ágil, cultura de inovação etc., ações que buscam aumentar 
a agilidade da organização e realizar a transformação digital, sabe. (E4)  

 

Transformação alinhada aos princípios da cultura da mudança, apoia a experimentação, 

aprendizagem, inovação e práticas ágeis em sintonia com os valores essenciais da mineradora:  

 obsessão por segurança e gestão de riscos; 

 diálogo aberto e transparente; 

 empoderamento com comprometimento; 

 responsabilidade pelo todo; 

 escuta ativa e engajamento com a sociedade. 

 
A gente está numa transformação cultural muito forte na companhia, onde a gente 
mudou nosso Value Proposition agora, então é um Value Proposition muito mais 
voltada para empoderar as pessoas, hoje em dia a gente fala muito em times 
multidisciplinares, coisas que nós não falávamos no passado, eu acho que isso a gente 
está fazendo muito bem e isso é uma coisa que está vindo top-down. (E1) 
 
A XPTO está passando por um momento de transformação cultural muito forte de 
trabalhar diferente, de maneira mais colaborativa, de ser uma empresa menos 
hierárquica sabe. Então essa mudança de trabalhar diferente e trazer a cultura ágil, 
de prototipar antes de sairmos fazendo projetos longos e gastando milhões de reais. 
(E3) 
 

Os comportamentos esperados pela mineradora, por intermédio da realização da sua 

transformação cultural, vêm sendo comunicados pela liderança sênior, isto é, de cima para 
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baixo. Ao mesmo tempo, a evolução cultural vem sendo monitorada e medida por meio de 

indicadores integrados ao modelo de gestão da “XPTO” (“X Process System” – “XPS”), que 

demostra os avanços em relação aos aspectos estratégicos da organização.  

 
XPS – X Process System é muito forte na XPTO e ajuda na disseminação do mindset 
ágil, times autônomos, times multidisciplinares e como trazer mais inovação.  [...] 
tem muita trilha de treinamento sobre transformação cultural.  (E2)  

 

A transformação cultural vem sendo alavancado em larga escala com a implantação do 

modelo de gestão “XPS”, em toda organização, por meio do desenvolvimento de pessoas, da 

padronização dos processos e da disciplina operacional, pois o “XPS” insere e reforça na rotina 

operacional os comportamentos-chave e os protocolos dos temas estratégicos.  

 
[...] o modelo de gestão “XPS” está enraizado dentro da XPTO com Kaizens, com 
GENBAS, com tudo isso para ir melhorando a rotina operacional (E1). 

 
Ademais, tem buscado escalar em toda organização os valores ágeis por intermédio de 

iniciativas, como os hubs de inovação, que almejam alcançar as distintas áreas e pessoas, para 

alavancar a transformação cultural em direção a uma mentalidade ágil, inovadora e aberta às 

mudanças.  

 
[...]estamos aprendendo um monte de coisas, temos um monte de dificuldades, mas 
nós já temos 9 Hubs de inovação e já começamos a gerar tantas soluções e com isso 
impulsionar a transformação cultural da empresa. Então a gente hoje consegue 
conversar com os executivos, conversar com cara de chão de fábrica e eles já 
começam a falar diferente, até com um mindset diferente, falar sobre inovação, sobre 
conexão e sobre agilidade. (E4)  
 
Todos os Hubs eles ajudam na transformação cultural, no engajamento e no mindset 
ágil. Nós fazemos o coaching dos executivos, porém a abrangência do Hub ainda é 
muito pequena para atingir todos os 140 mil empregados, estamos evoluindo, mas 
temos que evoluir ainda mais para conseguir transformar todas as pessoas, 
transformar a nossa cultura. (E4)  
 
A mudança cultural para se trabalhar com uma mentalidade ágil é o que minha área 
vem fomentando na empresa o tempo inteiro. O que a gente vem tentando fazer com 
que isso seja replicado para outras áreas, para pensar dessa forma. (E2) 

 
 

A “XPTO” formalizou, em 2021, seu propósito enquanto organização: “existimos para 

melhorar a vida e transformar o futuro. Juntos”. O propósito é considerado um norte claro para 

as ações e intenções, apoiado por quatro pilares: servir à sociedade, devolvendo para todos; 

fazer juntos; usar a capacidade mobilizadora da “XPTO” para fazer algo extraordinário; e 

transformar o futuro, cuidando do presente. 
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4.1.2 Inovação 

 
A inovação desempenha um papel crítico na “XPTO”, pois é uma ferramenta importante 

para trazer novas maneiras de se trabalhar, melhorar a eficiência dos seus processos e 

produtividade, e superar os desafios inerentes ao setor, como a diminuição dos minerais na 

natureza, regulamentos ambientais rigorosos, alta competitividade, priorização da saúde e 

segurança das pessoas, fatores econômicos e sociais, o que acarreta na necessidade da 

mineradora trabalhar com foco na melhoria dos seus processos, ao longo de toda a cadeia de 

valor.  

Diante desse cenário, a inovação na “XPTO” traz uma perspectiva no sentido de gerar 

soluções adequadas para superar essas dificuldades, garantindo a continuidade e a 

sustentabilidade da atividade de mineração, por meio da adaptação de tecnologias existentes, 

em novas formas ou no desenvolvimento de novas tecnologias e processos, por intermédio das 

iniciativas de pesquisa e desenvolvimento (P&D), a fim de transformar seus negócios com 

soluções mais limpas e ecológicas, aumentar a eficiência e confiabilidade das operações, e 

diminuir cada vez mais o número de pessoas expostas a condições de risco.   

 
Então a gente sempre foi uma empresa muito tradicional e agora a gente percebe que 
a inovação é uma questão de sustentação do negócio, não é mais uma questão legal 
de ter, ou você entra na onda ou você está fora. (E3)  
 

Foi possível constatar, junto aos entrevistados, que a mineradora possui duas estratégias 

para inovar: uma para as inovações disruptivas e radicais, conduzidas pela inovação aberta - 

Open Innovation, e a outra para as inovações incrementais, conduzidas pelos hubs de inovação.  

Ademais, ambas iniciativas possuem um papel importante na realização da 

transformação cultural da companhia, voltada para a mentalidade ágil e disseminação de 

práticas, como kanban, scrum, lean inception, design thinking e design sprint, que buscam 

fomentar a inovação com base na experimentação, agilidade, uso de ideias inovadoras e 

colaboração entre distintos stakeholders envolvidos no ecossistema, para atingir os objetivos 

corporativos.   

 
A gente tem um modelo de inovação que separamos assim, os hubs de inovação focam 
na inovação core, na solução de problemas e que são totalmente incrementais, eu 
nunca vou puxar a disruptiva, ela até acontece, mas eu não vou puxar. A inovação 
aberta foca nas inovações disruptivas, nas oportunidades mapeadas que não são 
necessariamente core da empresa.  A inovação aberta tem foco nas oportunidades e 
os hubs de inovação na solução de problemas, as vezes da match. (E4)  
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(E4) lidera os hubs de inovação interno da “XPTO”, (E4) traz os modus operandi de 
trabalhar com o ágil, scrum, usar o kanban. Eu busco inovação na rede externa da 
organização e a (E4) busca a inovação na rede interna. (E3)  
 
Todo ecossistema de inovação com parcerias com as startups já está mais do que 
comprovado que o resultado de um piloto com uma startup é sempre muito bom, você 
consegue reduzir custo, você consegue aumentar a produtividade, você consegue 
diminuir mão de obra, você consegue trazer mais agilidade e rapidez nas respostas. 
(E5) 
 
Então a gente faz design thinking para fazer um deep diving do problema, a gente faz 
o design sprint e o lean inception para poder fazer alguns protótipos e algumas 
soluções. Depois disto, vamos ao mercado para o ecossistema buscar possíveis 
soluções, se a gente não for desenvolver internamente. (E2)  
 
[...] e tem alguns P&Ds realmente sendo feitos internamente na companhia. (E1) 

 

A inovação é percebida como um fator que aumenta a agilidade da organização, 
vantagem competitiva e é importante para a realização da jornada de TD. ] 

 
A tecnologia e a inovação ela mostrou-se ser positiva para organização, ela 
mostrou que ela traz resultados, que ela não é só bonita, ela não é só interessante, 
ela traz resultados operacionais, ela diminui a emissão de carbono, ela aumenta a 
produtividade, ela realmente consegue aumentar a agilidade da organização como 
um todo. (E5)  

 
Olhando o ecossistema de inovação como um todo e que também considero os 
parceiros, startups, empreendedores e universidades, este ecossistema é fundamental 
para fazer a nossa transformação digital. (E3)  
 

Algumas inovações observadas na “XPTO” a serviço da segurança dos seus 

funcionários:  

(i) Drone: para dispersar etiquetas de RFID em áreas onde foram realizados 

desmontes de rochas. A invenção evita que empregados acessem a área para 

colocar as etiquetas manualmente e coletar dados sobre a composição desse 

material para controle de qualidade de minério. Os drones ainda são úteis para 

levantamento topográfico da mina, mapeamento de pátio de produtos e 

lançamento de cabos elétricos. 

 
(ii) Robô inspetor: utilizado para inspecionar grandes equipamentos nas usinas de 

beneficiamento de minério, evitando o acesso dos funcionários ao interior desses 

equipamentos e reduzindo os riscos de confinamento. 

 
Nós estamos fazendo um projeto de mapeamento geológico né, por exemplo, o 
geólogo anda 2:30 horas, bati na pedrinha da mina, tira as impressões dele, volta 
mais duas horas caminhando e aí coloca em um software para fazer a análise, tudo 
manual. A gente tá pegando, trazendo uma tecnologia de drone 3D, esse drone vai, 
tira todas as fotos, já coloca direto em um software que está integrado com um 
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aplicativo mobile, então pensa ai, antes nós tínhamos o geólogo, sei lá, quantos 
geólogos fazem isso, é uma atividade de risco, porque quando você vai para debaixo 
do talude e ele pode cair e matar a pessoa, é uma atividade arriscada, então a gente 
tira o geólogo do risco e a gente passa a ter um piloto de drone, que fica em uma área 
bem menos arriscada, não precisa estar dentro da mina. (E1) 

 
Foi observado que a “XPTO” poderia gerar muito mais inovação e ser mais ágil nos 

lançamentos, porém devido a barreiras organizacionais ainda existentes na organização, como 

um alto nível de hierarquização e burocracia, silos departamentais e imensa estrutura física, 

acaba distraindo as equipes deste ecossistema e dificultando a liberação das inovações de modo 

mais rápido.  

Diante do exposto, a “XPTO” possui um viés importante em gerar inovação, pois tem 

trazido resultados importantes para organização, no entanto, é necessário ser mais bem 

desenvolvida no sentido de dar celeridade no lançamento das inovações.  

 

Eu acredito que precisamos mais de foco para gerar mais inovação, a gente tem 200 
mil iniciativas em paralelo, querendo fazer tudo de tudo e acaba não focando sabe 
(E3). 
 
As áreas do jurídico são muito burocráticas e elas limitam a inovação né, é assim, a 
gente tem muitos processos por ser uma empresa muito grande, a gente tem muitos 
processos morosos né. (E1)  
 
Temos muitos processos pesado, a empresa é muito grande né, por exemplo, para 
gerar inovação a gente não blinda 100% dos riscos, a gente sempre está correndo 
algum risco ou outro né, mas os processos da “XPTO” muitas vezes não permitem 
você correr nenhum risco, então é muito difícil as vezes. (E2)  
 
Outro ponto que atrapalha é o compliance, por exemplo, existem áreas que não fazem 
nada se não tiver em compliance. Cara o compliance é zero risco e inovação é risco. 
(E4)   
 

 
Entretanto, a “XPTO” vem realizando ações para transformar a cultura da empresa para 

desatar características do seu legado tradicional e que estão distribuídas em diferentes partes da 

organização.  

Um grande objetivo da mineradora é criar uma comunidade de inovação, englobando 

todas as unidades de negócio e departamentos, alavancada pela implementação dos hubs de 

inovação, que visam introduzir, impulsionar e institucionalizar práticas ágeis, cultura da 

mudança e foco na solução de problemas, gerando conhecimento e experimentação.   

A inovação na “XPTO” conta com uma plataforma digital de colaboração interna e 

externa, que se chama SPOT (S-Soluções; P-Problemas; O-Oportunidades; T-Transformação), 

onde é cadastrada e gerenciada a evolução de todos os problemas, oportunidades e parceiros 

envolvidos no ecossistema de inovação. 
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De qualquer forma, ainda é um desafio a ser superado pela “XPTO”, pois criar uma 

comunidade de inovação que contemple todas as unidades de negócio e departamentos 

distribuídos em mais de 20 países não é algo nada trivial. Diante do exposto, a estratégia adotada 

para atingir tal objetivo foi escalar os hubs de inovação na organização, por meio do conceito 

adotado de franquia e franqueado:  

 Franquia: pode ser entendida como um sistema pelo qual um franqueador cede ao 

franqueado o direito de uso da marca ou patente, tecnologia de implantação, 

administração de negócio, sistema operacional desenvolvido ou detido pelo 

franqueador (SEBRAE, 2018). Nesse caso o franqueador é o hub headquarter de 

inovação.   

 Franqueado: pessoa física ou jurídica que adere à rede de franquias idealizada pelo 

franqueador, cede o direito de uso da marca ou patente e transferência de know-how, 

comprometendo-se a seguir o modelo definido (SEBRAE, 2018). Nesse caso, o 

franqueado são as unidades de negócio.  

 
Então quando eu tenho um high level sponsor que quer mesmo fazer inovação, 
os hubs de inovação são fantásticos, porque, o high level sponsor ele engaja 
liderança dele, ele engaja todo mundo, aloca os recursos que precisa, pois o 
hub passa ser o meio e não o fim, pois o fim passa a ser resultado para o 
negócio. Os hubs estão na operação, no gemba, então quando a gente tem o 
engajamento top-down do executivo, os empregados botton-up o engajamento 
acontece fácil pra caramba e isso é incrível. (E4)  
 

O modelo de franquia e franqueado foi aderido por restrições de recursos humanos, por 

permitir a concessão de autonomia, para unidades de negócio inovarem de forma ágil e 

descentralizada, por aumentar o engajamento das pessoas e acelerar o processo de 

transformação cultural da mineradora.  

 
Não tinha como ter a equipe do hub headquarter de inovação em todas as 
unidades de negócio, então foi aí que surgiu o modelo que desenvolvemos para 
escalar a inovação dentro da organização, as franquias - para trabalhar na 
mudança cultural da organização, ser mais ágil, mais linear e menos 
hierárquica. Isso também visa engajar os executivos das unidades de negócio, 
pois só investimos nos hubs se o cara realmente quiser, aí damos todo o 
suporte necessário para fazer a coisa a acontecer, é fantástico (E4)  
 
Qual foi a evolução? Foi dada para o cara autonomia. O cara faz o que quiser, 
o hub é dele, os times respondem para ele, pois os times que rodam são deles, 
né. Eu dou treinamento, se eu precisar eu coloco consultoria, eu mensuro a 
maturidade, mas eu dizer o que o cara vai fazer, isso não existe mais, a palavra 
agora é autonomia, agilidade, transparência e descentralização para tomada 
de decisões, visando melhor resultado para companhia. (E4) 
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Apesar da autonomia concedida aos hubs de inovação distribuídos em distintas unidades 

de negócio, o hub headquarter, por meio de uma verba pré-aprovada, busca o engajamento da 

comunidade interna para solução de determinados problemas corporativos, mesmo se tenham 

sido registrados na plataforma de colaboração digital “SPOT” por um hub de inovação ou não.  

Esse mecanismo vem gerando um alto engajamento dos executivos, pois estes podem obter um 

investimento não previsto para o desenvolvimento de alguma iniciativa que vise melhorar ainda 

mais o resultado da sua unidade.  

 
Eu tenho um pocket – valor de R$ X mil reais por problema, isso vem 
engajando o cara, gera agilidade, gera inovação e melhora os resultados da 
empresa. (E4)   
 

 

4.1.3 TI  

 
TI - tem um papel crucial para a mineradora, pois possui um impacto direto na produção, 

proporcionando, maior produtividade e redução da sua força de trabalho, em áreas de riscos, 

por intermédio de automações de processos. 

Falhas causadas por obsolescência dos ativos de TI, falhas técnicas, negligência, 

acidente ou ataques cibernéticos, podem resultar na divulgação ou roubo de informações 

confidenciais, perda da integridade de dados, apropriação indébita de fundos e interrupções nas 

operações comerciais, e impactar a habilidade da companhia de reportar seus resultados 

financeiros.  

Ademais, podem prejudicar a reputação da mineradora e ter um efeito adverso 

significativo no desempenho operacional, receitas e condição financeira da companhia. Diante 

do exposto, depende dos controles de segurança cibernética e de TI para a operação de muitos 

de seus processos de negócios. 

A empresa “XPTO” possui em seu modelo de gestão “X Process System” – “XPS”, o 

direcionador técnico, cujo objetivo é garantir operações seguras com resultados sustentáveis, 

sendo composto por diretrizes e requisitos técnicos comuns para gerenciar ativos e lidar com 

riscos inerentes aos negócios.   

Desse modo, os sistemas de informação e tecnologia tem como objetivo manter e evoluir 

as soluções tecnológicas que suportam os negócios, pois aumentam a confiabilidade e agilidade 

na obtenção dos dados, aprimoram os processos operacionais, permitem eliminar controles 

paralelos, disponibilizam informações e indicadores, de forma confiável, transparente e 

padronizada.  
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Do lado da digitalização – TI core, mostra que a gente atende as demandas de 
maneira rápida os nossos clientes, as mudanças de maneira muito rápida. Nós temos 
uma gama de ferramentas e tecnologias que te ajuda a mudar seu plano de produção, 
que te ajuda a mudar seu plano de manutenção, que te ajuda a mudar o seu plano de 
entrega, que ajuda na logística para entregar mais rápido, etc  (E3)  
 

É importante citar que melhorias constantes vêm sendo realizadas em seus sistemas de 

informação e tecnologias, como as utilizadas pelo COI – Centro de Operações Integradas,  uma 

instalação física metropolitana, que visa trazer muita agilidade para organização, em direção a 

um ótimo global, pois sincroniza as diversas etapas da operação, no Brasil e exterior, desde a 

mina,  passando pelas ferrovias, portos, até o destino do minério, aproximando-a da área de 

vendas, ganhando-se, assim, em eficiência e realização de preços. 

Dessa forma, sistemas de informação e tecnologias, foram concebidas para atender aos 

objetivos do negócio, integrar e permear o conhecimento e processos padronizados, além de 

habilitar a organização para tomada de decisões mais rápidas e assertivas.   

[...] os sistemas utilizados pelo COI são todos integrados, padronizados e quando 
você vai ao COI, parece aqueles decks da Nasa mesmo sabe, monitores na parede em 
tudo quanto é lugar, com todas as informações para tomar decisões mais rapidamente 
e corretamente. (E5)  

 
De qualquer forma, é um item a ser aperfeiçoado, pois, com base na média geral 3,1, 

nem todos os benefícios esperados pelo uso de TI em função da AO, são percebidos em toda 

organização, departamentos, unidades de negócio ou equipes, seja para permitir tomadas de 

decisões de forma descentralizada ou tornar as informações organizacionais facilmente 

acessíveis.  

