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RESUMO 

 

Transformação digital tem estado presente nos planos de praticamente todos os executivos, 

sendo visualizada como uma oportunidade para otimização dos resultados empresariais. Ainda 

que o assunto esteja largamente difundido, seus resultados só começaram a ser notados 

mundialmente a partir de 2017, com as empresas conectando a jornada da Transformação 

Digital nas suas estratégias corporativas e os resultados começando a aparecer, inclusive, no 

valuation das empresas. No Brasil, ainda que a mesma tendência seja notada, o nível de 

maturidade digital das empresas está alguns passos atrás dos países mais desenvolvidos. 

Na literatura, é possível encontrar algumas publicações sobre o tema, notadamente a partir de 

2016 e, basicamente, no exterior; entretanto, além de existirem algumas (mesmo que poucas) 

definições conflitantes, publicações e estudos acadêmicos com autores que possuam filiações 

no Brasil são ainda mais escassos, sendo, então, relevantes maiores estudos sobre transformação 

digital no país. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é identificar o entendimento do executivo das 

empresas que atuam no Brasil sobre transformação digital, bem como os resultados que esperam 

alcançar, de forma a identificar se há ou não alinhamento com a literatura, na qual foi possível 

concluir que, apesar de existir alinhamento na grande maioria das questões, um dos pontos 

centrais sobre transformação digital não chegou a mesma conclusão que a literatura, uma vez 

que esta mostra claramente se tratar de um assunto estratégico e de negócio, ao passo que a 

percepção dos executivos não foi unânime, com 37% apontando que transformação digital é 

um assunto tecnológico. 

A pesquisa foi conduzida por meio de um levantamento empregando um questionário com 

questões fechadas, tendo como público-alvo executivos de empresas com atuação no país. 

Assim, pode-se sugerir dois caminhos alternativos – uma vez que o assunto pode ainda não 

estar plenamente entendido no Brasil –, demandando ainda uma maior maturidade nas 

empresas, ou direcionando a uma revisão da literatura. 

 

Palavras-chave: Transformação Digital. Digitalização. Digitização. Estratégia Digital. Digital. 

Estratégia. Tecnologias Disruptivas. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The digital transformation is present in the plans of virtually all executives, being seen as an 

opportunity to optimize business results. Although the subject is widely debated, its results only 

began to be noticed in the world from 2017, with companies connecting the journey of Digital 

Transformation in their corporate strategies and the results starting to appear even in the 

valuation of companies. In Brazil, even with the same trend, the level of digital maturity of 

companies is a few steps behind the more developed countries. 

In the literature it is possible to find some publications on the subject, mainly from 2016 and 

basically abroad, however, in addition to some (although few) conflicting definitions, 

publications and academic studies with authors who have affiliation in Brazil, are even more 

scarce, therefore, new studies on digital transformation in the country are relevant. 

In this context, the objective of this paper is to identify the executive's understanding of 

companies operating in Brazil about digital transformation, as well as the results they hope to 

achieve, in order to identify whether or not there is alignment with the literature, in which it 

was possible to conclude that, although there is alignment in the vast majority of questions, one 

of the central points about digital transformation did not reach the same conclusion as the 

literature, since it clearly shows that it is a strategic and business issue, while the perception of 

executives was not unanimous, with 37% pointing out that digital transformation it's a 

technological issue. 

The survey was conducted through a questionnaire with closed questions and target audience 

of executives of companies operating in the country.  

This conclusion may suggest two alternative paths, since the subject is not yet fully understood 

in Brazil, requiring greater maturity in companies or directing literature review. 

 

Keywords: Digital Transformation. Digitalization. Digitization. Digital Strategy. Digital. 

Strategy. Disruptive Technology.
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1 INTRODUÇÃO 

A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) cada vez mais é entendida como um 

componente estratégico nas empresas, sendo possível ver sua aplicação em praticamente todos 

os processos e atividades (ALBERTIN; ALBERTIN, 2016), fato que, aliado à velocidade com 

que ela evolui, torna a maioria das organizações dependentes da tecnologia para sobreviver em 

um ambiente altamente competitivo. Em linha complementar, os investimentos em TIC, em 

relação ao faturamento líquido das médias e grandes empresas no Brasil, vem apresentando 

crescimento constante, alcançando, em 2016, 7,6%, como pode ser visto na figura 1 

(MEIRELLES, 2017, p. 2.5), o que tende a significar melhores resultados, bem como abre a 

possibilidade de um avanço nos modelos de negócio das organizações, podendo inclusive 

resultar no aparecimento de empresas totalmente digitais nos mais diversos ramos de atuação. 

 

 Figura 1 - Evolução dos Gastos e Investimentos de TIC no Brasil 

 

  Fonte: Meirelles (2017, p. 2.5). 

 

Ao observar que a digitalização (segundo Gobble (2018), a capacidade de uma empresa em 

criar valor a partir da otimização de processos via tecnologias digitais) dos negócios está 

ocorrendo de forma acelerada, o que proporciona ameaças e oportunidades, Weill e Woerner 
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(2015) definiram esse processo como ruptura digital, sobre a qual as empresas precisam definir 

seus planos, estratégias e modelos de negócio para o futuro. 