 [...] não existe uma única resposta, pois existem várias XPTOs dentro da XPTO, 
umas estão totalmente digitalizadas, outra que já está 100% no futuro, porém outra 
que tem um caminho para se digitalizar totalmente. (E5)  
 

 

4.1.5 Estrutura Organizacional Flexível 

 

Apesar de ter sido identificadas ações em direção ao desenvolvimento de uma estrutura 

organizacional mais flexível, criando equipes autônomas e multidisciplinares, em direção a um 

objetivo determinado, é fato que, devido ao seu desempenho organizacional positivo, e por seu 

tamanho, favorece a inércia em relação às estruturas hierárquicas mais rígidas, na linha do 

comando e controle.  

 

Eu acho que a redução do nível de hierarquia, aumentaria a inovação da organização 
e a nossa agilidade organizacional. (E4) 
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Nós criamos uma squad de suprimentos, visando melhorar nossa relação com as 
startups, pois a gente tem um checklist que tem que ser aplicado para as startups 
estarem habilitadas a trabalhar na XPTO, mas cara, tem coisas que não se aplica 
para startups, a gente está buscando flexibilizar através da squad de suprimentos. 
(E1)  
 
Por exemplo, se temos um problema para resolver, e vamos buscar a solução fora da 
empresa, contratar um teste, implantar e escalar, isso muitas vezes é um parto. Pois 
para você conseguir contratar rápido, depois você pensar em escalar e tendo a 
dificuldade de conversar com diversas pessoas de diferentes áreas separadas, isso 
ainda é muito difícil. (E2)  
 
 

Entretanto, com a criação da Vice-presidência Executiva de Estratégia e Transformação 

de Negócios, englobando a área de inovação, existe a expectativa de que possa impulsionar a 

inovação e estruturas mais flexíveis, por intermédio do desenvolvimento de mais times ágeis.  

 
Quem sabe com uma área estratégica pensando em inovação a gente não consiga 
finalmente ter um time realmente ágil, incluindo nesta estrutura o jurídico, 
suprimentos, pagamento, gestor do dinheiro e técnicos buscando soluções para 
conseguir fazer um negócio de uma forma mais dinâmica e ágil (E2)  

 
 
4.1.6 Liderança 

 

A mineradora busca formar líderes como agentes de transformação, para comandar, 

influenciar e modelar todo o seu ecossistema em linha com os comportamentos e valores 

aspirados, ou seja, líderes cada vez mais capacitados para atuarem como impulsionadores do 

desempenho e da eficiência de seus times.  

Nesse sentido, o modelo de gestão “XPS” concentra-se no papel do líder para evolução 

da cultura organizacional e, portanto, seus elementos estabelecem um conjunto de práticas 

esperadas pelos líderes para reforçar os comportamentos-chave e moldar a cultura e a disciplina 

organizacional. 

A liderança sênior é suportada para implementação de modelos de comportamento em 

direção a uma cultura que privilegia a segurança e a gestão de riscos da “XPTO”, bem como o 

respeito pela estrutura organizacional e uma gestão efetiva das pessoas por meio de treinamento, 

desenvolvimento, reconhecimento, retenção e avaliação de pessoas, de forma a obter o 

engajamento e a alta performance dos funcionários. 

De qualquer modo, o habilitador da agilidade “liderança” é um item crítico a ser 

trabalhado na organização, pois está relacionado à capacidade da liderança em utilizar os 

recursos tangíveis e intangíveis da organização para aproveitar as oportunidades e subjugar as 
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ameaças; capaz de detectar futuras vantagens competitivas; empoderar seus liderados; atuar 

como coaching junto aos funcionários e influenciar; capacitar as pessoas a receberem bem as 

mudanças. 

 
[...] Tipo você é meu, né. É assim, a gente trabalha e fala muito de engajamento, aí 
você faz um monte de coisa para engajar o empregado e ele é engajado, porém muitas 
vezes que não é engajado é o líder dele, como é que a gente faz para engajar o líder, 
ele deveria ser engajado pela sua essência. (E4) 
 
É um caminho a duro é meio que tirar leite de pedra assim, tem que mudar muito o 
mindset das pessoas, dos líderes, tem que ter uma liderança muito forte de cima para 
baixo, coisa deste tipo, mas a gente está trabalhando para isso, mas precisamos 
evoluir (E1)  

 
 Apesar de ações e políticas corporativas em direção a uma liderança ágil, mais 

participativa e com habilidade de disseminar esses comportamentos em toda organização, fica 

evidente que a mineradora tem um legado a ser superado, principalmente, junto à média 

gerência, visto estarem acostumados com o status quo e suportados pela estrutura hierarquizada 

e departamental ainda com forte presença na mineradora.  

   
  
4.1.7 Pessoas 

 
A empresa para se beneficiar deste habilitador “Pessoas”, em relação à sua capacidade 

ágil, deve ser provida de pessoas que assumam responsabilidades e tenham sentimento de dono, 

estejam dispostas a aprender e compartilhar seus conhecimentos, umas com as outras, que se 

comuniquem com confiança, boa vontade e empatia, sejam capacitadas e, ao mesmo tempo, 

percebam ou antecipem as oportunidades, ou ameaças que possam surgir no ambiente.  

Nesse sentido, a “XPTO” é comprometida em criar um ambiente diverso, acolhedor e 

de diálogo no qual todos se sintam incluídos. Características que vão ao encontro do seu 

propósito e valores.  

 
Cara, uma coisa muito legal, que hoje a gente não tem medo de falar do problema de 
só mostrar os projetos que estão verdinhos, isto era assim, antes do “acidente 
importante que tivemos em uma das nossas unidades”, agora é totalmente o 
contrário, hoje a empresa é estimulada em falar dos projetos em vermelho, dos 
problemas que temos. (E3) 
 

 
A “XPTO” busca o engajamento das pessoas, despertando a aprendizagem contínua de 

todos e de formas diversas, formando líderes e fomentando, assim, um ambiente de trabalho 

motivador. Ao mesmo tempo, desenvolve competências e incentiva talentos com ações 

educacionais constantes (treinamentos), remuneração compatível e, atrelado ao seu 
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desempenho individual, tem como objetivo construir a capacidade organizacional necessária 

para realizar a estratégia de negócio e garantir a perenidade da mineradora, por intermédio das 

pessoas, impactando de modo positivo o desenvolvimento humano e organizacional.  

 
A gente tem muita gente boa na empresa sabe, que quer fazer a coisa acontecer, quer 
sair do outro lado, quer aprender e se transformar, né. (E3)  
 
Uma coisa muito interessante e tem a ver com que eu já te falei, que engajar a base é 
fácil. (E4) 
 
 
 

 

4.2 Agilidade Organizacional 

 

O sucesso da empresa “XPTO” está intrinsecamente ligado à desafiadora missão de 

realizar uma gestão efetiva da extensa e complexa cadeia de suprimentos, que permeia toda a 

sua cadeia produtiva. Assim, melhora a qualidade e produtividade, controla custos, fortalece a 

infraestrutura logística de ferrovias, portos e centros de distribuição, e aprimora o 

relacionamento com seu cliente.  

Devido à complexidade operacional existente e potencializada pelo alto grau de 

imprevisibilidade do setor, a AO está presente na “XPTO”, visto ser necessária para lidar com 

um ambiente volátil e diversas variáveis envolvidas no ecossistema, que influenciam o seu 

desempenho organizacional - fatores ambientais, governamentais, sociais e econômicas, nas 

regiões de atuação operativa ou em diferentes países compradores do minério de ferro. 

Por intermédio do questionário pré-entrevista, (APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 

ESTRUTURADO (PRÉ-ENTREVISTA), de forma mais objetiva, foi mapeado o estado atual da 

AO (Operação, Cliente e Parceiro) da mineradora, nas perspectivas dos participantes, conforme 

Tabela 6. 

Atrelado à pré-entrevista, foi utilizado o questionário semiestruturado (APÊNDICE C – 

QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO (ENTREVISTA) nas entrevistas, buscando identificar 

as ações e resultados obtidos da sua capacidade ágil, e como AO pode ou por que viabiliza sua 

TD.  

Tabela 6 - Estado atual da agilidade organizacional (capacidade ágil) na perspectiva dos entrevistados  

Capacidade ágil E1 E2 E3 E4 E5 Média 
Núm. de 
questões 

Operação 2,7 4,3 3,0 3,3 5,0 3,7 3 
Cliente 3,0 4,3 2,7 1,7 3,7 3,1 3 
Parceiro 5,0 3,7 4,0 4,0 3,0 3,9 3 
Média 3,6 4,1 3,2 3,0 3,9 3,6 9,0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os participantes, ao serem questionados sobre a influência que a AO pode ter na jornada 

de TD, todos entendem que contribui positivamente e confirmados nos relatos abaixo. 

Com média geral obtida de 3,6, demonstra que a organização tem propensão positiva 

em utilizar e se beneficiar do uso da sua capacidade ágil, não sendo identificado nenhuma 

dimensão (cliente, operação e parceiro) crítica para desenvolvimento, porém com necessidade 

de aperfeiçoamentos.  

Com base no resultado quantitativo e corroborado com os resultados das entrevistas 

semiestruturada e dados secundários, foi possível constatar que a mineradora possui capacidade 

intelectual de encontrar coisas apropriadas para responder, às mudanças identificadas, de forma 

reativa ou proativa, escolhendo a melhor resposta frente ao evento percebido, seja realizando 

um movimento complexo, simples ou nenhum movimento. Nesse sentido, a “XPTO” percebe 

e experimenta os benefícios da AO, mas na maioria dos casos apenas em alguns departamentos, 

unidades de negócio, equipes ou situações. 

Podem-se destacar algumas ações que a “XPTO” realiza em prol da sua AO, coletadas 

nos documentos e relatórios institucionais públicos, e corroborado, com os relatos dos 

participantes e observações do pesquisador em relação as 3 dimensões da agilidade 

organizacional:  

 Uso de TI - direcionada a conceder maior visibilidade e transparência de toda sua 

cadeia de suprimentos, a fim de capturar inteligência do mercado, monitorar e 

compartilhar informações relevantes em tempo real para tomada de decisões ágeis e 

assertivas, dentro e entre empresas;  

 Realização da jornada da TD –visa permear sua AO e vantagem competitiva; 

 Rede logística integrada a sua cadeia de valor – minas, ferrovias, navios e portos, 

garantindo agilidade e segurança no transporte do minério.  

 Foco na automação da produção - visa aumentar a agilidade e produtividade das 

operações, além de retirar pessoas de condições de trabalho arriscadas;  

 Foco na geração de inovações – busca da excelência operacional; 

 Transformação cultural – alinhada aos valores da mineradora e cultura da mudança. 

Os participantes afirmam que a mineradora tem condições e capacidade para se tornar 

muito mais ágil do que é, porém, entendem que estão no processo de melhoria contínua e em 

direção a esse objetivo.  
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De qualquer forma, a mineradora vem fazendo e fez uso da sua capacidade ágil ao ser 

colocada frente aos desafios apresentados pela pandemia da COVID-19, pois para uma grande 

empresa tradicional sem o costume do trabalho remoto, teve que se adequar rapidamente o seu 

modus operandi, colocando todas as pessoas com funções administrativas e de suporte 

operacional, para trabalhar de forma remota, em regime de home office. Em 2020, mais de 15 

mil empregados atuaram em teletrabalho, reduzindo sua exposição a cenários de risco.  

Na primeira semana de Lockdown, o time do hub de inovação da “XPTO”, realizou uma 

capacitação online e passou a trabalhar de forma remota. Dali para frente, o mesmo modelo 

passou a ser replicado em toda organização.   

 
Nunca evoluímos tanto em toda a existência da humanidade e a agilidade nos permite 
estar passos à frente. A área de tecnologia da empresa liberou, desde o início desta 
quarentena, mais de 20 mil acessos remotos, acessos a VPN, computadores e 
atualizações de softwares. (E4)  
 
A gente conseguiu botar todo mundo praticamente que era do administrativo em home 
office e a produtividade não caiu, tanto que a decisão da “XPTO” foi devolver os 
prédios administrativos que não eram próprios.  Então assim, a gente respondeu 
muito bem a pandemia, apesar que assustou todo mundo, tivemos aprendizados 
enormes, mas a gente respondeu bem sim. (E3)  

 
 
 
4.2.1 Parceiro 

 
Atrelada às necessidades em relação à saúde e segurança dos profissionais de campo, a 

mineradora fez uso da sua capacidade ágil, junto aos seus parceiros de negócio, lançando o 

desafio COVID-19 da “XPTO”, por meio da iniciativa inovação aberta, buscando startups no 

mundo que pudessem contribuir com o desenvolvimento de equipamentos de prevenção contra 

o coronavírus e entre outros, ao mesmo tempo, novas soluções digitais foram geradas 

impulsionando a jornada da TD.  

 
[...] com o apoio da Deloitte a gente criou o desafio COVID da “XPTO” lançando 
quatro desafios diferentes, buscando startups no mundo para que pudessem nos 
ajudar a desenvolver soluções, desde EPIs, máscaras com respiradores até soluções 
de inteligência artificial para medir os sinais vitais dos pacientes. (E3)  
 
[...] por exemplo, a gente fez um challenge da COVID e a gente passou por cima de 
todos os processos, suprimentos, jurídico para fazer acontecer devido à criticidade 
do tema. (E1) 
 
[...]A gente teve uma aceleração da digitalização que já aconteceu, mas que ainda 
está evoluindo, tem muito que evoluir. (E5) 
 

A pandemia do coronavírus veio para reafirmar a força da sua capacidade ágil – 

parceiro, pois gerencia com habilidade os relacionamentos com parceiros de negócio, e 
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fornecedores terceirizados, que representam cerca de 50% da sua mão de obra. Exploraram com 

destreza os recursos e capacidades desses fornecedores e parceiros, permitindo um trabalho em 

sinergia, a fim de criar produtos de alto valor agregado ou aumentar a escala produtiva para 

responder às pressões do mercado ou a mudanças imprevisíveis.  

 
[...] assim, sem os nossos parceiros não seria possível readequar toda nossa cadeia 
de suprimentos para continuar entregando os nossos produtos, né (E5)  
 
[...] Bom ser uma empresa menos arrogante sabe, eu não sei tudo, apesar de eu ter 
70 mil pessoas, tenho um monte de experiência e conhecimento, mas você 
simplesmente se fechar e achar que você não precisa de parceria de ninguém, não é 
por aí. A XPTO faz muitas parcerias com um monte de gente. (E3) 
 
[...] por exemplo, operar os navios da XPTO é core para o negócio, porém utilizamos 
parcerias com fornecedores para operar nossos navios ou para transportar o minério 
de ferro através de navios de terceiros. Imagina, utilizamos parcerias para escalar 
nossa operação e atender rapidamente nossos clientes. Sem eles, eu não conseguiria 
vender o que eu vendo hoje. (E3) 
 

Essa capacidade é uma grande fortaleza para mineradora e possibilita realizar parcerias 

inclusive com seus concorrentes diretos. A “XPTO” está participando de um desafio de 

inovação global para eletrificação de grandes caminhões, usados em minas, estando nessa 

mesma iniciativa outras duas grandes potências mundiais do setor de mineração. O objetivo é 

gerar soluções que irão permitir a substituição do diesel por baterias e, assim, reduzir as 

emissões de carbono nas operações, bem como aumentar a segurança, produtividade e reduzir 

custos operacionais tão necessários para este setor pressionado pela volatilidade do ambiente e 

preços das commodities. 

 
[...]o desafio que a XPTO fez com parceiros para eletrificação de caminhões, ela fez 
com as maiores mineradoras do mundo né, então imagina o que é isso né, é parceira 
com concorrente inclusive. Olha como isso acelera a inovação e transformação 
digital. (E5) 
 
[...]Os parceiros de negócio da XPTO, sem dúvida nenhuma, vem contribuindo para 
a nossa transformação digital, até porque a XPTO precisa ter uma visão de 
empreendedorismo né, de um olhar com uma ótica empreendedora que é uma questão 
de sobrevivência e os parceiros trazem isso para empresa, então a gente precisa 
trazer isso um pouco para dentro da empresa. (E4) 
 

 
Nesse sentido, é possível entender que é a capacidade ágil da mineradora mais bem 

pontuada e desenvolvida, foi “parceiro” com média geral de 4,0 (Tabela 6), visto pelos 

participantes como item estratégico para a TD e para permeação da agilidade na organização.    

 
[...] A própria transformação digital estamos fazendo com parcerias. Sem este 
mindset de explorar os recursos ou otimizar esse relacionamento com os parceiros 
não acontece a transformação digital. (E3)  
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O grande impulsionamento que existe para transformação digital e agilidade da 
organização é que está voltada para parcerias, pois não sabemos tudo. (E4)  
 
[...] A XPTO em parceria com a Tesla desenvolveu o primeiro navio 100% 
independente de combustíveis fósseis, pois são carregados eletricamente através de 
torres eólicas que é uma torre mesmo. (E5) 
 
Principalmente com essas parcerias que a gente faz né, tanto com uma empresa de 
inovação que ajuda a gente buscar as startups no ecossistema, como as próprias 
empresas pequenas com soluções digitais, só de trazer essas coisas novas, saber o 
que está acontecendo, fazer este contato, buscar, trazer para dentro da empresa, 
acelera demais a transformação digital.  (E2)  
 

A capacidade ágil, junto aos parceiros de negócio, é suportada pela diretriz corporativa 

da mineradora, pois possui o compromisso em construir um modelo de negócio sustentável e 

contribuir para uma sociedade mais justa, ambientalmente equilibrada e economicamente 

próspera. Nesse sentido, a “XPTO” adota esta estratégia em relação aos seus fornecedores, de 

manter um relacionamento justo, de forma a promover parcerias que visem ganhos para ambas 

as partes, por meio de desenvolvimento e inovação contínuos e fornecimento de bens e serviços 

de qualidade com custo compatível, com foco nos avanços na sua cadeia produtiva.  

 
 
4.2.2 Operação 

 

A “XPTO” depende muito da sua eficiência produtiva e é constante a busca de 

oportunidades de redução dos custos operacionais, para manter sua vantagem competitiva 

frente aos concorrentes, assim, pode responder às necessidades do mercado e dos clientes, seja 

com a diminuição ou aumento da produção dos produtos, ou preços.  

 
O fato de a empresa conseguir atender com agilidade às demandas dos seus clientes 
significa que é uma empresa acostumada a mudanças, acostumada a falhar rápido 
né, vai para um caminho não deu certo, vai para o outro, para mim isto impulsiona 
também a questão do “T” do lado da transformação, por exemplo, da transformação 
digital. (E3) 
 
Quando você vai por exemplo numa área operacional e vai trabalhar a estratégia 
deles o foco é garantir a excelência operacional, é garantir a produção. (E4) 
 
O que dá para a gente automatizar, nós automatizamos visando aumento de 
produtividade e redução de custo. (E2) 
 

A “XPTO”, por intermédio do COI, permite analisar de forma holística o “ótimo local 

versus ótimo global” com objetivo de tomar decisões mais ágeis e assertivas em função da 

otimização do desempenho de processos e impactos à sua cadeia de valor.  

Desse modo, cenário viabilizado, pois, o COI, engloba processos, tecnologias e pessoas 

com diferentes conhecimentos e especialidades – formando equipes multidisciplinares, que 
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permitem uma visão sistêmica em detrimento aos silos departamentais, aumento da sinergia e 

colaboração em prol de resultados globais e, mudança cultural em direção à transparência e 

compartilhamento de ideias.    