Desta forma, pode-se entender, como uma das consequências dessa movimentação, o 

surgimento do que ficou conhecido como Transformação Digital (TD), a qual é identificada por 

vários autores como uma iniciativa relacionada ao negócio e estratégia da empresa, que envolve 

mudança, não meramente um esforço de tecnologia (KANE, 2017a; SCHALLMO; 

WILLIAMS; BOARDMAN, 2017; WEILL; WOERNER, 2019; HESS et al., 2016; GOBBLE, 

2018). Neste contexto, Vial (2019, p. 114, tradução nossa) identifica que TD trata-se de: “um 

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

propriedades através da combinação de tecnologias de informação, computação, comunicação 

e conectividade”. 

Apesar da TD ser um assunto bastante comentado, ainda existem lacunas sobre seu 

entendimento e até mesmo relevância, principalmente em mercados emergentes, como o Brasil, 

tal como pode ser visto nos resultados de pesquisas no país, como as da Softex (2018), IDC 

(2018), Wipro Digital (2019), Capgemini (2016) e da Ci&T (2019), com seus resumos 

apresentados nos anexos a, b, c, d e e, respectivamente. Ainda que as questões não tenham sido 

as mesmas, é possível notar algumas conclusões similares e conflitantes, como apresentado na 

tabela 1. 

Tabela 1 - Pesquisas sobre Transformação Digital no Brasil 

Softex (2018) Ainda que os executivos apontem algumas tecnologias emergentes e que já 
iniciariam suas jornadas, as motivações e, principalmente, o descasamento do tema 
com inovação (menos de 5% responderam ser algo importante para a empresa), 
aliado a uma liderança técnica da jornada, não sugerem um caminho muito bem 
definido para a TD. 

De forma resumida, os executivos respondentes esperam realizar suas jornadas de 
TD descasados do tema inovação. 

IDC (2018) A pesquisa reconhece que a liderança das jornadas não é técnica, entretanto destaca 
que o comprometimento deste tipo de liderança é fundamental para o sucesso, o que 
inclusive foi uma justificativa para o CIO (ou similar) seja o público-alvo da 
pesquisa. 

Destaque também, a exemplo da pesquisa da Softex, sendo inclusive ressaltado 
como algo temerário, a execução da jornada com recursos internos, apontado por 
mais de 50% em ambos estudos. 

Wipro Digital 
(2019) 

Ao mesmo tempo em que os respondentes apontam que estão alinhados quanto à 
TD, reconhecem que o assunto precisa de um melhor alinhamento entre os 
envolvidos, o que sugere uma falha de comunicação no processo. 
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De todo modo, 67% dos respondentes destacaram que já foi possível obter 
resultados mensuráveis e quantificáveis de curto prazo (12 meses), sugerindo um 
sucesso nas suas iniciativas. 

Capgemini 
(2016) 

É possível notar, pelas barreiras e/ou desafios apontados, uma similaridade com os 
resultados da pesquisa da Wipro Digital; de todo modo, destaca-se o aparecimento 
da orientação a dados, direcionando ações das empresas, algo que não foi apontado 
nas demais pesquisas. 

Ci&T (2019) Ainda que várias barreiras sejam apontadas, a principal é apresentada logo no início 
da pesquisa: 70% dos respondentes destacam que a empresa ou não tem condições 
financeiras ou não tem agenda dos envolvidos para realizar a jornada de TD. 

Destaca-se ainda os três pilares de mudança para a TD, quais sejam: cultura/pessoas 
(reforçando-se o aspecto de mudança, antes de qualquer outro aspecto), tecnologia 
(entendendo-se que existem várias tecnologias que aceleram e/ou viabilizam a 
jornada) e business (fazendo-se, aqui, um contraponto que não necessariamente 
aponta para um novo business, mas para mudança no business atual). 

No tocante ao horizonte para resultados, ainda que mais de 60% dos respondentes 
esperem resultados entre 1 e 3 anos, a pesquisa destaca que resultados ao longo do 
primeiro ano são não só possíveis, mas cruciais para a continuidade da jornada. 

Fonte: Elaboração própria, com base nas referidas pesquisas. 

 

No ambiente externo, Kane et al. (2018) apontaram que a era da digitalização chegou de fato 

para as empresas. Pela primeira vez, a publicação apontou que houve avanços na forma como 

os respondentes avaliam a maturidade digital de suas empresas e começam a reagir a esse 

movimento, seja em aspectos como liderança (proporcionando visão, direção e ainda no 

desenvolvimento de novos líderes digitais), descentralização das decisões, condições para 

experimentação, maior interação entre as áreas, e, principalmente, que estes avanços estão 

conectados a estratégia.  