 
[...] Quando você começa a ter um case de sucesso como o COI, o pessoal começa a 
acreditar nos projetos mais disruptivos e digitais, como o da “eletrificação”, “cabor 
neutrality”, o pessoal começa a acreditar em fazer, então o COI foi umas das grandes 
engrenagens da transformação da companhia.  (E5) 
 
[...] o COI agilizou muito as tomadas de decisões operacionais. (E3)  

 

Foi observado que um dos pilares para o sucesso da mineradora é a busca constante pela 

excelência e agilidade operacional, pois são críticas para o negócio. Nesse sentido, processos, 

pessoas e sistemas de informação, voltados para sincronização das atividades operacionais 

frente às necessidades dos clientes, são frequentemente melhorados. 

Para atingir os objetivos operacionais, o COI desde a sua inauguração, vem atualizando 

ou desenvolvendo novos sistemas de informação com o uso de tecnologias digitais, como 

inteligência artificial e dispositivos móveis, para:  

 Agilizar e melhorar o processo de planejamento e distribuição da produção; 

 Utilizar dados de capacidade e custos da cadeia de valor (minas, ferrovias, portos, 

navios e centros de distribuição) e da dinâmica de preços do mercado para indicar a 

melhor combinação possível para o atendimento das demandas dos clientes, a fim 

de garantir a maior margem para a empresa. Ademais, as informações são 

disponibilizadas em dispositivos móveis e fixos, permitindo tomadas decisões mais 

rápidas e assertivas; 

 Gerenciar todo o fluxo de 300 navios, em diversas posições pelo mundo, a fim de 

otimizar sua utilização e reduzir custos operacionais. 

 
[...] Com os indicadores e todas essas informações, que estão todas relacionadas, 
desde o momento da extração, até o nível de qualidade do minério que está sendo 
extraído em tempo real, enfim utilizando até inteligência artificial para chegar 
através de inferência nesse valor e tal, né. (E5) 
 
[...] com o COI a gente conseguiu ver de ponta a ponta todo o processo operacional 
(E3)  
 
[...] por exemplo, a gente faz a carga dos navios cargueiros antes de ter o produto 
vendido e isso só é possível com uso de data analytics para fazer a provisão de vendas 
(E1) 
 

Dessa forma, é relevante citar a constatação entre os participantes, de que a agilidade 

operacional, alavancada também pelo COI, foi uma das responsáveis pelo aumento da margem 
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de lucro do minério de ferro e melhora da agilidade da organização em resposta às oscilações 

do mercado e aproveitamento de oportunidades, características importantes para um setor que 

enfrenta um ambiente extremamente turbulento.  

 
[...] Imagina, quando tivemos um acidente grave em uma das nossas principais 
instalações e que tivemos de inutilizá-la, a XPTO respondeu imediatamente e 
reprogramou toda a sua logística, toda sua produção, sabe etc.. e não faltou minério 
no mercado, isto é ter uma agilidade na organização muito alta. (E5) 
 
[...] A grande força para mim da “XPTO” é a operação, é o cara lá do chão de 
fábrica, se você colocar a meta X para o cara da operação, o cara bate a produção. 
(E4) 

 

Nesse sentido, foi possível observar que a operação se mostrou preparada para aumentar 

e reduzir em tempo hábil os níveis de produção para suportar flutuações da demanda de 

mercado, mantendo seu compromisso e confiabilidade de entrega dos pedidos de seus clientes, 

mesmo com algumas interrupções operacionais não previstas.  

 
[...] Sinceramente eu acho que a agilidade operacional da empresa XPTO poderia 
ser ainda melhor, mas assim, a gente reage muito rápido, principalmente eu pensei 
no nosso cliente como a China sabe, a China para de comprar, a XPTO diminui a 
produção, a China aumenta para caramba, a XPTO vai lá produz e entrega. Isto 
contribui com certeza com a transformação digital, tanto do lado do comportamento 
quanto da tecnologia adequada para conseguir fazer isso, sabe. (E3)  
 
Mas enfim, esta questão de agilidade operacional eu acho que a XPTO tem uma 
velocidade de resposta muito grande, por exemplo, temos protestos que são feitos que 
infelizmente é comum né, as pessoas bloqueiam as ferrovias né, porque eles sabem 
que bloquear uma ferrovia, ter o trem parado custa bilhões para empresa né, porém 
temos habilidade enorme em lidar com estes eventos de maneira muito ágil e efetiva, 
mantendo a confiabilidade e compromisso junto ao nosso cliente. (E5) 

 

A empresa “XPTO” permite aos clientes realizarem, de forma fácil, seus pedidos 

especiais e, ao mesmo tempo, viabiliza os produtos e serviços entregues no prazo e com a 

mesma qualidade, a fim de manter satisfeito seu cliente, pois é suportada por sua habilidade 

operacional de remanejar seus processos de negócio para lidar com mudanças oriundas dos 

clientes ou mercado - características necessárias para responder, com agilidade, aos eventos 

desconhecidos ou imprevistos, presentes no mundo VUCA.  

 
O valor que a XPTO consegue gerar é assim, se você teve alguma mudança na sua 
programação de última hora, você não é obrigado a receber o que você pediu, você 
pode mudar o seu pedido. Se você pedir, se você fizer isso com alguma mineradora 
menor ou até mesmo uma grande, o cara fala assim, desculpa meu navio já saiu aqui 
você vai ser obrigado a receber. (E5) 
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4.2.3 Cliente 

 

Foram constatadas, junto aos participantes, ações importantes da mineradora na busca 

por identificar novas formas de se reinventar, para melhor atender o cliente e, aproveitar 

mudanças relacionadas ao mercado ou caos aparente, como oportunidade de capitalizar valor 

para organização, seja na aquisição de novos negócios, lançamento de novos produtos ou 

criação de outros modelos de negócios.  

A “XPTO” avalia as necessidades do mercado e dos seus clientes, com o objetivo de 

atender à crescente demanda por produtos redutores da emissão de carbono no processo 

siderúrgico, diante disso, a “XPTO” busca ter em seu portfólio, produtos com alta qualidade, 

por intermédio do uso de tecnologias inovadoras. 

Um dos mecanismos utilizados pela “XPTO”, para se adequar e/ou antecipar às 

mudanças de preferências dos clientes, é por meio da aquisição ou participação em empresas 

de nicho, que possam trazer valor para organização ou para atender um cliente muito mais 

exigente. Recentemente, a mineradora investiu R$ 33 milhões (US$6 milhões) na empresa 

“Soluções Metais”, para adquirir uma participação minoritária e promover o desenvolvimento 

de uma tecnologia focada na redução das emissões de dióxido de carbono na produção de aço. 

 
[...] Estamos continuamente em busca de se adequar às necessidades do cliente em 
tempo real, pois entendemos que o mercado é volátil né, as coisas mudam né. 
Recentemente adquirimos parte de uma startup focada em produção de aço, que 
utiliza o mínimo de emissão de carbono. Se você compra um minério da XPTO é a 
única que oferece com esta tecnologia, então oferecer isso para os clientes é um 
diferencial muito grande. (E5)  
 

Entretanto, é a capacidade ágil a ser mais bem desenvolvida, com base na média geral 

obtida de 3,1, e observada com os participantes a necessidade de a mineradora em ter uma 

escuta mais aberta e ativa, junto aos clientes, com foco na agilidade, na tomada e implementação 

de decisões apropriadas diante das mudanças de preferências dos clientes. 

 
[...] nós nos viramos nos trinta, se amanhã o cliente virar e pedir para nós 
produzirmos ouro, a gente entrega o ouro, a gente muito bem está parte da agilidade 
operacional. Agora a parte da agilidade em relação aos clientes, não estamos 
preparados para ser ágil e assertivo em tomar decisões apropriadas em relação às 
mudanças repentinas das preferências do cliente. (E3)  
 
[...] A gente não olha muito para o cliente externo não, para entender se as 
preferências do cliente tendem a mudar ou não, como é que vamos fazer uma visão 
de longo prazo se eu não estou atento ao meu cliente? Como eu faço a transformação 
digital sem olhar para o meu cliente? A XPTO chegou a ter uma área só de olhar 
para o cliente e mercado, porém foi desativada (E4)  
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Um dos participantes entende que a jornada de TD, pode melhorar a capacidade ágil – 

cliente para melhor atender e/ou identificar mudanças de preferências dos clientes, respondendo 

com novos produtos ou serviços com agilidade.  

[...] Não tenho ainda nem a tecnologia e nem a rede montada para eu ser confiável 
para implementar essas decisões apropriadas em relação às mudanças de mercados 
ou preferências do cliente. Acredito que a transformação digital pode apoiar muito 
nesta questão (E3)  
 

 

 
 
4.3 Transformação Digital 

 
Por meio da jornada da TD, a “XPTO” visa integrar todas as áreas de negócio pelo 

mundo, reduzir custos, simplificar processos, aumentar a produtividade e a eficiência 

operacional, alcançar os melhores índices de saúde e segurança, e melhorar a gestão do impacto 

ambiental. 

Com o resultado da pré-entrevista (APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO 

(PRÉ-ENTREVISTA),  foi possível se ter uma visão holística quantitativa da organização sob as 

perspectivas dos participantes em relação aos “Building Blocks” - fatores imperativos para TD, 

conforme Tabela 7.  

Tabela 7 - Estado atual dos fatores imperativos para transformação digital sob a perspectiva dos entrevistados 

Fatores Imperativos para TD E1 E2 E3 E4 E5 Média 
Núm. de 
questões 

Estratégia Digital 3,4 3,8 2,8 2,8 3,4 3,2 5 
Liderança Digital 4,0 4,0 2,7 2,7 3,0 3,3 3 

Estrutura Organizacional 3,3 3,0 3,3 2,0 3,3 3,0 3 
Cultura Digital 4,0 4,0 3,0 2,0 2,5 3,1 2 

Pessoas 2,0 4,0 2,0 2,0 3,0 2,6 1 
Operational Backbone & Tecnologias Digitais 4,5 4,7 3,0 3,0 3,8 3,8 6 

Média 3,5 3,9 2,8 2,4 3,2 3,2 20,0 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Diante dessa visão, foi possível destacar os fatores imperativos menos e mais bem 

pontuados, e de forma mais objetiva, identificar também os pontos fracos e fortes de cada 

elemento analisado, sendo embasado e confrontado frente às constatações observadas nas 

entrevistas e dados secundários obtidos na internet.  

Com média geral obtida de 3,2 (Tabela 7), e corroborado com os resultados das 

entrevistas, fica claro que a organização possui propensão positiva para realização da sua 

jornada da TD.  

Entretanto, apresenta alguns fatores imperativos parcialmente implementados, mas não 

na maioria dos departamentos, áreas de negócio, equipes ou níveis estruturais da organização, 
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sendo necessário o desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento dessas capacidades, de forma sólida 

e uniforme em toda organização para realizar com sucesso sua TD.  

Os fatores imperativos “Estrutura Organizacional”, com média geral de 3,0, e “Pessoas” 

com 2,6, demonstram a necessidade crítica de desenvolvimento. Enquanto os outros fatores 

imperativos “Estratégia Digital”, “Liderança Digital”, “Cultura Digital”, “Operational 

Backbone& Tecnologias Digitais” possuem uma propensão positiva quanto ao seu nível de 

desenvolvimento, porém necessitam ainda de ações corretivas ou evolutivas, de modo a 

viabilizar a TD.  

 

 

4.3.1 Estratégia Digital 

 

O programa de TD foi iniciado, em 2016, porém ganhou força em 2018, quando a 

mineradora previu um investimento de US$ 467 milhões até 2023, na sua TD e para se adequar 

às tecnologias da indústria 4.0. 

 
[...] a gente está nesse movimento de TD e o problema não é dinheiro. (E1) 
 
[...] o dinheiro para fazer as coisas nós temos. (E3) 

 
A organização busca realizar sua TD, porque acredita que seja fundamental para reduzir 

custos de forma significativa, aumentar a produtividade das pessoas e equipamentos, reduzir os 

riscos de saúde e segurança dos colaboradores, simplificar processos e integrar as áreas de 

negócio pelo mundo. A “XPTO” enxerga que o verdadeiro valor do digital está nas áreas 

operacionais e vem avaliando o potencial das ferramentas digitais, em uso ou disponíveis, no 

mercado, para geração de resultados sustentáveis para a organização. 

A estratégia digital está suportada, principalmente, pelos pilares relacionados à 

segurança, eficiência operacional (produtividade e desempenho financeiro) e sustentabilidade 

ambiental, e, de maneira geral, foi possível constatar homogeneidade entre os respondentes 

quanto à claridade e entendimento comum sobre a estratégia digital. 

 
O objetivo é para trazer tecnologias para obviamente ajudar a gente com segurança, 
com produtividade, redução de custo né, otimizar processos e tudo mais. [...] o que a 
gente quer mudar na empresa é o jeito que a gente trabalha, focar em segurança e é 
óbvio produtividade sempre vai ser importante, porque a empresa quer gerar lucro, 
diminuir o carbono e acessar talentos. (E3)  
 
[...]temáticas estratégicas, sendo descarbonização é uma delas, eficiência energética, 
a produtividade é outra né, e segurança ela não poderia deixar de existir.(E4)  
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[...]têm algumas temáticas que são importantes para a gente, então tem saúde e 
segurança realmente é o principal, tem a temática descarbonização que é muito forte 
né, porque a gente tem uma meta aí de redução de emissão de carbono muito forte. 
(E1)  
 
[...] muito focado em SAFETransformation, que é um programa para gente tentar e 
conseguir evitar mortes de trabalho, por causa de acidente. (E2) 

 
Apesar de os respondentes terem uma visão uniforme quanto à estratégia digital e seus 

objetivos, foi observado que poderia ser mais bem comunicada para outros níveis da 

organização, incluindo os resultados e ganhos obtidos por meio das iniciativas digitais, a fim 

de, sensibilizar e engajar todos os funcionários, em direção a um objetivo comum, a TD.  

   

[...] o maior desafio que eu tenho é convencer a empresa de que o que gente está 
fazendo é importante para sustentação. (E3)  

 

[...] o Middle Level Manager este cara na hora que o empregado dele começa a 
colaborar com alguma iniciativa digital, ela fala, por que você está fazendo isso, não 
é sua função. (E4)  

 

Nesse sentido, um participante, argumenta que a “XPTO” vem contribuindo de forma 

positiva com sociedade menos favorecida, pois está habilitando, pelo uso de soluções oriundas 

das tecnologias digitais, a criação de novas posições de trabalho, que requerem habilidades 

diferentes e que, algumas se adequam, facilmente, aos profissionais com deficiência física, ou 

seja, a mineradora pratica a inclusão, por meio da realização da sua jornada de TD. No entanto, 

não compreendido por todos os funcionários, dificultando o engajamento geral.  

 
[...] eu acho que não estamos comunicando bem, deveríamos comunicar melhor. 
Como a transformação digital é possível a gente abraçar as pessoas com alguma 
deficiência física, então por exemplo, com uma pá escavadeira autônoma, você 
coloca uma pessoa com deficiência dentro de uma sala manejando um joystick, olha 
só, como é que a empresa está se tornando mais inclusiva com a transformação digital 
(E1)  
 

 
Além disso, foi identificada a necessidade de uma estratégia digital com foco nos 

funcionários que, porventura, possam perder seus empregos, pois não possuem as capacidades 

técnicas necessárias para lidar com o novo, com o moderno e o digital.   

 

Eu investiria massivamente reskilling e upskilling, eu acho que essa é a forma de você 
conseguir ter a verdadeira transformação mesmo. Reskilling fazer a pessoa aprender 
uma outra habilidade ou upskilling a pessoa que trabalha como por exemplo 
logística, ele vai amplificar o poder de atuação dele com tecnologias, mas ele vai 
continuar trabalhando em logística. (E5) 
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[...] mas por exemplo, com o maior número de caminhões autônomos, o que a gente 
vai fazer com essas pessoas que eventualmente podem perder o emprego delas? (E1)  

 
Como ponto forte, pode ser destacado que a “XPTO” tem uma estratégia digital definida 

e seus executivos possuem o entendimento claro quanto aos possíveis impactos ao negócio, ao 

mesmo tempo, o investimento está declarado e as iniciativas vem sendo executadas em prol da 

TD. Porém o ponto fraco está na falta de engajamento de todos os funcionários, departamentos 

e unidades de negócio em direção a TD. 

 

 
 

 

4.3.2 Cultura Digital 

 

Entretanto, existe na mineradora a vontade de mudar, de fazer diferente e melhor, por 

meio de experimentos, com uso das tecnologias digitais, promovendo o aprendizado contínuo, 

por intermédio de mudanças incrementais e iterativas, e concebendo mais autonomia para as 

pessoas, o qual viabiliza tomada de decisões mais rápidas em prol de um melhor desempenho 

organizacional.  

 
Pelo menos a gente experimenta, se vai transformar isso em solução depois e tal é 
outra coisa, desde inteligência artificial até blockchain, o que você imaginar que tem 
de tecnologia nós estamos testando sabe, pelo menos até chegar na parte de prova de 
conceito e depois aquelas provas de conceito que provarem Ok continuam, as que 
não OK a gente descarta. (E3) 
 
[...] então assim, a partir do momento que você pega um grupo pequeno de pessoas 
que aceitam fazer o piloto, faz o piloto, eles falam, caramba é verdade mesmo né,  não 
é que dá certo. Isso tem um poder de transformação cultural tão forte, mas tão forte 
que você começa abrir brechas no sistema, você começa a hackear o sistema e 
começa a mostrar que a transformação digital ela tem um poder muito maior do que 
bits e bytes e hardware-software, entendeu.  (E5)  
 
 

Dessa forma, vale mencionar que foi observado a existência de um longo caminho a ser 

percorrido, para que maioria das pessoas da companhia tenham uma mentalidade digital, pois 

não é algo trivial, para uma empresa com mais de 70 anos de vida, funcionários confortáveis 

com seu status quo e acostumados com os modus operandi. Devido a esse fato, existe um 

movimento na mineradora muito intenso no gerenciamento da mudança, que está voltado para 

a sua transformação cultural.  

Transformação cultural que vai do reconhecimento da necessidade de se transformar por 

meio de erros passados, até entender que nem todas as respostas ou melhores soluções serão 

oriundas da própria capacidade organizacional. Há um entendimento comum, por parte da 
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organização, de que para se atingir um ambiente inovador e digital, é necessária uma mudança 

na forma de trabalhar das pessoas, a fim de que possam se adequar aos novos processos e ao 

digital.  