Kane et al. (2018) identificam três tipos de empresas de acordo com a maturidade digital (as 

empresas maduras, as que se encontram nos estágios iniciais de digitalização e as que estão no 

meio da jornada), cada uma com suas respectivas características, desafios, crenças e resultados, 

e que o desenvolvimento das lideranças digitais é um dos principais agentes para a mudança 

digital nas empresas. O resultado desta movimentação é a transformação em uma empresa mais 

ágil, flexível e descentralizada, o que representa forte impacto na cultura, maior colaboração, 

muita interação entre as áreas e experimentação. 
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Em linha complementar, Bock, Iansiti e Lakhani (2017) em pesquisa com empresas listadas na 

bolsa de valores dos EUA, identificaram que, a despeito de uma destinação orçamentária em 

tecnologia similar, as empresas identificadas como líderes digitais possuem indicadores de 

desempenho (margem bruta, lucros, receita líquida e afins) melhores que as demais, concluindo 

que a TD é uma boa alternativa de negócio. 

O tema TD também é alvo de análise de institutos como o Gartner, o qual em sua publicação 

anual (GARTNER, 2019) sobre perspectivas globais para o CIO em 2019, englobando países 

das quatro macrorregiões do planeta apontou o tema como sendo prioridade para o ano (tabela 

2), bem como destaca que as empresas que tratarem a transformação digital como assunto 

meramente de TIC irão falhar em suas iniciativas. 

Tabela 2 - Principais Prioridades do CIO para 2018-2019 

América do Norte Europa, Oriente 
Médio e África, América Latina Ásia Pacífico 

Crescimento do 
faturamento/negócio 

27% Iniciativas digitais 29% Iniciativas digitais 29% Iniciativas digitais 27% 

Iniciativas digitais 14% 
Crescimento do 
faturamento/negócio 

18% Excelência operacional 22% 
Crescimento do 
faturamento/negócio 

18% 

Excelência operacional 12% Excelência operacional 15% 
Crescimento do 
faturamento/ negócio 

17% Excelência operacional 10% 

Experiência do cliente 9% 
Redução/otimização 
dos custos 

9% 
Redução/otimização 
dos custos 

12% Experiência do cliente 10% 

Objetivos financeiros 
ou do negócio 

8% Experiência do cliente 8% 
Dados e capacidade 
analítica 

6% 
Novos produtos e 
serviços 

8% 

Redução/otimização 
dos custos 

7% 
Objetivos financeiros 
ou do negócio 

8% Experiência do cliente 6% 
Redução/otimização 
dos custos 

7% 

Específicos da 
indústria 

7% 
Mudança no modelo de 
negócio 

7% 
Novos produtos e 
serviços 

6% 
Dados e capacidade 
analítica 

7% 

Modernização dos 
legados 

7% 
Específicos da 
indústria 

5% 
Objetivos financeiros 
ou do negócio 

6% 
Mudança no modelo de 
negócio 

7% 

Segurança 6% 
Dados e capacidade 
analítica 

5% 
Específicos da 
indústria 

5% 
Específicos da 
indústria 

5% 

Dados e capacidade 
analítica 

5% 
Novos produtos e 
serviços 

4% Segurança 5% 
Objetivos financeiros 
ou do negócio 

5% 

Fonte: Gartner (2019), slide 10. 
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O cenário brasileiro, apresentado na tabela 3, apesar de não apresentar muita diferença em 

relação às macrorregiões consideradas, possui algumas particularidades. Apesar de constarem 

no top três de prioridade do CIO para o período 2018-2019, as iniciativas digitais ainda dividem 

atenção com excelência operacional (GARTNER, 2019b). Entretanto, o orçamento previsto 

para TI neste período é igual ao das empresas posicionadas no quadrante inferior de análise 

(2,3% x 2,3%) e cinco pontos porcentuais abaixo das medianas (2,3% x 2,8%), sugerindo que, 

apesar do discurso de foco em iniciativas digitais, o orçamento esperado para tais iniciativas 

não acompanha a tendência mundial. 

 

Tabela 3 - Principais Prioridades do CIO no Brasil para 2018-2019 

Brasil 

Iniciativas digitais 24% 

Excelência operacional 24% 

Crescimento do faturamento/negócio 15% 

Redução/otimização dos custos 12% 

Dados e capacidade analítica 8% 

Objetivos financeiros ou do negócio 7% 

Novos produtos e serviços 6% 

Experiência do cliente 5% 

Inteligência artificial e machine learning 4% 

Específicos da indústria 4% 

Mudança em modelo de negócio 3% 

Modernização dos legados 1% 

Fonte: Elaboração própria, adaptado de Gartner (2019b), slide 7. 
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Ainda de acordo com a pesquisa do Gartner (2019b), a maturidade digital das empresas 

brasileiras é baixa em relação ao restante do mundo, ficando muito abaixo das empresas 

posicionadas no quadrante superior e ligeiramente abaixo da média, como pode ser visto na 

figura 2. Como conclusão, a pesquisa identifica ainda uma discrepância entre o desejo do cliente 

e o que as empresas brasileiras esperam entregar. Enquanto os clientes buscam novas formas 

de se relacionar e de consumir (ou seja, novas experiências), as empresas ainda buscam 

eficiência de custos como principal estratégia de negócio. Em outra conclusão, a pesquisa 

aponta que, apesar de envolvidos, os executivos de TIC não lideram (seja diretamente ou como 

parte de um comitê ou algo do gênero) as iniciativas de transformação digital. 