 
[...] então, hoje eu acho que a gente é muito mais humilde do que era no passado, 
dizendo que não precisa ser feito tudo em casa, a gente pode buscar parcerias 
externas para contribuir aí com a nossa jornada. (E1) 
 
Empresa como a XPTO sabe é super, é muito tradicional. Porque durante 70 anos né 
uma empresa que sempre deu certo [...] teoricamente você não precisa mudar 
completamente o jeito da empresa trabalhar. Entretanto, a “XPTO” entende que não 
sabe tudo, de tudo. (E3) 

 
 
 
4.3.3 Operational Backbone e Tecnologias Digitais 

 

A empresa “XPTO” já vem fazendo o uso das tecnologias digitais em suas soluções e 

colhendo diversos benefícios proporcionados por estas iniciativas implantadas com sucesso e 

que estão alinhadas a sua estratégia, identificados nos relatos dos entrevistados, bem como nos 

documentos e relatórios públicos institucionais, capturados no site da organização:  

(i) Elevando sua eficiência operacional, tornando a operação mais ambientalmente 

sustentável, adquirindo ganhos de competividade ou ampliando a segurança dos 

colaboradores, como por exemplo, reduzindo a exposição dos colaboradores aos 

riscos inerentes à atividade, por meio do uso de caminhões autônomos, em 

minas, que são controlados por sistemas de computador, GPS, radares e 

inteligência artificial;  

(ii) Realizando o monitoramento geotécnico, em minas, para acompanhar, em tempo 

real, a situação das barragens que possuem estruturas de risco, utilizando 

sensores integrados e softwares de vídeo analytics, que possuem a capacidade 

de analisar, automaticamente, os dados providos pelas imagens em tempo real, 

buscando, detectar e determinar eventos temporais e espaciais, e disparando 

alertas preventivos para equipes técnicas tomarem as ações pertinentes; 

(iii) Utilizando óculos de realidade virtual, que permite ao operador visualizar o 

equipamento e, a partir disso, lê as instruções de como fazer a manutenção do 

aparelho, ou pedir ajuda para um especialista de forma remota, trazendo maior 

eficiência e diminuição da exposição de mais pessoas ao risco; 

(iv) Substituindo sua matriz energética por fontes mais limpas, por meio das 

locomotivas 100% elétricas movidas a bateria, reduzindo significativamente as 
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emissões de gases de efeito estufa pela substituição de diesel por eletricidade 

proveniente de fontes renováveis. 

 
[...] então a gente começou muito forte em 2018 com o programa autônomos que era 
transformar os nossos caminhões, em caminhões autônomos, para tirar as pessoas 
do risco né, porque imagina um cara dirigindo um caminhão que carrega 400 
toneladas no meio de uma mina onde está tendo, explosão, onde pode ter 
desabamento.  [...] programa “energético” que traz eletrificação para as locomotivas 
e você emite menos carbono né, e o programa da geotecnia digital que é o olhar para 
as nossas barragens que são todas digitalizadas, na pegada muito forte de trazer a 
tecnologia para ajudar principalmente no tema de segurança. (E3)   
 
[...] a gente tem um foco muito grande de zero acidente né, então em mineração é por 
si só uma operação muito arriscada, então qualquer projeto em que a gente diga que 
a gente vai tirar uma pessoa do risco, a gente está entrando. Tem um projeto em 
andamento, relacionado ao barulho, onde estamos avaliando soluções com o uso de 
inteligência artificial para ver o que eu posso fazer de forma preditiva para que o 
funcionário não tenha problema de audição. (E1) 
 
[...] Então assim porque eu tô falando do programa “energético” que essa mudança 
da matriz elétrica você está usando a tecnologia e inovação para gerar mais 
produtividade (E5).  

 

Não é à toa que o fator imperativo mais desenvolvido da mineradora, com média geral 

de 3,8, está relacionado ao uso de tecnologias digitais e sistemas de informação integrados 

(Operational Backbone), que garantem a acurácia e disponibilidade dos dados transacionais, 

em toda a organização, e claro, permitem a utilização dos dados para tomada de decisões.     

 
Olha, isso pode colocar “X” em todos os boxes que envolvem as tecnologias digitais, 
tudo de ponta que tem a gente tenta adquirir, a gente busca informação, então assim 
a gente está muito focado em inteligência artificial, machine learning, em projetos de 
IoT, tudo que está na crista da onda a gente está tentando trazer, a gente está nesse 
movimento. (E1) 
 
Na parte de tecnologia a gente está muito focado em automação, por exemplo, o que 
gente pode fazer para ajudar para resolver os principais problemas da empresa. A 
gente está muito focado em tecnologias como Inteligência Artificial, e alguns tipos de 
robôs também, de automação, de robotização. (E2)  
 
Temos soluções que estão utilizando as tecnologias digitais para medição de consumo 
de combustível, solução para entender sonolência e fadiga do motorista, para avaliar 
qual a melhor rota dentro da mina que o caminhão tem que adotar para gastar menos 
combustível ou menos risco de tombamento sabe, solução para diminuir poeira -  
principalmente no Canadá, onde a mineração é underground debaixo da terra, lá tem 
muita esta questão da poeira e tal, pois o cara que está trabalhando lá em baixo para 
ele é muito ruim , questão de segurança, saúde, produtividade etc., algumas coisas 
muito malucas, muito legais. (E3) 

 
A mineradora vem expandindo o uso de Advanced Analytics/IA, em sua cadeia de valor, 

no uso das frotas de navios, visando obter o menor custo total de distribuição, identificando de 

forma proativa os riscos, ao atingir as metas de produção em cada estágio da cadeia, e otimizar 

a confiabilidade desses ativos críticos. Atualmente, 19% dos ativos críticos da “XPTO” utilizam 
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IA para garantir a confiabilidade. Espera-se que, em cinco anos, essa tecnologia seja empregada 

para 100% dos ativos críticos. 

 

[...] então a gente tem um centro de inteligência de analytics aqui, eu vou te falar o 
seguinte, quando a gente começa a querer medir ganho de inovação, retorno, nada 
se compara à um analytics. (E4) 

 
 

 

4.3.4 Estrutura Organizacional 

 

A estrutura organizacional da mineradora está organizada atualmente da seguinte 

maneira: a unidade de negócio TD, está hierarquicamente de baixo da tradicional área de TI, o 

que limita, muitas vezes, as inovações digitais, pois disputam os mesmos recursos humanos. 

Ademais, contam com a dificuldade em lidar com os processos rígidos estabelecidos pela 

governança de TI vigente, pois são destoantes às características de um ambiente ágil, condições 

importantes para a TD.  

 
A estrutura organizacional da empresa é que a nossa área de TD está debaixo do 
CIO. (E3) 
 

Características que reforçam que a organização não é ambidestra, pois deveria possuir 

unidades organizacionais segregadas, uma com foco em inovação de produtos e serviços 

digitais e a outra com foco no core do negócio e sistemas de operational backbone, pois 

permitiria a mineradora atender, de forma simultânea, às demandas digitais e do dia a dia, porém 

não é o caso. 

 
[...] o que atrapalha demais a transformação digital é a competição com o agora. Eu 
acho que a estratégia ficaria muito mais focada, se a gente focasse em inovação 
disruptiva e a TI estivesse separada, mantendo os sistemas rodando, etc. (E3)  
 
Eu acho que o ideal é desdobrar a TI Tradicional, tem que continuar fazendo 
tradicional, operacional, o transicional e deixando os sistemas rodarem, este é 
tradicional, podem até fazerem projetos inovadores, mas o foco é tocar o dia a dia. 
Quando falo da área de inovação é sair para buscar o novo, buscar inovações mesmo, 
diferentes e que depois tem que ter TI para ajudar até a fazer uma validação e tal, 
mas não é a mesma coisa. (E2) 
 
[...] no início da pandemia a gente foi para debaixo da TI, travou a gente para 
caramba, acho que foram uns dos piores anos nosso, sem dúvida nenhuma, não tenho 
dúvida nenhuma. (E4)  
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De qualquer forma, um pilar importante sendo trabalhado pela mineradora fortemente 

no aperfeiçoamento da sua estrutura organizacional, de modo a, alavancar a iniciativa Open 

Innovation – inovação aberta, que busca criar uma nova forma de aprender, impulsionar as 

inovações digitais, novas descobertas, e acelerar a resolução de grandes desafios, gerando valor 

compartilhado e realização de transformações poderosas, ou seja, co-criando soluções com 

empreendedores, startups, centros de pesquisa, universidades, investidores, mentores, 

aceleradoras, governos, comunidades e entre outros.   

 
[...]temos um desafio da logística que eu quero medir o volume e peso das caixas 
antes de chegar no meu armazém, você faz um desafio por três meses, você recebe 
mais e de cem (100) soluções para avaliar, será que eu preciso mesmo pegar um cara 
da logística para começar a dizer a montar um projeto do zero? Então é abrir cabeça 
para acessar os talentos e as tecnologias. (E3)  

 
Essa iniciativa, demonstra níveis de desenvolvimento bem interessantes na “XPTO”, 

mesmo com as dificuldades existentes, em decorrência do paralelismo de atividades digitais e 

operacionais. Fato que pode ser explicado, pois os produtos e serviços digitais, oriundos da 

inovação aberta, são suportados, por meio de um programa de recompensa financeira, 

patrocinada pelos executivos e concebida em função da estratégia digital da companhia. 

 
A (E1) é responsável pelos problemas de ideação da companhia, são desafios mais 
disruptivos. A(E1) lidera um programa, que chama “HYZ”, que é um programa que 
entrega desafios da empresa nas mãos de empreendedores que não são da empresa, 
são pessoas de fora, externas da empresa e a gente paga uma bolsa para que os caras 
consigam resolver esses desafios e trabalhar nesses desafios durante 9 meses, e isso 
aí tem parceria com o MIT em Boston e com o Imperial College na Inglaterra, etc e 
a (E1) lidera esse programa “HYZ”. (E3) 
 
[...] então assim todos os desafios de inovação aberta, coisas que a gente consiga 
trazer pessoas de fora para pensar em sistemas a gente está fazendo. (E1) 
 
Uma coisa que é muito interessante também, toda a jornada que a gente faz de busca 
de solução com inovação aberta, todo mundo ama, quem trabalha, quem está lá 
dentro, o time que entra, acha que aquilo ali é uma excelente forma de trabalhar, que 
a colaborativo, que tem multidisciplinaridade, que está todo mundo junto. (E2)  
  
 

O programa “HYZ” de inovação aberta da mineradora possui parcerias de colaboração 

com MIT Professional Education, MIT Environmental Solutions Iniative e a consultoria de 

inovação corporativa The Bakery, entre outros, justamente na busca de soluções para resolver 

problemas estratégicos da organização. Para que a comunidade externa possa estar habilitada a 

participar do programa “HYZ”, é exigido, pela mineradora que o indivíduo possua mindset ágil 

e empreendedor, conhecimento técnico na área do desafio, superior completo e inglês, visto a 

necessidade de colaboração com pessoas de diferentes países.  
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A inovação aberta é suporta pela mesma plataforma digital de colaboração (SPOT), 

utilizada pelos hubs de inovação, qualquer outro funcionário ou parceiros envolvidos no 

ecossistema.  

 
[...] eu vejo essa plataforma de colaboração como uma futura disrupção muito 
grande, porque você desierarquiza a companhia. O que eu estou querendo dizer com 
isso, ao invés do cara falar, estou esperando que meu chefe me dê uma ordem, um 
serviço, pois ele manda em mim. [...]você começa a engajar as pessoas pelo 
propósito, então o cara se envolve para resolver o problema. (E4) 
 
[...] é a uma ferramenta onde cadastramos todas as soluções que a gente encontra e 
todos os problemas que nós temos. As oportunidades são as possíveis soluções 
disruptivas, pois não estão relacionadas a nenhum problema. (E3) 
 

Foi possível observar que ainda é muito forte e presente uma estrutura organizacional 

altamente hierarquizada, o que favorece a continuidade dos silos departamentais, ofensores à 

jornada da TD, pois as equipes não estão organizadas em relação ao propósito de uma oferta 

digital (produto/serviço), mas sim, organizadas em áreas funcionais.  

 
[...]mas a maior alavanca  hoje para impulsionar a transformação de digital seria a 
desierarquização, porque a hierarquia favorece os silos. (E4)  

 
Diante do exposto, pode-se afirmar um aumento do grau de dificuldade para engajar os 

funcionários quanto à colaboração e cooperação interfuncional, pois recebem ordens de um 

superior direto com objetivos, muitas vezes, distintos à iniciativa digital.  

 
[...] porque hoje tem muitos silos, as pessoas trabalham no pedacinho, não pensam 
da visão do todo. (E2)  
 
[...] Temos que trabalhar diferente, de maneira mais colaborativa, de ser uma 
empresa menos hierárquica, sabe. (E3) 
 
[...] Porque hoje possuímos muitos silos. Vem do ser humano, quer continuar dono 
daquele pedaço né, e é uma coisa que não é de agora. (E4) 

 

 

4.3.5 Liderança Digital 

  

Apesar da compreensão e entendimento uniforme, por parte dos executivos da 

organização quanto às implicações das tecnologias digitais, nos negócios e nas fontes de receita, 

atualmente há um sofrimento pela falta de um líder digital engajado e com o foco necessário 

para conduzir com sucesso toda a jornada de TD. 

 
Eu espero que com esta nova vice-presidência a gente comece a olhar muito para 
inovação disruptiva, seja mineração na lua, mineração no fundo do oceano, sei lá, 
mineração do futuro inclusive, como que eu posso fazer tudo que eu faço, hoje, sem o 
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ferro né, sem o minério de aço, sem o minério de ferro, isso vai destruir comigo lá na 
frente. (E3)  
 

Fragilidade mapeada pela organização e já em tratamento para mudar esse cenário, por 

meio da nomeação de um novo executivo, na recém criada Vice-presidência Executiva de 

Estratégia e Transformação de Negócios, responsável pelas áreas de exploração mineral, 

desenvolvimento de negócios, inovação e TD, com foco na transformação da companhia para 

se tornar benchmark em segurança, operador confiável de classe mundial, organização 

orientada a talentos, líder na mineração de baixo carbono e referência em criação e 

compartilhamento de valor.  

 
[...] vou usar o jargão ter um sponsorship, mas é assim, o nível executivo da empresa 
acreditar nesse negócio, não só acreditar falando, acreditar colocando isso como um 
dos temas a serem discutidos, por exemplo, nas reuniões de conselho, nas reuniões 
estratégicas, o que agora está começando acontecer na empresa. [...]mas vamos ter 
uma vice-presidência de inovação e transformação do negócio, onde espero que ai a 
coisa vai ficar legal. (E3) 
 
[...] vice-presidência de estratégia e transformação de negócio é tudo que a gente 
queria, está ligado ao presidente, tem poder de VP. (E5) 
    
[...]Eu acho que quando a área de inovação agora tiver uma vice-presidência, tiver 
um foco, a gente vai conseguir fazer o que a gente não consegue. (E2)  
 
[...] É que a gente está passando por literalmente uma transformação de negócio 
muito grande,  né, tem agora a vice-presidência de business transformation. (E5) 

 
 

 
4.3.6 Pessoas 

 

Devido à jornada de TD em andamento, a falta de pessoas com as habilidades e 

conhecimentos necessários para lidar com o digital é inerente frente à demanda gerada na 

organização, desafio potencializado pela dificuldade em captar novos talentos e reter aqueles 

que estão na organização frente às atratividades existentes no mercado.  

 
[...] a molecada não quer mais trabalhar numa empresa tradicional como a nossa, 
ela quer trabalhar no Google, no Facebook, então, assim, ou a empresa se transforma 
ou a não sobrevive, este é o ponto, entendeu? (E3)  
 
[...] não é só de formação não, tá! a retenção de talentos, essa galera que está 
chegando, que a gente quer segurar, o que atraem elas, o que retém elas? [...] porque 
hoje o nosso turnover não está baixo, principalmente para tecnologia.  E só está 
saindo quem a gente não quer que saia. Os caras que eu queria que ficassem, estão 
saindo, então qual que é o gap? (E4)  
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Apesar de existir dentro da mineradora programas de treinamento, apoiadores dos 

funcionários, na jornada de TD, fica evidenciado o desafio na capacitação destes profissionais 

que estão acostumados com o sucesso atual da organização, modelo de negócio, estrutura e 

processos.  

 
[...] Outra coisa para a gente ter as pessoas certas, que querem fazer a diferença, que 
pensam diferente é um desafio enorme. Tem pessoas que se transformam, mas têm 
outras que não têm jeito (E3)  
 
[...] tem muita trilha de treinamento sobre transformação digital e transformação 
cultural. Existe o incentivo para que todo mundo faça a trilha que é liberada para 
todos os empregados e está muito alinhada com a estratégia. (E2)  

 

O fator “Pessoas” é um item crítico a ser trabalhado na organização, pois está 

relacionado diretamente à falta de talentos na organização com as habilidades necessárias para 

a execução das novas atividades e processos emergentes das iniciativas digitais. 

 

 

5 DISCUSSÃO 

 
5.1 Agilidade Organizacional e Habilitadores 

 

Foi constatado que, para a “XPTO”, a AO é um elemento importante para perenidade 

do seu negócio, visto que, ao longo da sua história, realiza diversas ações para manter e/ou 

melhorar sua capacidade ágil, em função, principalmente, da sua excelência operacional, tão 

importante para competitividade no setor de mineração, pois a agilidade melhora a eficiência e 

desempenho operacional  (AGHINA et al., 2021).  

Destoante das características de uma organização ágil, que possui uma estrutura 

organizacional plana, com pouca hierarquia e formalidade, e habilita tomadas decisões 

descentralizada, em todos os níveis organizacionais  (SHEREHIY et al., 2007; WENDLER, 

2014; TEECE et al., 2016), a “XPTO” é suportada por sua estrutura hierárquica rígida, vigente 

na maior parte da organização, e direcionada pelos princípios de comando e controle e, 

administrada, por silos departamentais e funcionais com foco na especialização (CAMERON; 

QUINN, 2006), características que, até então, têm favorecido o bom desempenho 

organizacional e eficiência operacional (produtividade e otimização de custo),  mantendo sua 

vantagem competitiva.  
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Diante do exposto, mas contraditória, o atual estado da agilidade da mineradora, vem 

sendo suficientemente sustentável para atingir os objetivos do negócio, pois principalmente, em 

momentos de crises  - institucionais, desastres ambientais, pandemias, greves e entre outros, a 

decisão de nível superior, fornece a resposta, mais rápida e assertiva, pois caso fosse tomada ao 

nível inferior, exigiria mais tempo (HARRAF et al., 2015), diante da situação crítica, grandiosa 

e complexa.  

Mesmo assim, a mineradora busca transformar essa cultura e estrutura hierárquica 

organizada em silos, pois são conscientes das limitações desse modelo (ROSS, 2018b), além 

disso, contribui e permite aos líderes continuarem a atribuição de responsabilidades e 

atividades, cada vez mais, específicas aos níveis mais baixos da hierarquia e, em decorrência 

disso, são tomadas decisões centralizadas, às vezes, morosas e/ou menos assertivas, pois são 

efetuadas longe da realidade operacional (TEECE et al., 2016).   

A “XPTO” entende que essas estruturas – competências organizacionais, não serão mais 

eficazes para permear sua capacidade ágil (AO), suportar as novas formas de trabalho, 

provenientes de produtos e serviços digitais (VIAL, 2019; SÁNCHEZ; HARTLIEB, 2020; 

ROSS, 2018b) e, ao mesmo tempo, atingir os objetivos estratégicos da companhia, isto porque, 

a cultura tradicional e hierárquica, pode levar ao sucesso de curto prazo, mas pode impedir a 

capacidade de longo prazo para mudar, adaptar ou inovar (BOISNIER; CHATMAN, 2002).  

Por meio da sua transformação cultural, alinhada a princípios que enxergam a mudança 

como uma oportunidade para o negócio, incentiva a transparência, abertura, autonomia, 

experimentação, aprendizagem e inovação (SHEREHIY et al., 2007; WENDLER, 2014), a 

mineradora visa institucionalizar comportamentos em direção à obsessão recorrente por 

segurança, saúde e gestão de riscos; diálogo aberto e transparente; empoderamento com 

comprometimento; responsabilidade pelo todo; escuta ativa e engajamento junto à sociedade - 

os quais vão ao encontro da sua proposta de valor “existimos para melhorar a vida e transformar 

o futuro. Juntos”. 

Transformação cultural, patrocinada pela liderança sênior da mineradora, pois é 

consciente que a transformação deve partir de cima para baixo - top-down  (CROCITTO; 

YOUSSEF, 2003), comunicada recorrentemente para toda organização, quais os 

comportamentos esperados dos seus funcionários, formalizadas nos documentos institucionais 

e, suportada, pela grade de treinamentos fornecida pela mineradora.  

Foi observado também, existência de funcionários de diferentes níveis hierárquicos, 

possuidores dos novos comportamentos esperados pela “XPTO”, outros capazes de se 
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transformar com ações práticas, no seu dia a dia, ou por meio dos treinamentos (SHEREHIY et 

al., 2007), oferecidos pela mineradora.  

 No sentido contrário, nota-se que há funcionários querendo se transformar, porém, não 

possuem o perfil, e há aqueles, que ainda persistem em se manterem firmes nos comportamentos 

e normas, adquiridas e enraizadas (DEAL; KENNEDY, 1984), ao longo da história de sucesso 

da companhia, sendo este, o maior desafio a ser superado, pois, estes funcionários devem mudar 

hábitos antigos e se adaptar as novas formas de trabalho, colaborativas e com interações 

intensivas (PARVIAINEN et al., 2017). 

Percebe-se uma resistência muito forte por parte da média gerência, pois é enviesado 

pelo perfil clássico de gerenciamento (BURNS, 1978),  possui baixo engajamento em direção 

a uma estrutura organizacional mais plana, ágil, flexível e com maior grau de empoderamento 

para os funcionários, o que dificulta a escalabilidade e a institucionalização dos 

comportamentos esperados pela mineradora, nos diferentes departamentos e unidades de 

negócio.  

 Diante dessa afirmativa, a “XPTO” se utiliza dos hubs de inovação  para implementar 

as inovações propriamente dita, mas também, para escalar os comportamentos alinhados aos 

princípios da cultura da mudança (SHEREHIY et al., 2007), a fim de desatar resistências de 

seus funcionários (VIAL, 2019), que impedem a transformação cultural da companhia e, 

consequentemente manter e/ou aumentar sua AO, vantagem competitiva e, claro, estar 

preparada para sua jornada de TD.  

Além do exposto, os hubs de inovação, influenciam positivamente na permeação e 

melhoria contínua dos componentes básicos da agilidade da companhia — detecção e resposta, 

provendo ferramentas digitais, que viabilizam a análise de hipóteses em relação a sua cadeia de 

valor (ex.: sistemas de informação utilizados pelo COI), permitindo proativamente, subjugar 

ameaças e aproveitar as oportunidades (DONG et al., 2016). 

 Vale ressaltar que a “XPTO” é percebida pelos funcionários como altamente inovadora, 

no entanto, devido à estrutura organizacional ainda rígida e burocrática, muitas inovações 

tardam em seu lançamento, característica semelhante à descrita no caso Kodak, que manteve 

sua cultura e estrutura inalterável, patrocinada pela inércia da média gerência, não conseguiu 

responder rapidamente à entrada de uma nova tecnologia (LUCAS; GOH, 2009). 

A TI, vem ganhando cada vez mais protagonismo dentro da “XPTO”, pois com seu uso, 

mantém sua capacidade ágil (LU; RAMAMURTHY, 2011; TALLON et al., 2019), a qual 

viabiliza a organização, atingir os resultados operacionais e, lançar serviços e produtos digitais, 
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adquirir novos negócios, com o objetivo de, responder apropriadamente, à volatilidade do setor 

(OVERBY et al., 2006). 

As capacidades organizacionais – habilitadores da agilidade existentes na “XPTO”, 

mencionadas – cultura, inovação, estrutura organizacional, liderança, pessoas e TI, vêm 

suportando, de maneira relativamente satisfatória o estado atual da AO, resguardadas pelo 

desempenho organizacional positivo.  

Não é à toa que a “XPTO” percebe a AO como essencial para sustentabilidade do seu 

negócio, e assim, realiza melhorias contínuas em suas capacidades organizacionais, que 

habilitam a agilidade.  

De qualquer forma, devido à alta competitividade e volatilidade do setor de mineração, 

a “XPTO” busca a manutenção e evolução da sua AO, pois por intermédio dessa capacidade, 

se mantém em constante estado de alerta (SHIH, 2020), potencializa sua resiliência 

(MRUGALSKA; AHMED, 2021), frente a crises impostas por uma ambiente turbulento  

(BARAN;  WOZNYJ, 2021), toma ações tempestivas e mais assertivas em decorrência de 

eventos inesperados e, viabiliza a reconfiguração e mobilização efetiva dos seus recursos para 

responder às mudanças do ambiente (TEECE, 2007). 

 

 

5.1 Transformação Digital 

 

Além das ações em direção à permeação e aperfeiçoamento da sua capacidade ágil, a 

“XPTO” está em sua jornada de TD, que visa simplificar ainda mais suas operações ao redor 

do mundo, tornando-as mais integradas, seguras, confiáveis, produtivas, eficientes, rentáveis e 

sustentáveis financeiramente (FITZGERALD et al., 2014), e que tragam menor impacto 

possível para o meio ambiente e sociedade  (PARVIAINEN et al., 2017; VIAL, 2019). 

Observa-se, na “XPTO”, que, apesar dos avanços no desenvolvimento dos “Building 

Blocks”, os fatores imperativos – estratégia digital, cultura digital, estrutura organizacional, 

liderança digital, pessoas e operational backbone & tecnologias digitais, necessárias para 

realizar com sucesso a jornada de TD, ainda sofrem para se desprender de todos os vícios do 

seu legado organizacional (VIAL, 2019). 

Diante do exposto, podem-se destacar pontos fortes e fracos dos fatores imperativos da 

mineradora, como a estratégia digital, que está claramente definida na organização e o 

investimento declarado para realização da sua jornada de TD (HESS et al., 2016). Entretanto, 
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não compreendida por todos os funcionários de diferentes níveis hierárquicos (CHANIAS et 

al., 2019).   

Enquanto o estabelecimento da cultura digital, na “XPTO”, vem sendo impulsionado 

por meio das ações dos hubs de inovação, que buscam institucionalizar comportamentos e 

práticas ágeis em toda a organização, como a abertura, autonomia, velocidade, colaboração, 

cooperação, confiança, descentralização na tomada de decisão, aprendizagem, experimentação 

e inovação contínua (SHEREHIY et al., 2007; WENDLER, 2014), importantes para concorrer 

em um mundo digital, em decorrência à celeridade das mudanças tecnológicas e tão 

desafiadoras para serem acompanhadas pelas organizações (WARNER; WÄGER, 2019).   

Neste mesmo sentido, as iniciativas de inovação aberta da mineradora, estão gerando 

novos produtos e serviços digitais, a partir da colaboração e captura de expertise interna e 

externa à organização, importantes para gerar conhecimento e vitais para estabelecer a cultura 

digital (BURCHARDT; MAISCH, 2019), e claro, preservar e melhorar a agilidade na 

organização. A inovação aberta é uma ferramenta ponderosa para criatividade em um ambiente 

organizacional, e geográfico, extremamente disperso (TEECE et al., 2016), como é o caso da 

“XPTO”. 

 Dessa forma, a cultura digital está sendo escalada, por meio das iniciativas dos hubs e 

inovação aberta, porém ainda percebida de maneira modesta, visto à dificuldade em 

institucionalizar os princípios digitais, diante da estrutura organizacional rígida e pessoas 

acomodadas com o status quo.    

A área de TI ainda é percebida como a principal responsável pela realização da jornada 

da TD, pois atualmente se reporta à estrutura de TI tradicional (CIO), e usualmente concorre 

pelos mesmos recursos, dificultando a “XPTO” de obter todos os benefícios possíveis com a 

administração e execução simultâneas das iniciativas digitais e as do dia a dia. Diante disso, a 

TD não deveria ser conduzida por um CIO, mas sim, pelo próprio CEO (HUBER et al., 2021) 

ou executivo com função semelhante (HESS et al., 2016; FRANKIEWICZ; CHAMORRO-

PREMUZIC, 2020). 

Ademais, as atividades executadas para realizar a TD da companhia, muitas vezes, estão 

desalinhadas entre a TI e o negócio, pois fica evidente a falta de engajamento de grande parte 

dos funcionários e, principalmente, da média gerência, que tem papel-chave na realização da 

jornada de TD (NADKARNI; PRÜGL, 2021), além da falta de alcance e entendimento da 

estratégia digital em todos os níveis da organização.  
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Os líderes da TD reportam atualmente para a TI tradicional, e em decorrência disso, 

muitas vezes, as prioridades diferem entre elas, pois enquanto a TI tradicional, por sua essência, 

visa garantir a estabilidade e disponibilidade dos ativos de TI, em função dos processos de 

negócio atual (LARIEIRA et al., 2017), pois garantem os resultados de curto prazo, acabam 

tendo maior prioridade em relação às iniciativas digitais.   

Diante desse cenário, a organização sente falta de um líder digital, com o engajamento 

adequado, com poder e força suficiente para conduzir a jornada de TD. No entanto, com a 

recente nomeação e criação da Vice-presidência Executiva de Estratégia e Transformação de 

Negócios, a mineradora busca acertar sua rota digital, com empoderamento e engajamento de 

um líder digital com poderes similares aos do CEO, para assim, realmente realizar e conduzir a 

sua jornada da TD (HUBER et al., 2021).  

Pessoas continuam sendo um fator crítico a ser desenvolvido na “XPTO”, 

principalmente pelo fato de haver falta de funcionários, com capacidades necessárias para lidar 

com o digital e novos processos. Ademais, a mineradora, sofre com a perda de talentos para o 

mercado, pois muitos estão à procura de novas oportunidades para trabalhar em empresas, que 

permitam-lhes desenvolver e demonstrar suas habilidades em lidar com os desafios e 

dinamismo do mundo digital (KANE et al., 2017b).  

Diante do exposto, a “XPTO” investe em trilhas de treinamentos, cujo objetivo é 

estabelecer e institucionalizar a cultura ágil e digital, porém não são suficientes para reter, 

capacitar e transformar as pessoas, diante da demanda e necessidade da mineradora para 

competir, de forma adequada, no mundo digital (KANE et al., 2017b).  

Outra questão crítica e presente em relação ao fator imperativo “pessoas” é a liderança 

enviesada pelo modelo de comando e controle, o qual impede, muitas vezes, os subordinados 

desenvolverem novas competências, isto por que, estes líderes, não gerenciam com base nos 

princípios da cultura da mudança e valores ágeis, tão importante para se trabalhar com sucesso 

em um ambiente digital (KANE et al., 2017b). 

A adoção e utilização de tecnologias digitais na “XPTO”, não se mostrou um problema, 

pois, com base em seu histórico de sucesso, faz uso de TI para manutenção do seu negócio, e 

agora, com o uso das tecnologias digitais, almeja, mais segurança e saúde para seus funcionários 

e sociedade, excelência operacional e financeira, sustentabilidade e um minério de ferro de alta 

qualidade, pois entende o poder transformador que as tecnologias digitais, podem ter no 

desempenho do negócio (WARNER; WAGER, 2018).  
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Diante dessas características, a “XPTO” apresenta alguns fatores imperativos 

moderadamente desenvolvidos para atingir com sucesso sua TD, isto porque, não se trata 

especificamente do uso de tecnologias digitais, pois, de maneira geral, a mineradora tem se 

aproveitado dos seus benefícios, principalmente aqueles relacionados ao ganho de eficiência 

operacional, aumento da produtividade e qualidade (ROSS et al., 2019; VERHOEF et al., 

2021), podendo-se inferir que se encontra na primeira camada estratégia da TD, pois visa 

“eficiências operacionais” (SUBRAMANIAM, 2021).  

Nota-se, também, que a “XPTO”, por sua natureza, e até pela sua estratégia digital atual, 

não dá ênfase a mudanças de preferências do seu cliente externo, resultando no menor foco nas 

questões relacionadas a uma melhor experiência, estratégias direcionadas ou personalizadas, 

porém visto, como uma oportunidade pela companhia.  

Nesse sentido, seria essencial o realinhamento da estratégia digital da mineradora, para 

ser orientada ao cliente, pois a partir disso, outras capacidades digitais podem ser habilitadas, 

permitindo melhor tomada de decisões, pois seriam pautadas por dados gerados em tempo real 

pelos próprios clientes, por meio do uso de plataformas digitais (VERHOEF et al., 2021).  

De qualquer modo, o foco atual da mineradora, continua sendo um olhar para dentro da 

organização, na permeação da sua excelência operacional, alta produtividade e cuidados com a 

segurança, ao invés, de ter também, ênfase, nas mudanças de preferências dos seus clientes.  

Diante deste fato, Subramaniam (2021) defende a possibilidade de a organização optar em 

permear sua estratégia digital, apenas em função destas eficiências operacionais, neste caso, 

seria mantida a estratégia digital atual da mineradora.  

Diante do exposto, não foram identificadas iniciativas em prol do desenvolvimento de 

plataformas digitais, para facilitar a captura de insights e troca de informações entre mineradora 

e cliente, com o objetivo, de gerar inovações digitais para atender um cliente muito mais 

exigente e informado, extrapolando expectativas relacionadas apenas a preço (ROSS et al., 

2019), ainda tão presente no setor de mineração – commodities. A companhia entende que ao 

avançar na sua jornada da TD, deve viabilizar a melhora na iteração com seus clientes 

(WESTERMAN; BONNET; MCAFEE, 2014), e a própria AO (VIAL, 2019; HANELT et al., 

2021). 

Ademais as observações levantadas quanto aos fatores imperativos para TD, AO e seus 

habilitadores, a “XPTO” continua tendo grande dificuldade de escalar e institucionalizar novas 

práticas em direção ao moderno, novo e digital, não necessariamente pela gana em mudar, mas 

sim, pela complexidade existente no seu ecossistema, por ser uma empresa extremamente 



87 
 
grande, presente em diferentes países, com mais de 150 mil empregados, entre próprios e 

terceiros, e regida por restrições ambientais, regulatórias, governamentais e sociais rígidas.  

Em contrapartida, nota-se que a “XPTO” enxerga a AO como uma capacidade mais bem 

desenvolvida, pois tem sido essencial para sua excelência operacional e desempenho 

organizacional. Ao mesmo tempo, compreende que para permear e melhorar sua AO e 

resultados da companhia, faz-se necessário realizar a sua TD, pois é consciente, do poder 

transformador para o negócio e da convergência entre a AO e TD (VIAL, 2019; HANELT et 

al., 2021; WARNER; WÄGER, 2019; MRUGALSKA; AHMED, 2021).  

 

 

5.1 Agilidade Organizacional viabilizando a Transformação Digital 

 

Diante das observações, percebe-se indícios de que “XPTO” faz-se uso da AO para 

viabilizar sua TD, pois demostra possuir a capacidade ágil de detectar e responder, de forma 

rápida e adequada, as oportunidades e ameaças inesperadas, tão necessária para competir na era 

digital  (ROSS, 2018b), corroborado por TEECE et al., (2016), AO é essencial para lidar com 

profunda incerteza, oportunidades e ameaças, associadas a economia da inovação.   

Dessa forma, por intermédio da sua capacidade ágil (AO), representada pelas três 

dimensões da agilidade, inter-relacionadas — cliente, parceiro e operação (SAMBAMURTHY 

et al., 2003; TALLON; PINSONNEAULT, 2011), contribui para o desenvolvimento e/ou 

aperfeiçoamento dos fatores imperativos para TD (WARNER; WAGER, 2018; TEECE et al., 

2016 ; ROSS, 2018b; MRUGALSKA; AHMED, 2021), necessários para romper com as 

barreiras organizacionais, que impedem atingir com sucesso a TD (VERHOEF et al., 2021; 

VIAL, 2019; HESS et al., 2016; WESTERMAN; BONNET; MCAFEE, 2014; ROSS et al., 

2019) – conforme resumo na Tabela 8. 

A “XPTO”, com sua agilidade operacional, lida de forma adequada, com imprevistos 

em relação à demanda e oferta, aumentando ou diminuindo a produção do minério de ferro, 

pois conseguem remanejar e/ou reconfigurar seus processos produtivos com rapidez e destreza 

(SAMBAMURTHY et al., 2003; TALLON; PINSONNEAULT, 2011), visando atender sempre 

as necessidades do seu cliente e mercado.  
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Tabela 8 – AO como fator de viabilização da TD na “XPTO” 
Fatores 

Imperativos 
para 

Transformação 
Digital  

“Building 
Blocks” 

Agilidade Organizacional – Capacidade Ágil viabiliza a Transformação Digital na 
“XPTO” 

Operação Parceiro Cliente 

Estratégia 
Digital 

Fortalece e mantêm-se em 
linha com a estratégia 
digital. 

Fortalece e mantêm-se em 
linha com a estratégia 
digital. 

Fortalece e mantêm-se em 
linha com a estratégia digital. 

Cultura Digital 

Alinhada à cultura da 
mudança e comportamentos 
esperados pela mineradora, 
favorece a 
institucionalização da 
cultura digital (velocidade, 
abertura, autonomia e 
inovação constante). 

Traz para a organização, 
novos talentos, 
conhecimentos e 
comportamentos ágeis e/ou 
digitais, favorecendo a 
mudança e a disseminação 
da cultura digital. 

Traz para a organização, 
novos talentos, 
conhecimentos e 
comportamentos ágeis e/ou 
digitais, favorecendo a 
mudança e a disseminação da 
cultura digital. 

Tecnologias 
Digitais 

Adota e usa tecnologias 
digitais para manter a 
perenidade da excelência 
operacional e a própria AO. 

Aderi e usa tecnologias 
digitais para manter a 
perenidade da excelência 
operacional e a própria AO. 

Aderi e usa tecnologias 
digitais para manter a 
perenidade da excelência 
operacional e a própria AO. 

Estrutura 
Organizacional 

Estrutura operacional 
adaptável e flexível, 
utilizada para aderir e/ou 
adequar-se às mudanças, ou 
novas estratégias, neste 
caso, aos novos processos, 
provenientes da jornada da 
TD. 

Incentiva o uso de 
estruturas organizacionais 
simplificadas, trabalho 
colaborativo e 
multidisciplinar; 
Apoia a realização de mais 
experimentos digitais e 
geração de inovações 
incrementais e/ou 
disruptivas. 

Contribui para viabilização 
da ambidestria corporativa e 
de TI. 
Incentiva o uso de estruturas 
organizacionais 
simplificadas, trabalho 
colaborativo e 
multidisciplinar; 
Traz novas competências e 
processos. 

Liderança 
Digital 

Conscientizados que o 
ambiente é volátil, e 
preparados para reagir às 
mudanças, aderindo e 
adaptando-se aos novos 
processos, provenientes das 
tecnologias digitais – foco 
na média gerência. 

Traz para a organização, 
novos talentos, com 
comportamentos, alinhado a 
mentalidade digital – foco 
na média gerência. 

Traz para a organização, 
novos talentos, com 
comportamentos, alinhado a 
mentalidade digital – foco na 
média gerência. 

Pessoas 

Conscientizados que o 
ambiente é volátil, e 
preparados para reagir às 
mudanças, aderindo e 
adaptando-se aos novos 
processos, provenientes das 
tecnologias digitais. 

Traz para a organização, 
novos talentos, com 
comportamentos, alinhado a 
mentalidade digital. 