 

Figura 2 - Estágio de Transformação Digital 

 

Fonte: Gartner (2019b), slide 19.  

 

Baseado no contexto apresentado, é possível identificar que a transformação digital começa a 

ser uma realidade nas empresas, principalmente nos mercados mais desenvolvidos, entretanto 

com uma maturidade digital ainda baixa no cenário brasileiro. Sendo assim, tomando como 

base as definições sobre TD encontradas na literatura e os estudos de casos envolvendo TD, os 

quais serão apresentados mais adiante, torna-se relevante identificar o entendimento do 

executivo brasileiro sobre o tema, uma vez que este pode ser o ponto de partida para 

compreender as causas para o cenário atual de TD, projetar caminhos futuros, bem como 

contribuir para uma maior maturidade sobre o tema no mercado brasileiro 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é responder à seguinte questão de pesquisa: O que os 

executivos de empresas atuantes no Brasil entendem por transformação digital e quais 

resultados esperam alcançar? 

Dentre os objetivos específicos desta questão, destacam-se os seguintes: 
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Objetivo Específico 1: Identificar o entendimento dos executivos das empresas que 

atuam no Brasil sobre TD. 

Objetivo Específico 2: Identificar os resultados esperados pelos executivos das 

empresas que atuam no Brasil com a TD. 

Objetivo Específico 3: Identificar se os executivos das empresas que atuam no Brasil 

estão alinhados com as definições da literatura sobre TD. 

 

Este trabalho cumpre uma lacuna ainda existente sobre o tema no Brasil, uma vez que apesar 

da existência de algumas pesquisas de consultorias (como as já identificadas), estudos 

acadêmicos sobre o tema são escassos. 

Para realização deste trabalho, foi feito levantamento com os níveis executivos de empresas de 

diversos setores através de um formulário disponibilizado em página web com perguntas 

fechadas, com opções de respostas de acordo com a escala Likert de 5 pontos. 

Este trabalho está organizado em 7 partes, sendo introdução a primeira parte, seguida da revisão 

da literatura como segunda parte e, logo na sequência, na terceira parte, apresentação da 

metodologia de pesquisa, seguida da quarta parte, na qual são apresentados os resultados da 

pesquisa, uma análise dos resultados como quinta parte, seguida da conclusão, na qual 

identificamos claramente se a questão de pesquisa foi respondida, fechando com as referências 

bibliográficas como sétima e última parte. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

A revisão da literatura buscou identificar as definições existentes na literatura sobre o tema, 

bem como relatos de experiências, como estudos de caso, de forma a se identificar os principais 

aspectos relacionados ao tema, os quais derivaram as questões do levantamento com os 

executivos. 

2.1.  Levantamento Bibliométrico 

Em uma pesquisa global na base EBSCO – Business Source Complete –, ao longo dos meses 

de julho e agosto de 2019, os trabalhos acadêmicos envolvendo TD, independentemente do 

local onde o estudo foi realizado, apontaram a existência de 365 artigos com as expressões 

“Digital Transformation”, “Digital Transformation of Business” ou “Digital Transformation 

Strategy” (figura 3): 

 

Figura 3 - Pesquisa por Palavra-Chave 

 

Fonte: Elaboração própria, baseado em pesquisa na base EBSCO nos meses de julho e agosto de 2019. 

 

E nota-se que a grande maioria das publicações começa a aparecer a partir de 2016, mostrando 

a contemporaneidade do tema (figura 4): 
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Figura 4 - Recorte por Ano de Publicação 

 

Fonte: Elaboração própria, baseado em pesquisa na base EBSCO nos meses de julho e agosto de 2019. 

 

E estão distribuídos por vários journals, sendo os principais, quanto à quantidade de 

publicações: o Strategic HR Review, MIS Executive Quarterly e MIT Sloan Management 

Review (figura 5): 

 

Figura 5 - Recorte por Journal – Visão 2016 em diante 

 

Fonte: Elaboração própria, baseado em pesquisa na base EBSCO nos meses de julho e agosto de 2019. 

 

E, em sua grande maioria, são de autores com filiação (filiação, tal como identificado na base 

EBSCO, se refere a origem da instituição ao qual o autor estava vinculado quando da publicação 

em questão. Desta forma, uma mesma publicação, se tiver mais de um autor, pode ter mais de 

uma filiação) nos Estados Unidos, seguido por Reino Unido, Alemanha e França, com o Brasil 

aparecendo em 6 publicações (figura 6). 
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Figura 6 - Recorte por Filiação do Autor – Visão 2016 em diante 

 

Fonte: Elaboração própria, baseado em pesquisa na base EBSCO nos meses de julho e agosto de 2019 

 

Ainda que o objetivo não seja comparar, as 365 publicações identificadas navegam entre relato 

de experiência focado em estudo de caso de aplicação da TD ou de alguma tecnológica 

emergente, conceituação de TD, estratégia digital, habilitadores para a TD, prontidão para a 

TD, aspectos de liderança digital (envolvendo equipe e o papel do executivo responsável pela 

TD), aplicação de TD em tipos de empresa – pequenas e médias, entre outros aspectos. 