Traz para a organização, 
novos talentos, com 
comportamentos, alinhado a 
mentalidade digital e mais 
bem preparadas para lidar 
com novo, moderno e digital. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Dessa forma, a AO – operação, contribui como fator de viabilização da TD, nos 

seguintes aspectos:  

 Fomenta a necessidade de manter continuamente a estrutura organizacional flexível 

e adaptável (RAVICHANDRAN, 2018), pois é uma capacidade importante para 

transformar os recursos existentes para adoção e/ou adequação às mudanças, novas 

estratégias ou novos processos, provenientes da jornada da TD (ELLSTRÖM et al., 

2021).  

 Apoia na transformação dos funcionários, no sentido de, enxergarem as mudanças 

como uma oportunidade, pois são capacitados constantemente para estarem aptos a 

responderem aos eventos inesperados ou desconhecidos (SHEREHIY et al., 2007; 

WENDLER, 2014; TEECE et al., 2016), característica importante para lidar com os 

novos processos e ferramentas provenientes da adoção e uso de novas tecnologias 

(digitais) (SÁNCHEZ;  HARTLIEB, 2020), além de, favorecer a institucionalização 

da cultura digital na organização (WESTERMAN et al., 2019); 

 Impulsiona a mineradora na busca constante pela adoção e uso de tecnologias 

digitais, pois viabiliza, cada vez mais, a perenidade da sua excelência operacional, 

por meio da, automatização das operações e, consequentemente, retira mais pessoas 

do risco, obtém maiores níveis de qualidade e eficiência produtiva, se comparados 

com atividades previamente realizadas pelos funcionários – humanos (SÁNCHEZ; 

HARTLIEB, 2020; WESTERMAN et al., 2019; RÜßMANN, et al., 2015; 

PORTER; HEPPELMANN, 2014; ROSS et al., 2019; VERHOEF et al., 2021), 

fortalecendo e mantendo-se alinhada a estratégia digital. 

 
Devido à complexidade envolvida na sua cadeia de valor, é inerente ao seu negócio a 

necessidade de uma gestão ágil e efetiva da sua cadeia de suprimentos, que incluem os 

fornecedores (parceiros de negócio) presentes no ecossistema, e executado com maestria pela 

mineradora.  

Neste sentido, a capacidade ágil – parceiro da “XPTO”, gerencia e explora os recursos 

de seus parceiros de negócio, com a intenção de melhorar a qualidade do seu minério de ferro,  

garantir os níveis produtivos comprometidos e a entrega no prazo, gerar inovações e criar 

produtos de alto valor agregado, frente aos desafios onipresentes do setor de mineração e da 

sua operação.  Ademais, permite manter-se ágil, ter maior escalabilidade produtiva, adquirir 

inteligência do mercado por intermédio dos parceiros e, reconfigura sua cadeia de suprimentos, 

sempre que necessário (SAMBAMURTHY et al., 2003; TALLON; PINSONNEAULT, 2011).  
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Dessa forma, a AO – parceiro, contribui principalmente para o desenvolvimento de 

todos os fatores imperativos para TD, da seguinte maneira:  

 As parcerias estratégicas, apoiam no desprendimento da inércia organizacional 

existente na “XPTO”, pois acessam e/ou trazem outros talentos humanos, com novos 

conhecimentos, comportamentos ágeis e/ou digitais para dentro da organização e, 

assim, podem fortalecer a disseminar valores importantes para o desenvolvimento 

da cultura e liderança digital (média gerência).  KANE et al., (2017b), defende a 

combinação de conhecimentos internos e externos a organização, pois podem 

fornecer uma maneira potencialmente eficaz de competir em um mundo digital, 

cenário este, utilizado pela mineradora.  

 Ao utilizar a expertise e competências de seus parceiros – comunidades, startups, 

universidades e entre outros, possuidores de pensamentos contemporâneos, 

incentiva a organização a pensar e a trabalhar de maneira diferente, como simplificar 

estruturas organizacionais, instituir um trabalho mais colaborativo  e 

multidisciplinar  (LICHTENTHALER et al., 2011). Mecanismos positivos para 

ajudar na propensão da mineradora em assumir mais riscos controlados, e 

experimentar muito mais tecnologias digitais, a fim de gerar inovações incrementais 

e/ou disruptivas de maneira recorrente e ágil (TEECE et al., 2016), fortalecendo e 

mantendo-se alinhada a estratégia digital.   

A capacidade ágil – cliente, cujo objetivo é detectar e responder às mudanças de 

preferências dos clientes, tem uma menor relevância para a “XPTO”, situação perfeitamente 

compreendida, devido à natureza do setor, considerado comoditizado.  

Apesar do fato, a mineradora vem fazendo o uso desta capacidade ágil – cliente:  

 Possibilita se reinventar, por intermédio da aquisição de novos modelos de negócio 

– startups e empresas que agregam valores diferentes aos processos e modelos já 

estabelecidos na organização, contribuindo para jornada da TD  (NADKARNI;  

PRÜGL, 2021). Dessa forma, pode incorporar novas tecnologias e competências, 

pessoas com conhecimentos e comportamentos em linha a mentalidade ágil e digital, 

inovadoras e flexíveis (RIEDEL et al., 2020) e, como resultado, apoiar no 

desenvolvimento de uma estrutura organizacional plana, liderança digital engajada 

(média gerência) e pessoas mais bem preparadas para lidar com o novo, moderno e 

digital, fortalecendo e mantendo-se alinhada a estratégia digital.  
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 Permite manter as startups / empresas adquiridas segregadas da estrutura 

organizacional vigente da “XPTO”, mantendo-as independentes, empoderadas e 

com sua cultura, a fim de acelerar o desenvolvimento de projetos digitais em direção 

a TD da mineradora (ELLSTRÖM et al., 2021), além de, poder viabilizar a 

ambidestria corporativa (O’REILLY; TUSHMAN, 2004; VIAL, 2019)  e de TI 

(LEE et al., 2015).   
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6 CONCLUSÃO 

 
Este trabalho teve por objetivo investigar como a AO pode viabilizar a TD, questão 

importante para grandes organizações, que não nasceram digitais, e buscam se reinventar com 

a finalidade de simplificar operações, proporcionar uma melhor e nova experiência ao cliente 

e/ou criar novos modelos de negócios, por meio das tecnologias digitais, a fim de capturar valor 

para organização e manter sua vantagem competitiva.  

O resultado desse estudo revela que a AO contribui positivamente para desenvolvimento 

dos fatores imperativos para TD, em contrapartida, a própria estratégia digital, pode ser 

executada, a fim de atingir com sucesso a AO. Nesse sentido, ambas capacidades (AO e TD) 

se convergem, desde que alinhada a estratégia corporativa/digital, que vise ser uma organização 

ágil e, ao mesmo tempo, ser uma empresa apta e capaz para competir na era digital.  

Para a execução desta pesquisa, primeiramente, foi realizada uma revisão de literatura 

e apresentados os fundamentos sobre AO e TD, sendo observados limitações e contrassensos.  

Enquanto alguns autores argumentam que a TD contribui para AO, outros defendem que AO é 

fator sine qua non para realizar a TD. Ao mesmo tempo, não há homogeneidade conceitual 

sobre o que é TD, e quais são seus efeitos, nos modelos de negócios de diferentes setores.   

Diante de divergências ou incongruências na literatura, optou-se pela realização de um 

estudo de caso exploratório, abordagem qualitativa, no intuito de se aprofundar e analisar os 

dados coletados em campo, sem se limitar a teorias existentes. Para o estudo, foi selecionada 

uma organização multinacional, tradicional, de grande porte, do setor de mineração, e com 

operações no Brasil e, que percebe a AO e a TD como importantes para o negócio. 

Na literatura, as grandes e tradicionais organizações são as mais desafiadas a realizar 

com sucesso a TD, isso devido às barreiras organizacionais existentes do seu legado adquirido 

e enraizado, durante anos. Nesse sentido, a organização selecionada se mostrou adequada para 

a realização do estudo.  

Para coleta de dados foram utilizadas as técnicas – questionário estruturado (questões 

fechadas), entrevistas semiestruturadas e dados públicos disponibilizados na internet, e pela 

análise do conteúdo, foi possível identificar, indícios de que a AO viabiliza a TD na “XPTO”. 

A “XPTO”, empresa tradicional e extremamente grande, tanto em tamanho, quanto nas 

inúmeras e complexas interações existentes com distintos stakeholders, presentes em sua cadeia 

de valor, continua em sua jornada da TD.  

Ao mesmo tempo, se depara com o desafio a ser superado, seu legado organizacional e 

a institucionalização, de maneira uniforme, em todas as unidades de negócio, departamentos, 
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equipes ou níveis estruturais, com os comportamentos, práticas, métodos, processos, 

ferramentas, estruturas adequadas para competir na era digital e pessoas preparadas para lidar 

com o novo e moderno, necessárias para atingir com sucesso sua TD, ou seja, os fatores 

imperativos para TD, desenvolvidos em toda organização. 

Entretanto, a AO – “operação”, “parceiro” e “cliente”, alinhada aos princípios da cultura 

da mudança, suportada pelos valores essenciais e pilares estratégicos da mineradora, demostrou 

possuir aspectos positivos que viabilizam o desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento dos fatores 

imperativos para TD, ademais, permite manter e permear sua AO, excelência operacional e 

desempenho organizacional. 

A capacidade ágil – operação, destaca-se pela questão intrínseca da natureza 

organizacional da mineradora, mantendo, os funcionários conscientes que o ambiente é volátil 

e com uma estrutura operacional flexível e adaptável para atender às flutuações de demanda do 

mercado com a máxima otimização de custos operacionais envolvidos em sua cadeia de 

suprimentos, seja em relação à produção, distribuição ou abastecimento do minério de ferro. 

Capacidade que apresenta sinais a favor do desenvolvimento dos fatores imperativos 

necessários para TD e, compreendido pela “XPTO” como essencial para manter-se no ciclo 

virtuoso de excelência operacional e desempenho organizacional positivo.  

Enquanto a capacidade ágil – parceiro é percebida como item estratégico para a 

“XPTO”, pois é onipresente em sua cadeia de valor, contribui ativamente na captura de 

inteligência de mercado e gera inovações digitais, que refletem, com impactos positivos e 

importantes, no desenvolvimento dos fatores imperativos para TD.  

Capacidade ágil - cliente, destacou-se por trazer e criar valor para organização, por 

intermédio de fusões e aquisições de outras empresas, podendo apoiar em diversos pormenores 

a jornada de TD.  

Considera-se, então, que foi atingido na sua totalidade o objetivo principal deste 

trabalho, assim descrito: Este estudo tem como objetivo geral descrever como AO pode 

viabilizar a TD. 

Em termos práticos, o atingimento do objetivo geral se deu por conta do cumprimento 

dos seguintes objetivos específicos:   

 No capítulo 2, contempla uma síntese dos fundamentos que sustentam este trabalho 

do ponto de vista teórico, ou seja, foram identificados, na literatura, os fatores que 

impedem e viabilizam a TD na organização, bem como as características da AO e 

seus habilitadores; 
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 Conforme apresentado no capítulo 4 – ESTUDO DE CASO, foi identificado, 

explorado e analisado o estado atual dos elementos da AO e seus respectivos 

habilitadores, bem como dos fatores imperativos para TD. 

 Por fim, no capítulo 5 a discussão em relação aos achados quanto à AO como fator 

de viabilização da TD.  
 
 

6.1 Contribuição Teórica 

 

Este trabalho confirmou a veracidade da literatura frente às ações práticas da 

organização em relação a AO como fator de viabilização da TD, ao mesmo tempo, provou que 

AO e TD são convergentes entre elas.  

Ademais, este estudo estende o conhecimento relatado por outros autores em relação 

AO e TD, bem como apresenta questões ainda pouco discutidas, como a AO viabilizando a TD.  

 

 
6.2 Implicações Práticas 

 

As organizações podem fazer o uso dos resultados dessa pesquisa, a fim de identificar 

maneiras de romper com suas barreiras organizacionais que impedem de atingir com sucesso a 

sua TD.  

Além disso, por meio do questionário utilizado na pré-entrevista, direcionar um 

levantamento e avaliação holística e quantitativa, quanto o estado atual das capacidades 

organizacionais, que habilitam a agilidade, a AO propriamente dita, e dos fatores imperativos 

da TD.  

Com base nesses resultados, a organização terá condições de traçar ações, no sentido de 

desenvolver, aperfeiçoar os elementos menos bem avaliados, visando tornar-se uma 

organização ágil e/ou digital. 

 

 

6.3 Limitações 

 
A abordagem utilizada neste trabalho foi a qualitativa, sendo realizado um estudo de 

caso em uma empresa. Nesse sentido, os resultados desta pesquisa não têm por objetivo a 

generalização para outras empresas, uma vez que refletem as percepções dos entrevistados em 

relação ao ambiente vivenciado. Outra questão relevante é que, apesar de os entrevistados serem 
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pessoas com amplo conhecimento da organização, os resultados ficaram sob a perspectiva dos 

executivos e líderes responsáveis pela TD, o que limita a análise sob um ponto de vista diferente 

dessa área. 

Apesar de ter sido aplicado um questionário estruturado (questões fechadas), a fim de 

mensurar os resultados de maneira mais objetiva às percepções dos entrevistados, por meio da 

escala Likert, de cinco pontos, não foi foco deste trabalho buscar uma significância estatística, 

nem uma escala que possa ser considerada definitiva para análise dos resultados. 

 

 
6.4 Sugestões para Futuros Estudos 

 

Propõe-se a replicação deste estudo de caso em outras organizações, de diferentes 

setores, com o objetivo de validar o modelo conceitual elaborado e verificar como a AO pode 

viabilizar a TD e vice-versa.   

Buscar o aprofundamento da temática envolvida e questionários, a fim de desenvolver 

uma abordagem quantitativa, cujo objetivo seja generalizar para diferentes organizações, 
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APÊNDICE A - ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE 

Acordo de Confidencialidade (doravante denominado, o “Acordo”), celebrado entre as Partes EDUARDO 
SIGOLI FLORIANO, portador do R.G.: 26.213.359-3 e CPF 273.192.198-67, residente na Cidade de São 
Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua Flávio Fongaro, nº 282, apto. 51 - Vila Marlene, CEP: 09726-
430 (doravante denominada “PARTE RECEPTORA”), e __________  representada neste ato por 
__________________________________________ (doravante denominada “EMPRESA”, e conjuntamente com 
o Acadêmico, as “Partes” e simplesmente, uma “Parte”). 
A parte receptora compromete-se a manter sigilo em relação às informações consideradas confidenciais. Essas 
informações serão utilizadas pela parte receptora para o desenvolvimento do trabalho de conclusão do curso de 
Mestrado Profissional em Gestão para Competitividade – Linha Tecnologia da Informação, da Fundação Getulio 
Vargas (Escola de Administração de Empresas de São Paulo – EAESP) 
Por este acordo, a parte receptora compromete-se: 

1- A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou 
unilateral, presente ou futuro, ou para uso de terceiros e a não repassar o conhecimento das “Informações 
Confidenciais”; 

2- A não se apropriar para si ou para outrem de material confidencial ou sigiloso que venha a ser 
disponibilizado através da empresa acima mencionada; 

3- A não repassar o conhecimento das informações confidenciais, por seu intermédio. 
Sobre as Informações Confidenciais: 

1- Serão consideradas confidenciais, restritas e de propriedade da parte que transmitiu a informação, as 
informações referidas no parágrafo segundo desta cláusula, transmitidas e/ou divulgadas pelas partes 
envolvidas no presente Acordo de Confidencialidade, de forma verbal e/ou escrita, inclusive por meio de 
material gráfico.  

2- As Informações Confidenciais incluem, mas não se limitam, aos dados em geral, técnicas, know-how, 
projetos, informações sobre os equipamentos instalados, dados financeiros, dados estatísticos, 
informações sobre controle de qualidade, protótipos, relações de clientes e previsões de vendas, termos 
de contratos, bem como todos os meios de registro contendo essas informações. Serão consideradas 
confidenciais, também, as informações oriundas das discussões e negociações realizadas pelas partes 
antes da assinatura do presente Acordo de Confidencialidade.  

3- As obrigações das partes relativas às Informações Confidenciais não se estendem às informações que 
sejam ou se tornem disponíveis publicamente, que tenham sido independentemente desenvolvidas ou 
estejam na posse legítima da parte receptora da informação antes de sua divulgação pela outra parte, que 
sejam recebidas de terceiros em obrigação de segredo, que sejam desenvolvidas como fruto do referido 
trabalho, independentemente das mencionadas Informações Confidenciais ou cuja divulgação haja sido 
aprovada, por escrito, pelas partes.   

4- Cada parte concorda em utilizar as Informações Confidenciais recebidas da outra parte somente para o 
propósito previsto no presente Acordo de Confidencialidade e zelará para que tais informações não sejam 
de qualquer forma divulgadas ou reveladas a terceiros, utilizando-se, no mínimo, do mesmo zelo e 
cuidado que dispensa as suas próprias informações confidenciais. As partes concordam que todas as 
Informações Confidenciais serão mantidas pela parte que recebê-las em local seguro e com acesso 
limitado àqueles que necessitem de tais informações para os fins previstos no presente Acordo de 
Confidencialidade.  

5- As Informações Confidenciais somente poderão ser divulgadas para terceiros ou utilizados para qualquer 
outro uso, incluindo reprodução, mediante a prévia autorização, por escrito, da parte proprietária da 
Informação Confidencial.  

6- As Informações Confidenciais deverão ser mantidas durante a vigência do presente Acordo de 
Confidencialidade. O presente compromisso será válido até que os direitos dos envolvidos tenham sido 
devidamente protegidos sob as cautelas legais exigíveis, ou tornado público pela Empresa. 

 
  Local e data: ____________________________ 

 
REPRESENTANTEPARTE RECEPTORA     Eduardo Sigoli Floriano 
          RG 26.213.359-3                     CPF 273.192.198-67 
 

Testemunhas: 
 
1-_______________________                2 -__________________________ 
Nome:       Nome: 
CPF:       CPF: 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO (PRÉ-ENTREVISTA) 

 

Agilidade Organizacional como fator de viabilização da Transformação Digital: Estudo 

de Caso 

 

Introdução 

A pesquisa está sendo conduzida por Eduardo Sigoli Floriano, com vínculo acadêmico 

com a Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas - 

FGV/EAESP e vínculo profissional com a Softtek do Brasil - empresa de serviços de TI. A 

pesquisa está sendo desenvolvida como trabalho de conclusão do Mestrado Profissional em 

Gestão para a Competitividade - linha de pesquisa em TI e sob orientação do professor Dr. 

Cláudio Luís Carvalho Larieira. 

O objetivo deste trabalho é realizar um estudo de caso em uma empresa e avaliar como 

a agilidade organizacional vem viabilizando para sua transformação digital 

Você poderá tirar dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação a qualquer momento 

através dos contatos indicados abaixo: Eduardo Sigoli Floriano, Mestrando, eduardo-

floriano@hotmail.com – Celular: 11-98131-0869 e Orientador Prof. Dr. Cláudio Luís Carvalho 

Larieira, claudio.larieira@fgv.br 

O tempo estimado para completar o questionário são de 9 minutos. 

Muito obrigado por participar da pesquisa. 

Lei Geral de Proteção de Dados 

Adequação da pesquisa à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). No Brasil, está em 

vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, desta forma, esta pesquisa não solicita qualquer 

informação que possa identificar de maneira individual o respondente da organização. Sendo 

assim, as respostas as questões ocorrerão de forma anônima. Portanto, as informações serão 

utilizadas apenas para fins acadêmicos, com o objetivo de entender como a agilidade 

organizacional (AO) pode viabilizar a transformação digital (TD) em uma empresa. 