  

Um análise nos temas das publicações de autores que possuíam filiação em alguma instituição 

no Brasil quando da publicação em questão, realizadas entre 2018 e 2019, envolvem a proposta 

de um framework para a jornada de transformação digital (CAVALIERI BARBOSA; PEGO 

SAISSE, 2019; FRANK; DALENOGARE; AYALA, 2019), a relevância de inovações 

sustentáveis para a indústria 4.0 (TUMELERO; SBRAGIA; EVANS, 2019), a aplicação e/ou 

reflexo das novas tecnologias digitais em algum segmento de mercado (TAKAMITSU; 

GOBBO JUNIOR, 2019; SUAIDEN, 2018), bem como uma revisão bibliométrica da literatura 

(MILIAN; SPINOLA; CARVALHO, 2019). A tabela 4 apresenta um resumo de tais 

publicações: 
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Tabela 4 - Publicações com Filiação do Autor no Brasil 

Autor Publicação Ano Journal Descrição 

Cavaliere 
Barbosa e 
Pego 
Saisse 

Hybrid project 
management for 
sociotechnical 
digital 
transformation 
context 

2019 Brazilian 
Journal of 
Operations & 
Production 
Management 

Os autores elaboraram uma proposta de 
framework para TD no segmento de "indústrias 
manufatureiras discretas".  

O trabalho descreve a abordagem de gestão de 
projeto para aplicação deste framework. 

Frank, 
Dalenogare 
e Ayala 

Industry 4.0 
technologies: 
Implementation 
patterns in 
manufacturing 
companies 

2019 International 
Journal of 
Production 
Economics 

Os autores elaboraram um framework para 
implementar tecnologias digitais em empresas de 
manufatura. 

Os autores dividem as tecnologias em categorias 
(front-end e básicas) e cada categoria possui suas 
respectivas dimensões, a partir do qual é feita 
pesquisa em 92 empresas concluindo quais 
tecnologias possuem maior adoção, respectivos 
desafios, entre outros aspectos. 

Tumelero, 
Sbragia e 
Evans 

Cooperation in R 
& D and eco-
innovations: The 
role in 
companies' 
socioeconomic 
performance 

2019 Journal of 
Cleaner 
Production 

Os autores fizeram uma pesquisa em mais de 200 
fabricantes de eletrônicos no Brasil e concluíram 
que a interação das atividades de P&D com 
outros envolvidos possui grande valor para as 
introdução de eco inovações nas empresas, 
inclusive invertendo a lógica de ter lucro para 
investir em sustentabilidade, mas sim que o 
investimento em sustentabilidade se reflete em 
maior lucro. 

Tatiana 
Takamitsu 
e Alcides 
Gobbo 
Junior 

See Now Buy 
Now: Desafios e 
Oportunidades 
no 
Desenvolvimento 
de Novos 
Produtos de 
Moda 
Sustentáveis do 
Mercado de Luxo 
na Era das Mídias 
Sociais 

2019 Future Studies 
Research 
Journal 

Os autores abordam a dinâmica da cadeia de 
suprimentos do universo online. 

Entrando no mundo das mídias sociais e varejo, 
os autores propõe um modelo de processo de 
desenvolvimento de produto que esteja alinhado 
com a dinâmica – quase que instantânea – de 
interação com os clientes proporcionado por tais 
tecnologias. 

Suaiden The public 
library and the 
skills of the XXI 
century 

2018 El Profesional 
de la 
Información 

O autor identifica as novas demandas (em função 
das novas tecnologias) e desafios (interesses 
políticos, econômicos e ideológicos, excesso de 
informações e fake news) pelos quais passam a 
biblioteca pública e aponta qual seria o novo 
modelo de biblioteca pública para lidar com as 
demandas da sociedade do século XXI. 

Lilian, 
Spinola e 
Carvalho 

Fintechs: A 
literature review 
and research 
agenda 

2019 Electronic 
Commerce Rese
arch & 
Applications 

Os autores fizeram um levantamento 
bibliométrico sobre fintechs com objetivo de 
chegar a uma definição comum e identificar uma 
agenda futura de pesquisa sobre o tema. 

Fonte: Elaboração própria, baseado em pesquisa na base EBSCO nos meses de julho e agosto de 2019 
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2.2 Introdução à Transformação Digital 

A ideia de produtos digitais já era, de certa forma, bem entendida desde a década de 1990 com 

a aplicação das mídias digitais no varejo. De todo modo, ainda que o processo de compras fosse 

feito nas lojas físicas, já se tinha um dos primeiros ensaios sobre o tema (SCHALLMO; 

WILLIAMS; BOARDMAN, 2017). 

Transformação Digital, como o próprio nome diz, envolve mudança, transformação, fato que 

está no dia a dia das organizações já há bastante tempo. Neste caso, é possível relembrar o 

conceito da reengenharia, como definido por Hammer (1990), o qual coloca o pensamento 

disruptivo no centro da reengenharia, algo, de certa forma, alinhado com as inovações 

disruptivas que também formam um componente central da transformação digital. Seguindo 

com o paralelo, Hammer (1990) ainda destaca a capacitação e desejo das pessoas em maior 

autonomia, algo também alinhado com o conceito da transformação digital, quando se refere a 

agilidade, que assume como uma das premissas a autonomia das pessoas para tomada de 

decisão, de certa forma eliminando/mitigando as barreiras hierárquicas e decisões centralizadas. 

Em outra publicação, Davenport e Stoddard (1994) falaram sobre os mitos da reengenharia, 

chamando a atenção para o fato que não se tratava de um assunto unicamente de TI, o que 

também ocorre com a transformação digital. Apesar do paralelo apresentado, não se espera 

traçar uma relação direta entre a transformação digital e a reengenharia, mas apenas mostrar 

que não se trata de algo totalmente novo, mas, sim, uma evolução de vários outros conceitos. 

Ainda é possível observar que o consumidor do presente não está apenas focado em aquisição 

de bens, mas na experiência proporcionada pelo processo, fato que é plenamente proporcionado 

pela variada oferta de tecnologias digitais disponíveis atualmente (WEILL; WOERNER, 2019). 

2.3 O que é Transformação Digital? 

Os autores que estudam a transformação digital posicionam o tema como um componente 

estratégico das organizações, devendo estar alinhado ou, mais importante, ser o centro da 

estratégia geral, de forma que a ausência de tal componente torna a iniciativa de transformação 

inócua (YEOW; SOH; HANSEN, 2018; SAMBAMURTHY; ZMUD, 2017; KANE, 2017a; 

2017b; SCHALLMO; WILLIAMS; BOARDMAN, 2017; WEILL; WOERNER, 2019; HESS 

et al., 2016; GOBBLE, 2018). 
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Neste contexto, Yeow, Soh e Hansen (2018) defendem que, mais que o alinhamento entre a 

estratégia de TI com a estratégia do negócio, é necessária a fusão destes componentes no que 

eles definiram como estratégia digital, destacando ainda que se trata de algo contínuo, ou seja, 

uma jornada de transformação, bem como multifuncional, envolvendo todas as áreas e 

processos da empresa, não apenas uma área como a TI, por exemplo. 

Em linha similar, posicionar a jornada de transformação como uma iniciativa das áreas de TI 

também contribui para um resultado abaixo do esperado (KANE, 2017a; SCHALLMO; 

WILLIAMS; BOARDMAN, 2017; WEILL; WOERNER, 2019; HESS et al., 2016; GOBBLE, 

2018). Gobble (2018) ainda faz uma comparação entre digitização e digitalização; enquanto a 

primeira está relacionada com otimização através de uso de processos digitais, com tecnologias 

digitais, a segunda é a capacidade de criar valor a partir deste processo. 

Em uma publicação, os autores pontuam que a TD “envolve a reconstrução da empresa em 

torno de princípios da operação digital, integrando ativos tradicionais para atingir novos 

desafios e alcançar novas oportunidades” (BOCK; IANSITI; LAKHANI, 2017, p. 6, tradução 

nossa). 

Em publicação sobre estratégia de transformação digital, Kane (2017b) destaca três 

características para uma estratégia vencedora: 1. Pensamento de longo prazo – mesmo com uma 

atuação no presente e tendo em perspectiva que mudanças e evoluções nas questões 

tecnológicas são uma constante, é fundamental ter uma visão de longo prazo de forma a evitar 

mudanças constantes; 2. Comunicação da estratégia para os colaboradores – busca-se que todos 

estejam comprometidos com a estratégia, que haja alinhamento, que saibam o propósito das 

ações e caminhem para a mesma direção, ainda que tenham suas próprias opiniões, avaliações 

e questões internas; e 3. Que a estratégia digital seja o centro da estratégia global do negócio – 

o movimento digital, neste caso, não deve ser apenas um desejo pontual de alguma estrutura ou 

que tenha que competir por recursos. 

Como pode ser visto, tais características, principalmente o pensamento de longo prazo e a 

comunicação, formam a base de qualquer estratégia global para empresas. A diferença é que, 

tendo o que o autor denominou de tendências digitais no centro do negócio, deve-se, não apenas 

buscar ser mais eficiente, mas, aplicá-las para identificação de novos serviços e novas fontes de 

receita, bem como fazê-lo em novas formas de interação com os funcionários, em uma 

abordagem tanto externa (no tocante à oferta de serviços para o mercado e respectiva fonte de 

receita), quanto interna (no tocante a formas de interação com os funcionários). 
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Segundo Schallmo, Williams e Boardman (2017), não há uma definição comum sobre TD, 

sendo fácil ser chamado também de digitização e digitalização. O autor faz um compilado de 

algumas definições, uma das quais define digitização como uma forma de obter dados para 

definir o plano de ação, levando eventualmente à transformação nas empresas.  

Importante ainda destacar as ressalvas, como sugeridas por Andriole (2017), segundo o qual 

existem alguns mitos sobre o tema que podem levar a uma jornada de insucesso, frustração e 

fracasso. Segundo Andriole (2017), existem cinco mitos sobre TD (tabela 5), os quais precisam 

ser plenamente entendidos pelos envolvidos no assunto, bem como mostram que ainda não 

existe consenso sobre o tema, haja visto que várias colocações do autor caminham em direção 

contraria a de outras definições na literatura. 