* 1. Você concorda em participar desta pesquisa? 

Sim Não 

 

 

 



109 
 

Agilidade Organizacional é considerada como a capacidade de detectar rapidamente as mudanças, 
como preferências do consumidor, legais, econômicas, sociais, regulatórias, avanços tecnológicos (tecnologias 
digitais), pandemias e entre outros, estando apta a responder as oportunidades e ameaças internas e externas 
com rapidez, facilidade e destreza, através do lançamento de novos produtos, modelos de negócio, canais de 
distribuição e/ou diminuindo ou aumentando preços de produtos existentes, melhorando as suas características e 
entre outros, sendo suportado pelas 3 dimensões da agilidade que são inter-relacionadas: (1) agilidade em 
relação ao cliente; (2) parceiros de negócio; e (3) eficiência operacional. 
 

Fonte ID Elemento Questão 

(FELIPE et al., 2017) 
(SAMBAMURTHY et al., 2003) 
(TALLON; PINSONNEAULT, 
2011) 
(RAVICHANDRAN, 2018) 

AO1 

Agilidade 
Operacional 

"OperationalA
gility" 

Nossa organização atende e responde 
rapidamente as demandas de pedidos 
especiais de nossos clientes sempre que essas 
solicitações surgem. Nossos clientes têm 
confiança em nossa capacidade de reposta e 
entrega. 

(FELIPE et al., 2017) 
(SAMBAMURTHY et al., 2003) 
(TALLON; PINSONNEAULT, 
2011) 

AO1 

Agilidade 
Operacional 

"OperationalA
gility" 

Nossa organização pode aumentar ou reduzir 
rapidamente os níveis de produção/serviço 
para suportar flutuações na demanda do 
mercado. 

(FELIPE et al., 2017) 
(Sambamurthy et al., 2003) 
(TALLON; PINSONNEAULT, 
2011) 
(RAVICHANDRAN, 2018) 

AO1 

Agilidade 
Operacional 

"OperationalA
gility" 

Nossa organização quando se depara com 
uma interrupção no fornecimento de produtos 
ou serviços em um dos nossos fornecedores, 
podemos rapidamente fazer arranjos e ajustes 
internos necessários para atender a demanda 
prevista. 

(FELIPE et al., 2017) 
(SAMBAMURTHY et al., 2003) 
(TALLON; PINSONNEAULT, 
2011)(RAVICHANDRAN, 2018) 

AO2 

Agilidade ao 
Cliente 

"CustomerAgi
lity" 

Nossa organização é rápida em tomar e 
implementar decisões apropriadas diante das 
mudanças de mercado e/ou preferências dos 
clientes. 

(FELIPE et al., 2017) 
(SAMBAMURTHY et al., 2003) 
((TALLON; PINSONNEAULT, 
2011) 
(RAVICHANDRAN, 2018) 

AO2 

Agilidade ao 
Cliente 

"CustomerAgi
lity" 

Nossa organização busca constantemente 
formas de se reinventar para melhor atender 
nosso mercado / cliente. 

(FELIPE et al., 2017) 
(SAMBAMURTHY et al., 2003) 
(TALLON; PINSONNEAULT, 
2011) (RAVICHANDRAN, 2018) 

AO2 

Agilidade ao 
Cliente 

"CustomerAgi
lity" 

Nossa organização trata as mudanças 
relacionadas ao mercado / clientes  e caos 
aparente como oportunidades de capitalizar 
rapidamente (receita e/ou  margens de lucro 
e/ou novos clientes e/ou novos negócios, etc). 

(FELIPE et al., 2017) 
(SAMBAMURTHY et al., 2003) 
(TALLON; PINSONNEAULT, 
2011) 

AO3 

Agilidade 
comparcerios"
PartneringAgil

ity" 

Nossa organização é capaz de explorar os 
recursos e capacidades dos 
fornecedores/parceiros de negócio para 
melhorar a qualidade e a quantidade de 
produtos e/ou serviços. 

(FELIPE et al., 2017) 
(SAMBAMURTHY et al., 2003) 
((TALLON; PINSONNEAULT, 
2011) 

AO3 

Agilidade 
comparcerios"
PartneringAgil

ity" 

Nossa organização trabalha com fornecedores 
externos para criar produtos e/ou serviços de 
alto valor agregado. 

(FELIPE et al., 2017) 
(SAMBAMURTHY et al., 2003) 
((TALLON; PINSONNEAULT, 
2011) 

AO3 

Agilidade 
comparcerios"
PartneringAgil

ity" 

Nossa organização é capaz de gerenciar 
relacionamentos com parceiros terceirizados. 
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As capacidades organizacionais necessárias e que influenciam o estado ágil de uma empresa, podem 
ser resumidas como : cultura, TI, pessoas, liderança, estrutura e inovação.  

 
Capacidades podem ser vistas como pacotes de ativos tangíveis e intangíveis, que incluem também 

as habilidades de gerenciamento e do empreendedorismo que são atribuídas aos gestores da organização. 
 

Fonte ID Elemento Questão 

(WENDLER, 2014) 
(SHEREHIY et al., 2007) 

CO1 Cultura 
Nossa organização valoriza uma cultura que tenha 
uma atitude positiva em relação a mudança, ou seja, 
vê à mudança como uma oportunidade. 

(WENDLER, 2014) 
(SHEREHIY et al., 2007) 

CO1 

Cultura Nossa organização valoriza uma cultura que aceita e 
apoia as decisões e propostas feitas pelos 
colaboradores, ou seja, encoraja os colaboradores a 
transmitir livremente suas opiniões. 

(RAVICHANDRAN, 2018)  
(HARRAF et al., 2015) 

CO1 
Cultura Nossa organização é tolerante aos erros ao assumir 

riscos. 
(WENDLER, 2014) 
(SHEREHIY et al., 2007)  
(CHAKRAVARTY et al. 2013) 

CO1 
Cultura 

Nossa organização oferece boas oportunidades de 
treinamento /capacitação para os colaboradores. 

(WENDLER, 2014) 
LU, Y.; RAMAMURTHY, K. R. 
(2011) 

CO2 
Tecnologia de 

Informação 
(TI) 

Nossa organização possui Sistemas de Informação e 
Tecnologias que permitem a descentralização na 
tomada de decisões. 

(WENDLER, 2014) 
(SAMBAMURTHY et al., 2003) 

CO2 

Tecnologia de 
Informação 

(TI) 

Nossa organização possui Sistemas de Informação e 
Tecnologias que tornam as informações 
organizacionais facilmente acessíveis a todos os 
colaboradores. 

(WENDLER, 2014) 
(SAMBAMURTHY et al., 2003) 

CO2 
Tecnologia de 

Informação 
(TI) 

Nossa organização possui Sistemas de Informação e 
Tecnologias que estão integrados entre diferentes 
departamentos e/ou unidades de negócios. 

(WENDLER, 2014) 
(SAMBAMURTHY et al., 2003) 

CO2 
Tecnologia de 

Informação 
(TI) 

Nossa organização possui Sistemas de Informação e 
Tecnologias que nos permitem integrar plenamente 
nossos clientes e/ou parceiros em nossos processos. 

(WENDLER, 2014) 
(SAMBAMURTHY et al., 2003) 

CO2 

Tecnologia de 
Informação 

(TI) 

Nossa organização possui Sistemas de Informação e 
Tecnologias que são padronizados ou comparáveis 
entre diferentes departamentos e/ou unidades de 
negócios. 

(WENDLER, 2014) 
(AKKAYA, 2020)  
(Lewis et al. 2014) 

CO3 Liderança 

Nossa liderança possui também um estilo de gestão 
informal atuando como coaching junto aos 
colaboradores, inspirando, capacitando e 
influenciando as pessoas a receberem bem as 
mudanças. 

(WENDLER, 2014) 
(AKKAYA, 2020)  
(Lewis et al. 2014) 
(TALLON et al. 2019) 

CO3 Liderança 
Nossa liderança é capaz de reconhecer (detectar) 
futuras vantagens competitivas que podem resultar 
em inovações de produtos, serviços e / ou processos. 

(WENDLER, 2014) 
(AKKAYA, 2020)  
(Lewis et al. 2014) 

CO3 Liderança 

Nossa liderança é capaz de implantar com 
flexibilidade/agilidade seus recursos (material, 
financeiro, humano, TI, etc) para fazer uso de 
oportunidades e minimizar ameaças. 

(WENDLER, 2014) 
(TALLON et al. 2019) 
(HARRAF et al., 2015) 

CO3 Liderança 
Nossa liderança empodera seus liderados para 
tomarem decisões descentralizadas. 

(WENDLER, 2014) 
(PLONKA, 1997) 
(GOLDMAN et al., 1994) 

CO4 Pessoas 
Nossos colaboradores são capazes de detectar, 
perceber ou antecipar-se as oportunidades ou 
ameaças que surgem em nosso ambiente. 

(WENDLER, 2014) 
 
(GOLDMAN et al., 1994) 

CO4 Pessoas 
Nossos colaboradores se comunicam uns com os 
outros com confiança, boa vontade e empatia.  
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(WENDLER, 2014) 
(PLONKA, 1997) 
(GOLDMAN et al., 1994) 

CO4 Pessoas 
Nossos colaboradores estão em geral sempre 
dispostos para aprender e passar seus 
conhecimentos continuamente uns para os outros. 

(WENDLER, 2014) 
(PLONKA, 1997) 
(GOLDMAN et al., 1994) 

CO4 Pessoas 
Nossos colaboradores assumem a responsabilidade 
e pensam de uma maneira empresarial (sentimento 
de dono)  

(WENDLER, 2014) 
(SHEREHIY et al., 2007)  

CO5 Estrutura 
Em nossa organização, buscamos avaliar o nosso 
ambiente sistematicamente para se antecipar as 
mudanças (ex.: detectar oportunidades ou ameaças). 

(WENDLER, 2014) 
(KOVYNYOV et al., 2021)  
(DENNING, 2017)  

CO5 Estrutura 

Em nossa organização, reagimos as mudanças 
reconfigurando ou adaptando rapidamente nossos 
processos, métodos, estratégias de negócio, recursos 
humanos (equipes) e/ou físicos, quando necessário.  

(WENDLER, 2014) 
(SHEREHIY et al., 2007)  
(KOVYNYOV et al., 2021)  
(DENNING, 2017)  
(TEECE et al., 2016) 

CO5 Estrutura 

Em nossa organização as equipes são 
multidisciplinares, onde normalmente são 
organizados em pequenas equipes autônomas que 
colaboram e cooperam de maneira interfuncional  
(ex.: Squads - Modelo Spotify | Scrum | Scrum of 
Scrum | SAFe - ScaledAgile Framework). 

(WENDLER, 2014) 
(SHEREHIY et al., 2007)  
(kovynyov et al., 2021)  
(DENNING, 2017)  
(TEECE et al., 2016) 

CO5 Estrutura 

Nossa organização prefere a eliminação de barreiras 
entre indivíduos e/ou departamentos, por exemplo, 
mantendo estruturas hierárquicas mais planas (baixo 
nível hierárquico) ou estruturas mais simples. 

(RAVICHANDRAN, 2018)  
(HURLEY; HULT, 1998) 
(SHEREHIY et al., 2007)  

CO6 Inovação 
Nossa organização apoia a experimentação e uso de 
ideias inovadoras. 

(WENDLER, 2014) 
(RIES, 2012) 

CO6 Inovação 

Em nossa organização existe um processo de 
colaboração junto aos nossos clientes que incentiva 
o rápido feedback quanto aos novos produtos e/ou 
serviços, utilizando-se de práticas como Lean 
Inception, Design Thinking, CustomerCentricity, 
MVP - Mínimo Produto Viável, entre outros)  

(RAVICHANDRAN, 2018)  CO6 Inovação 
Nossa organização normalmente é o primeiro a 
comercializar novos produtos e/ou serviços frente 
aos concorrentes 
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Transformação Digital (TD) é definida como um processo (jornada) que visa melhorar uma entidade (empresa), 
provocando mudanças significativas em suas propriedades visando proporcionar uma nova experiência ao 
cliente, simplificar operações e criar novos modelos de negócios, suportados pelo uso  e integração 
das tecnologias digitais(social, mobile, analytics, cloud, IoT-Internet ofThings, inteligência artificial (IA), 
blockchain e impressão 3D)                                           
 
Dada a complexidade, natureza multidisciplinar e difusa que envolve o processo da TD, se faz necessário 
desenvolver, construir, redesenhar e/ou aperfeiçoar os recursos (tangíveis e intangíveis) - capacidades 
organizacionais distintas (“buildingblocks”), que são inter-relacionadas e necessárias para romper as barreiras 
organizacionais existentes que impedem a Transformação Digital. 
 

Fonte ID Elemento Questão 

(BHARADWAJ et al., 
2013)  
(HESS et al., 2016) 
(SEBASTIAN et al., 2017)  
(ROSS et al., 2019) 

TD1 Estratégia Digital  

Nossa organização possui uma estratégia 
digital clara (Transformação Digital), ou seja, 
a estratégia organizacional formulada e 
executada utilizando tecnologias digitais para 
criar valor diferencial.  

(CHANIAS et al., 2019) TD1 Estratégia Digital  
Nossa estratégia digital (Transformação 
Digital) é divulgada e entendida por todos os 
níveis da organização. 

(HESS et al., 2016) 
(WESTERMAN; 
DAVENPORT, 2018) 

TD1 Estratégia Digital  
Nossa organização tem definido o 
investimento para a implementação da 
Estratégia Digital (Transformação Digital).  

(HESS et al., 2016) 
(VERHOEF et al., 2021) 
(SEBASTIAN et al., 2017) 
(Ross et al., 2019) 
(VIAL, 2019) 

TD1 Estratégia Digital  

Nossa organização possui uma estratégia 
integrada ominichannel(canal físico e digital) 
que inclui o gerenciamento ativo dos volumes 
transações realizados por estes vários e 
distintos canais. 

(SEBASTIAN et al., 2017) 
(ROSS et al., 2019) 
 

TD1 Estratégia Digital 

Em nossa organização com qual frequência 
nossas ofertas digitais (produtos / serviços) 
são direcionadas para criar uma proposta de 
valor para nossos clientes. (Ex.: 
Netflix/Amazon: Alta personalização de 
produtos, baseado no histórico pessoal de 
compra ou pesquisa - sugestão de filmes / 
livros - foco no engajamento do cliente; Uber: 
mudou a percepção de valor em relação a 
mobilidade urbana, tanto para motoristas 
como passageiros - foco em soluções digitais 
(plataformas)) de colaboração/comunidades. 

(JÖHNK et al., 2017) 
(WESSEL et al., 2016) 
(TEICHERT, 2019) 

TD2 Cultura Digital 

Nossa organização apoia a experimentação 
usando novas tecnologias digitais para gerar 
novas ofertas digitais ou melhorias nas 
existentes. 

(ROSS et al., 2019) 
(VIAL, 2019)  
(JÖHNK et al., 2017) 

TD2 Cultura Digital 

Em nossa organização é promovido o 
aprendizado através de pequenas mudanças 
incrementais e iterativas, mantendo sua 
capacidade de se adaptar aos planos de longo 
prazo (ex.: Implementação da Transformação 
Digital), com base nos resultados de tais 
experimentos, bem como mudanças contínuas 
em seu ambiente. 

(TABRIZI et al., 2019)  
(VERHOEF et al., 2021)  

TD3 
Estrutura 

Organizacional 

Nossa organização está estruturada para 
atender as demandas de melhoria, evolução e 
inovações digitais, simultaneamente, isto é, 
está preparada para atender tanto as 
necessidades do dia a dia quanto da Estratégia 
Digital (Transformação Digital). 
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(ROSS et al., 2019); 
(VIAL, 2019); 
(WARNER; WÄGER; 
2019); 
TABRIZI et al., 2019). 

TD3 
Estrutura 

Organizacional 

Em nossa organização as equipes são 
organizadas em relação ao objetivo 
(propósito) da oferta digital (produto/serviço), 
ou seja, trabalham como se fossem uma 
startup ao invés de estarem organizadas por 
áreas, unidades de negócio ou funções. 

(BURCHARD; MAISCH, 
2019) 
(OXFORD, 2021) 

TD3 
Estrutura 

Organizacional 

Nossa organização promove a cooperação 
interfuncional e co-criação de novos produtos 
e/ou serviços com os parceiros, fornecedores, 
clientes e funcionários ao redor de toda a 
cadeia de valor do negócio (ex.: Open 
Innovation)  

(HESS et al., 2016; 
FRANKIEWICZ; 
CHAMORRO-PREMUZIC, 
2020) 
(CHANIAS et al., 2019) 

TD4 Liderança Digital 

Nossa estratégia digital (Transformação 
Digital) é patrocinada, suportada, monitorada 
e conduzida pelo CEO ou pessoa com função 
equivalente.  

(HESS et al., 2016; 
FRANKIEWICZ; 
CHAMORRO-PREMUZIC, 
2020) 
(CHANIAS ET AL., 2019) 
 (HUBER et al., 2021) 

TD4 Liderança Digital 
Nosso board executivo tem um claro 
entendimento das implicações das tecnologias 
digitais nos negócios e fontes de receita. 

(KANE et al., 2016); 
(FRANKIEWICZ; 
CHAMORRO-PREMUZIC, 
2020) 

TD4 Liderança Digital 

Nossa liderança possui a capacidade de 
inspirar, gerenciar a complexidade e 
desenvolver a cultura digital, ou seja, ela 
possui a liderança e habilidade necessária para 
conduzir a nossa Estratégia Digital 
(Transformação Digital).  

(SEBASTIAN et al., 2017) 
(ROSS et al., 2019) 
(MEIRELLES, 2021) 

TD5 

Operational 
Backbone & 
Tecnologias 

Digitais 

Nossa organização possui sistemas, processos 
e dados integrados, padronizados e que 
suportem as principais operações da empresa, 
garantindo a eficiência operacional, 
escalabilidade e qualidade das transações de 
negócio do começo ao fim (de ponta a ponta), 
como por exemplo, um ERP e/ou CRM que 
esteja estável e preparado para suportar a 
implementação das tecnologias digitais. 

(HESS et al., 2016) 
(VERHOEF et al., 2021) 
(SEBASTIAN et al., 2017) 
(ROSS et al., 2019) 
(VIAL, 2019) 

TD5 

Operational 
Backbone & 
Tecnologias 

Digitais 

Qual a frequência que nossa organização vem 
utilizando e/ou aderindo ao uso das 
tecnologias digitais:  
(cloud computing; mobile; big data 
&analytics; social; IoT - Internet ofThings 
;Blockchain; Inteligência Artificial).  

(SEBASTIAN et al., 2017) 
(ROSS et al., 2019) 
(VIAL, 2019) 

TD5 

Operational 
Backbone & 
Tecnologias 

Digitais 

Qual a frequência que nossa organização vem 
utilizando componentes reutilizáveis de 
negócio, de tecnologia e de dados (APIs - 
ApplicationProgramming Interface) para 
suportar e acelerar o desenvolvimento de 
novas soluções digitais.  