 

Tabela 5 - Mitos da Transformação Digital 

# Mito Comentário de Andriole, 2017 

1 Toda empresa deveria 
embarcar na jornada de 
TD. 

Necessário definir a estratégia, se o tema se encaixa nos planos da empresa, 
para então iniciar a jornada. 

2 A TD sempre ocorre 
através das tecnologias 
emergentes e/ou 
disruptivas. 

Ainda que seja largamente aceito que tais tecnologias possibilitam a TD, 
entretanto, assim como o próprio conceito de inovação – que considera novas 
aplicações de algo já existente como inovação – o autor destaca que a mesma 
abordagem pode ser aplicada na TD. 

3 As empresas já 
estabelecidas e lucrativas 
são mais propensas ao 
sucesso na jornada. 

O contraponto do autor se baseia nos nativos digitais (Uber, Airbnb, Netflix, 
99, Amazon, Facebook) – alguns gigantes – atuais, uma vez que não eram 
empresas já estabelecidas. 

4 É necessário transformar a 
própria indústria antes que 
outro o faça. 

No tocante as empresas que são líderes de mercado, o autor destaca que 
dificilmente estas transformam a indústria, uma vez que este tipo de 
movimento normalmente acaba ocorrendo por algum outro concorrente, em 
muitos casos recém estabelecido. 

5 Todos os executivos 
querem iniciar suas 
jornadas de TD 

Os executivos querem resultados, os quais devem ser reflexo das suas 
escolhas estratégicas, podendo envolver ou não a TD. 

Fonte: Elaboração própria, baseado em Andriole (2017). 
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Importante destacar alguns comentários sobre os mitos citados, em função do que foi 

encontrado na literatura. Weill e Woerner (2019) destacam que não é uma questão “se”, mas de 

“quando” se iniciar a jornada de TD. Sobre o mito envolvendo as tecnologias digitais, ainda 

que a literatura não fale claramente que a TD sempre ocorre através de tais tecnologias, os 

diversos autores, principalmente nos estudos de caso, tal como os que serão apresentados neste 

trabalho, relatam a aplicação de uma série de tecnologias na jornada de TD das empresas. Por 

fim, Andriole destaca que a TD não é o fim sem si, mas um meio para o que todo executivo 

procura, resultados, ficando a TD sujeita ao mesmo processo de priorização tal como as demais 

iniciativas estratégicas de uma empresa. 

2.4 Jornada de Transformação Digital 

Alguns cases, refletidos através de um subconjunto das publicações já citadas anteriormente – 

base EBSCO –, trataram sobre a jornada da TD em suas diversas vertentes, cobrindo desde 

como as empresas já estabelecidas navegam sobre o tema, os perfis do profissional à frente da 

jornada, como em se definir a estratégia digital, resultados – mesmo que ainda parciais – entre 

outros aspectos, sendo possível identificar as principais questões levantadas por tais estudos 

sobre como as empresas estão navegando no tema. 

A TD é um desafio para as empresas já estabelecidas, de forma que em pesquisa com 25 (vinte 

e cinco) empresas, cobrindo diversos ramos de atuação (de indústria de bens de consumo e bens 

de capital, passando por varejo, serviços financeiros, saúde e indústria de TI), Sebastian et al. 

 (2017) identificaram, entre outros aspectos, como tais empresas avaliam as oportunidades de 

digitalização à luz dos impactos que possam representar na respectiva indústria, qual a 

estratégia que essas empresas estavam buscando para endereçar a TD, e quais as mudanças 

organizacionais, seja na estratégia, no modelo de negócio e/ou no modelo operacional, foram 

necessárias para tal desafio. 

Uma visão sobre pequenas e médias empresas foi realizada na indústria do varejo on-line focada 

no mercado internacional na China, quando Li et al. (2017) analisaram como o uso de 

plataformas digitais de terceiros – no caso, o Alibaba – pode suprir o gap de capacidades 

necessárias para a TD dessas empresas. Como conclusão, os autores apontam que a realidade 

das pequenas e médias empresas para tratar o tema de TD pode ter uma grande contribuição 

quando se busca o apoio – ou parceria – de outros players maiores, que possam suprir os gaps 

de capacidade de tais empresas. 
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A abordagem para a jornada da TD foi tratada por Weill e Woerner (2018), quando destacaram 

que tal abordagem precisa ser adequada à estratégia da empresa e pode ser tratada de formas 

distintas, a saber: 1. Convergência, na qual a empresa normalmente estabelece uma estrutura 

única, comandada por um executivo, para liderar a jornada; 2. Coordenação, na qual a empresa 

estabelece comitês para deliberar e acompanhar as iniciativas da jornada; e 3. Cadeias de Valor 

Individuais de Inovação Digital, as quais são mais aplicadas em negócios e/ou empresas que 

possuam várias localidades, de forma que as iniciativas da jornada ficam sob responsabilidade 

de tais localidades, em uma abordagem descentralizada. 