(VERHOEF et al., 2021) 
(ROSS et al., 2019) 
(WESSEL et al., 2016) 

TD5 

Operational 
Backbone & 
Tecnologias 

Digitais 

Nossa organização possui a capacidade de 
adquirir e analisar grandes volumes de dados 
(estruturados e não estruturados) para a 
tomada de decisões, ou seja, nossa 
organização é orientada a dados, pois 
estabelece políticas, processos, ferramentas 
para coletar, analisar e tomar decisões 
baseadas em dados.  
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WESSEL et al., 2016 
(ROSS et al., 2019) 

TD5 

Operational 
Backbone & 
Tecnologias 

Digitais 

Nossa organização possui arquitetura 
tecnológica (ex.: plataforma digital) que 
suporte a inclusão de componentes de 
parceiros externos nas nossas ofertas digitais 

WESSEL et al., 2016 
(ROSS et al., 2019) 

TD5 

Operational 
Backbone & 
Tecnologias 

Digitais 

Nossa organização publica o catálogo de 
serviços digitais disponíveis para serem 
utilizados pelos parceiros (ex.: APIs - 
conexão tipo plug & play). 

(ROSS et al., 2019) 
(VIAL, 2019) 
(TABRIZI et al., 2019) 
WARNER; WÄGER, 2019 

TD6 Pessoas 

Nossos colaboradores possuem os 
conhecimentos e habilidades necessárias para 
executarem nossa Estratégia Digital 
(Transformação Digital). 

 ET1 Entrevistado 

Quanto tempo você trabalha na organização?  
Menos de 1 ano; Acima de 1 até 5 anos; 
Acima de 5 até 10 anos;Acima de 10 até 15 
anos;Acima de 15 anos 

 ET2 Entrevistado 

Qual das seguintes opções melhor descreve a 
sua função no trabalho? 
C-Levels (CEO, CDO, COO, CIO, CFO, 
CTO, outros); Diretor; Gerente; Líder / 
Coordenador / Supervisor; Especialista / 
Técnico / Administrativo / Operacional 

 ET3 Entrevistado 

A função que você exerce esta ligada a:  
Tecnologia da Informação 
Área de Negócio - relacionado as atividades 
fim/core da empresa (ex.: Marketing, Vendas) 
Área de Suporte - relacionado as atividades 
meio da empresa -backoffice (ex.: 
Contabilidade, Financeiro, Administrativo) - 
não possuem relacionamento direto com os 
clientes 

 ET4 Entrevistado 
Qual sua idade 
75 ou mais;57-74;42-56;26-41;16-25;Prefiro 
não informar 

 ET5 Entrevistado 
Qual sua formação acadêmica 
Ensino Médio; Graduação; Especialização 
e/ou MBA; Mestrado; Doutorado 

 ET6 Entrevistado 
Qual seu gênero 
Masculino;Feminino;Outro;Prefiro não 
informar 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO (ENTREVISTA) 

Transformação Digital 
 

1) Como está organizada a estrutura organizacional em relação a TI e da TD?  
2) Quem é o responsável pela TD na empresa?  
3) Qual a motivação da empresa em estar realizando a TD?  
4) Que ações a empresa vem realizando para realização da TD?  
5) Quais tecnologias e práticas vem utilizando?  
6) Na sua opinião, quais são os principais desafios e barreiras para a TD? 
7) Supondo que tivesse o poder e recursos necessários (suficientes) para realizar à transformação digital da 

sua empresa: Quais mudanças / melhorias você sugeriria? Por quê? O que você manteria? Por quê? 
8) Na sua opinião, a TD aumenta a agilidade organizacional? Como? 

 
Agilidade Organizacional  
 

1) Na sua opinião, a empresa ela é ágil? Por quê? 
2) Supondo que tivesse o poder e recursos necessários (suficientes) para reformular a estratégia ágil da sua 

organização:  Quais mudanças / melhorias você sugeriria? Por quê?  O que você manteria? Por quê? 
3) Na sua opinião, como a AO (Clientes, Parcerias e Operacional) vem viabilizando a TD? Por quê? 
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APÊNDICE D – CARTA CONVITE 

Sr(a), bom dia,   
 
Conforme whatsapp que enviei: 
 
Finalizo o meu “Mestrado Profissional em Gestão para Competitividade linha Tecnologia da Informação na FGV” 
no final de 2021.  Tenho que apresentar um trabalho aplicado (TA) e submeter um artigo científico em um 
periódico.   
 
Acompanhando as ações da XPTO  e como vem respondendo rapidamente e com destreza os desafios do mercado 
/ ambientais, como por exemplo, a pandemia do COVID-19, mas principalmente vendo o movimento que está 
sendo conduzido por você em relação a Transformação Digital, gostaria muito de fazer o meu TA com à XPTO, 
se possível e se fizer sentido para você. 
 
De qualquer forma, independente da possibilidade ou não de realizarmos o trabalho na XPTO, que é minha 
primeira opção, gostaria de conversar para explicar o trabalho e pegar seu feedback.  
 
Preciso de uns 30 minutos em qualquer horário, inclusive se preferir pode ser fora do horário comercial, final de 
semana, quando preferir.   
 
Tema: Agilidade Organizacional como fator de viabilização da Transformação Digital: estudo de caso em uma 
empresa brasileira.  
 
Benefícios para a empresa:  
  
Suportado pela literatura científica e com um viés acadêmico, terá uma análise, um estudo de caso, que demostrará 
a correlação dos efeitos identificados da Agilidade Organizacional e Transformação Digital frente ao referencial 
teórico;    
 
Fortalezas e oportunidades de melhorias do estado atual da agilidade e Transformação Digital.   
 
Importante:   
 
Todos os dados obtidos por meio da pesquisa on-line (~9 minutos para responder) e entrevistas serão anonimizados 
(~45minutosà 60 minutos), não serão divulgados, publicados ou referenciados de maneira que identifiquem os 
participantes ou a organização.  
 
Além disso, são perguntas generalistas, não visando qualquer tipo de coleta de informação estratégica do negócio.   
 
De qualquer forma, elaborei um termo de confidencialidade, inclusive já assinado por mim, mas que caso seja 
necessário e desejo, posso assinar qualquer outro, caso entender que seja viável realizarmos este estudo de caso na 
empresa.   
 
Uma das etapas é a realização da pré-entrevista online (link: https://pt.surveymonkey.com) questionário real, que 
seria aplicado para as pessoas que você determine, o qual disponibilizo para você, caso queira responder neste 
momento ou simplesmente para avaliar e entender os tipos de perguntas, que será base para o estudo e entrevistas.   
 
Desde já, agradeço a atenção,   
Abraços,    
   
Eduardo Floriano   
Cel.: 11-98131-0869   
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APÊNDICE  E– DETALHE DAS RESPOSTAS (PRÉ-ENTREVISTA) 

 RESPONDENTES 

ELEMENTO E1 E2 E3 E4 E5 MÉDIA 
AO-Agilidade Operacional "OperationalAgility" 2,7 4,3 3,0 3,3 5,0 3,7 

Nossa organização atende e responde rapidamente as demandas de pedidos especiais de nossos clientes sempre que essas 
solicitações surgem. Nossos clientes têm confiança em nossa capacidade de reposta e entrega. 

2,0 5,0 4,0 2,0 5,0 3,6 

Nossa organização pode aumentar ou reduzir rapidamente os níveis de produção/serviço para suportar flutuações na demanda 
do mercado. 

4,0 4,0 3,0 5,0 5,0 4,2 

Nossa organização quando se depara com uma interrupção no fornecimento de produtos ou serviços em um dos nossos 
fornecedores, podemos rapidamente fazer arranjos e ajustes internos necessários para atender a demanda prevista. 

2,0 4,0 2,0 3,0 5,0 3,2 

AO-Agilidade ao Cliente "CustomerAgility" 3,0 4,3 2,7 1,7 3,7 3,1 

Nossa organização é rápida em tomar e implementar decisões apropriadas diante das mudanças de mercado e/ou preferências 
dos clientes. 

2,0 3,0 2,0 2,0 4,0 2,6 

Nossa organização busca constantemente formas de se reinventar para melhor atender nosso mercado / cliente. 4,0 5,0 4,0 2,0 3,0 3,6 

Nossa organização trata as mudanças relacionadas ao mercado / clientes e caos aparente como oportunidades de capitalizar 
rapidamente (receita e/ou margens de lucro e/ou novos clientes e/ou novos negócios, etc). 

3,0 5,0 2,0 1,0 4,0 3,0 

AO-Agilidade com parcerios "PartneringAgility" 5,0 3,7 4,0 4,0 3,0 3,9 

Nossa organização é capaz de explorar os recursos e capacidades dos fornecedores/parceiros de negócio para melhorar a 
qualidade e a quantidade de produtos e/ou serviços. 

5,0 3,0 4,0 4,0 2,0 3,6 

Nossa organização trabalha com fornecedores externos para criar produtos e/ou serviços de alto valor agregado. 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,2 

Nossa organização é capaz de gerenciar relacionamentos com parceiros terceirizados. 5,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 

AO-Cultura 3,8 4,5 3,3 3,5 3,0 3,6 

Nossa organização valoriza uma cultura que tenha uma atitude positiva em relação a mudança, ou seja, vê a mudança como 
uma oportunidade. 

4,0 5,0 2,0 4,0 3,0 3,6 

Nossa organização valoriza uma cultura que aceita e apoia as decisões e propostas feitas pelos colaboradores, ou seja, encoraja 
os colaboradores a transmitir livremente suas opiniões. 

4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,6 

Nossa organização é tolerante aos erros ao assumir riscos. 2,0 4,0 2,0 3,0 3,0 2,8 
Nossa organização oferece boas oportunidades de treinamento/capacitação para os colaboradores. 5,0 5,0 5,0 4,0 3,0 4,4 
AO-Tecnologia de Informação (TI) 3,2 4,0 3,0 2,0 3,4 3,1 
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Nossa organização possui Sistemas de Informação e Tecnologias que permitem a descentralização na tomada de decisões. 2,0 4,0 4,0 1,0 3,0 2,8 

Nossa organização possui Sistemas de Informação e Tecnologias que tornam as informações organizacionais facilmente 
acessíveis a todos os colaboradores. 

4,0 4,0 2,0 1,0 3,0 2,8 

Nossa organização possui Sistemas de Informação e Tecnologias que estão integrados entre diferentes departamentos e/ou 
unidades de negócios. 

2,0 4,0 3,0 2,0 4,0 3,0 

Nossa organização possui Sistemas de Informação e Tecnologias que nos permitem integrar plenamente nossos clientes e/ou 
parceiros em nossos processos. 

4,0 4,0 2,0 2,0 3,0 3,0 

Nossa organização possui Sistemas de Informação e Tecnologias que são padronizados ou comparáveis entre diferentes 
departamentos e/ou unidades de negócios. 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

AO-Liderança 3,3 4,3 2,5 2,0 3,0 3,0 

Nossa liderança possui também um estilo de gestão informal atuando como coaching junto aos colaboradores, inspirando, 
capacitando e influenciando as pessoas a receberem bem as mudanças. 

3,0 5,0 2,0 2,0 3,0 3,0 

Nossa liderança é capaz de reconhecer (detectar) futuras vantagens competitivas que podem resultar em inovações de produtos, 
serviços e / ou processos. 

4,0 4,0 4,0 2,0 3,0 3,4 

Nossa liderança é capaz de implantar com flexibilidade/agilidade seus recursos (material, financeiro, humano, TI, etc) para 
fazer uso de oportunidades e minimizar ameaças. 

2,0 4,0 2,0 2,0 3,0 2,6 

Nossa liderança empodera seus liderados para tomarem decisões descentralizadas. 4,0 4,0 2,0 2,0 3,0 3,0 
AO-Pessoas 4,0 4,0 3,5 3,0 3,0 3,5 

Nossos colaboradores são capazes de detectar, perceber ou antecipar-se as oportunidades ou ameaças que surgem em nosso 
ambiente. 

4,0 4,0 2,0 2,0 3,0 3,0 

Nossos colaboradores se comunicam uns com os outros com confiança, boa vontade e empatia. 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,8 

Nossos colaboradores estão em geral sempre dispostos para aprender e passar seus conhecimentos continuamente uns para os 
outros. 

4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,8 

Nossos colaboradores assumem a responsabilidade e pensam de uma maneira empresarial (sentimento de dono). 4,0 4,0 4,0 2,0 3,0 3,4 
AO-Estrutura Flexível 2,3 3,5 3,0 1,8 2,8 2,7 

Em nossa organização, buscamos avaliar o nosso ambiente sistematicamente para se antecipar as mudanças (ex.: detectar 
oportunidades ou ameaças). 

2,0 4,0 4,0 2,0 3,0 3,0 

Em nossa organização, reagimos as mudanças reconfigurando ou adaptando rapidamente nossos processos, métodos, 
estratégias de negócio, recursos humanos (equipes) e/ou físicos, quando necessário. 

2,0 2,0 4,0 2,0 3,0 2,6 

Em nossa organização as equipes são multidisciplinares, onde normalmente são organizados em pequenas equipes autônomas  
que colaboram e cooperam de maneira interfuncional  (ex.: Squads - Modelo Spotify | Scrum | Scrum of Scrum | SAFe - 
ScaledAgile Framework). 

3,0 4,0 2,0 2,0 3,0 2,8 

Nossa organização prefere a eliminação de barreiras entre indivíduos e/ou departamentos, por exemplo, mantendo estruturas 
hierarquicas mais planas (baixo nível hierárquico) ou estruturas mais simples. 

2,0 4,0 2,0 1,0 2,0 2,2 
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AO-Inovação 3,0 4,7 2,7 1,7 3,0 3,0 
Nossa organização apoia a experimentação e uso de ideias inovadoras. 4,0 5,0 2,0 2,0 3,0 3,2 

Em nossa organização existe um processo de colaboração junto aos nossos clientes que incentiva o rápido feedback quanto aos 
novos produtos e/ou serviços, utilizando-se de práticas como Lean Inception, Design Thinking, CustomerCentricity, MVP - 
Mínimo Produto Viável, entre outros). 

4,0 5,0 4,0 2,0 3,0 3,6 

Nossa organização normalmente é a primeira a comercializar novos produtos e/ou serviços frente aos concorrentes. 1,0 4,0 2,0 1,0 3,0 2,2 
TD-Estratégia Digital 3,4 3,8 2,8 2,8 3,4 3,2 

Nossa organização possui uma estratégia digital clara(Transformação Digital), ou seja, a estratégia organizacional formulada e 
executada utilizando tecnologias digitais para criar valor diferencial. 

4,0 5,0 4,0 2,0 3,0 3,6 

Nossa estratégia digital (Transformação Digital) é divulgada e entendida por todos os níveis da organização. 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,2 
Nossa organização tem definido o investimento para a implementação da Estratégia Digital (Transformação Digital). 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,8 

Nossa organização possui uma estratégia integrada ominichannel(canal físico e digital) que inclui o gerenciamento ativo dos 
volumes de transações realizados por estes vários e distintos canais. 

3,0 4,0 2,0 4,0 4,0 3,4 

Em nossa organização com qual frequência nossas ofertas digitais (produtos / serviços) são direcionadas para criar uma nova 
proposta de valor para nossos clientes. (Ex.: Netflix/Amazon: Alta personalização de produtos, baseado no histórico pessoal de 
compra ou pesquisa - sugestão de filmes / livros - foco no engajamento do cliente; Uber: mudou a percepção de valor em 
relação a mobilidade urbana, tanto para motoristas como passageiros - foco em soluções digitais (plataformas)) de 
colaboração/comunidades. 

4,0 4,0 2,0 2,0 4,0 3,2 

TD-Cultura Digital 4,0 4,0 3,0 2,0 2,5 3,1 

Nossa organização apoia a experimentação usando novas tecnologias digitais para gerar novas ofertas digitais ou melhorias nas 
existentes. 

4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,8 

Em nossa organização é promovido o aprendizado através de pequenas mudanças incrementais e iterativas, mantendo sua 
capacidade de se adaptar aos planos de longo prazo (ex.: Implementação da Transformação Digital), com base nos resultados 
de tais experimentos, bem como mudanças contínuas em seu ambiente. 

4,0 4,0 4,0 2,0 3,0 3,4 

TD-Estrutura Organizacional  3,3 3,0 3,3 2,0 3,3 3,0 

Nossa organização esta estruturada para atender as demandas de melhoria, evolução e inovações digitais, simultaneamente, isto 
é, esta preparada para atender tanto as necessidades do dia a dia quanto da Estratégia Digital (Transformação Digital). 

4,0 2,0 4,0 2,0 3,0 3,0 

Em nossa organização as equipes são organizadas em relação ao objetivo (propósito) da oferta digital (produto/serviço), ou 
seja, trabalham como se fossem uma startup ao invés de estarem organizadas por áreas, unidades de negócio ou funções. 

2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,2 

Nossa organização promove a cooperação interfuncional e co-criação de novos produtos e/ou serviços com os parceiros, 
fornecedores, clientes e funcionários ao redor de toda a cadeia de valor do negócio (ex.: Open Innovation) 

4,0 5,0 4,0 2,0 4,0 3,8 

TD-Liderança 4,0 4,0 2,7 2,7 3,0 3,3 

Nossa estratégia digital (Transformação Digital) é patrocinada, suportada, monitorada e conduzida pelo CEO ou pessoa com 
função equivalente. 

4,0 4,0 2,0 2,0 3,0 3,0 
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Nosso board executivo tem um claro entendimento das implicações das tecnologias digitais nos negócios e fontes de receita. 5,0 4,0 2,0 4,0 3,0 3,6 

Nossa liderança possui a capacidade de inspirar, gerenciar a complexidade e desenvolver a cultura digital, ou seja, ela possui a 
liderança e habilidade necessária para conduzir a nossa Estratégia Digital (Transformação Digital). 

3,0 4,0 4,0 2,0 3,0 3,2 

TD-Operational Backbone & Tecnologias Digitais 4,5 4,7 3,0 3,0 3,8 3,8 

Nossa organização possui sistemas, processos e dados integrados, padronizados e que suportem as principais operações da 
empresa, garantindo a eficiência operacional, escalabilidade e qualidade das transações de negócio do começo ao fim (de ponta 
a ponta), como por exemplo, um ERP e/ou CRM que esteja estável e preparado para suportar a implementação das tecnologias 
digitais. 

5,0 5,0 2,0 4,0 4,0 4,0 

Qual a frequência que nossa organização vem utilizando e/ou aderindo ao uso das tecnologias digitais: (cloud computing; 
mobile; big data &analytics; social; IoT - Internet of Things ;Blockchain; Inteligência Artificial). 

5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,4 

Qual a frequência que nossa organização vem utilizando componentes reutilizáveis de negócio, de tecnologia e de dados (APIs 
– Application Programming Interface) para suportar e acelerar o desenvolvimento de novas soluções digitais. 

5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 4,6 

Nossa organização possui a capacidade de adquirir e analisar grandes volumes de dados (estruturados e não estruturados) para 
a tomada de decisões, ou seja, nossa organização é orientada a dados, pois estabelece políticas, processos, ferramentas para 
coletar, analisar e tomar decisões baseadas em dados.  

4,0 5,0 4,0 2,0 3,0 3,6 

Nossa organização possui arquitetura tecnológica (ex.: plataforma digital) que suporte a inclusão de componentes de parceiros 
externos nas nossas ofertas digitais 

5,0 5,0 2,0 2,0 4,0 3,6 

Nossa organização publica o catálogo de serviços digitais disponíveis para serem utilizados pelos parceiros (ex.: APIs - 
conexão tipo plug & play). 

3,0 3,0 2,0 2,0 3,0 2,6 

TD-Pessoas 2,0 4,0 2,0 2,0 3,0 2,6 

Nossos colaboradores possuem os conhecimentos e habilidades necessárias para executarem nossa Estratégia Digital 
(Transformação Digital). 

2,0 4,0 2,0 2,0 3,0 2,6 
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APÊNDICE  F– APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 
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