Kane (2017b) complementou esta visão mostrando que a abordagem acaba sendo uma 

consequência do nível de maturidade organizacional da empresa, a qual pode estar posicionada 

em um dos seguintes estágios: 1. Imaturas; 2. Em desenvolvimento; 3. Maduras. 

Seguindo com as definições, as empresas no primeiro estágio possuem uma abordagem top-

down, focada em diretrizes de gestão que, se espera, sejam seguidas por toda empresa; porém, 

nem sempre – na verdade na maioria das vezes – isso acaba ocorrendo. Por outro lado, as 

empresas já maduras, no terceiro estágio, direcionam sua jornada de TD através da cultura, 

sendo ela a catalizadora das ações, uma vez que são empresas que aceitam riscos e fomentam 

experimentação, possuem alta colaboração entre os times e com terceiros, em alguns casos 

incluindo concorrentes; além disso, possuem uma abordagem ágil e fomentam o aprendizado 

contínuo. 

Por fim, as empresas em desenvolvimento buscam criar condições e disponibilizar um ambiente 

digital na expectativa que os funcionários adotem e embarquem nas novas ferramentas, 

processos e métodos de trabalho e colaboração, entretanto, os resultados, neste caso, não são 

satisfatórios. 

A definição da estratégia digital possui algumas vertentes específicas, como identificado por 

Hess et al. (2016). Os autores conduziram um estudo sobre como definir a estratégia de TD, 

partindo das seguintes questões: 1. Motivações da empresa para empreender a TD; 2. Qual era 

a visão de futuro e objetivos da TD para a empresa; e 3. Quais eram as habilidades atuais e 

respectivos desafios. Essas questões foram desdobradas em quatro dimensões (uso da 

tecnologia, mudanças na oferta de valor, mudanças estruturais e aspectos financeiros) e cada 

dimensão com suas respectivas questões, formando o que o autor chamou de decisões-chave 

para definição da estratégia digital, como ilustrado na figura 7. 
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Em linha complementar, também é necessário avaliar o modelo de negócio digital mais 

adequado de acordo com o tipo de empresa, seja uma empresa atuante em um modelo de cadeia 

de suprimentos tradicional, como as empresas atuantes no modelo de pipeline ecosystems 

(SAMBAMURTHY; ZMUD, 2017, p. 44) ou empresas que atuam no modelo de network 

ecosystems (SAMBAMURTHY; ZMUD, 2017, p. 123), cada uma endereçando suas respectivas 

particularidades. 

O modelo digital de negócio também foi alvo de estudo de Weill e Woerner (2019), destacando-

se, entre outros aspectos, que TD não é sobre tecnologia, mas sobre mudança, bem como não é 

uma opção, mas, sim, uma decisão de tempo (quando) e formato (como) – neste momento, faz-

se um contraponto com um dos mitos já citados anteriormente, quando Andriole (2017) destaca 

que nem toda empresa deve entrar na jornada – e culminam na definição de seis questões-chave 

para se definir o modelo de negócio digital de uma empresa (figura 8). Como conclusão, os 

autores destacam a necessidade da ambidestria1 (O´REILLY; TUSHMAN, 2004), como uma 

condição fundamental para a diferenciação – através da inovação – e eficiência operacional – 

através da redução de custo e otimização constantes.  

 

Figura 7 - Decisões-chave para a estratégia de transformação digital 

 

Fonte: Hess et al. (2016, p. 138, tradução nossa). 

                                                             
1 Conceito segundo o qual as empresas deveriam criar estruturas separadas para tratar seus projetos, iniciativas e 
mesmo modelos de negócio inovadores e, portanto, que ainda não apresentam retorno, sob risco de terem que 
concorrer pelos mesmos recursos – financeiros e humanos – dos produtos e serviços já estabelecidos (O´REILLY; 
TUSHMAN, 2004). 
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Figura 8 - Questões-chave para definição do modelo digital de negócio 

 

Fonte: Weill e Woerner (2019, p. 29). 

 

O tema da liderança também foi abordado nos estudos sobre TD. Schwarzmüller et al. (2018) 

analisaram como a TD afeta a organização, principalmente nos aspectos de liderança e na forma 

de trabalho, inclusive no tocante aos novos fluxos de trabalho e no seu modelo operacional. A 

partir de duas questões de pesquisa – as quais buscaram identificar como a TD impacta os 

processos e a liderança das empresas –, os autores concluíram que existem reflexos na qualidade 

de vida (uma vez que não existe mais uma fronteira física sobre o espaço de trabalho, bem como 

uma maior complexidade no trabalho a partir de uma grande variedade de informações 

disponíveis) e no desempenho (uma vez que aumentam os requisitos para os cargos ou o nível 

de formação/especialização necessários, assim como uma maior transparência na gestão do 

desempenho) dos colaboradores, no uso de tecnologias da informação e comunicação (a partir 

da maior oferta de máquinas, equipamentos e software para execução das rotinas/atividades, 

assim como de uma grande facilidade de comunicação e colaboração, através dos diversos 

recursos de comunicação), e na estrutura organizacional (uma vez que os colaboradores com 

maior destaque ganham maior influência e de forma transparente, da mesma forma que afeta o 

comportamento dos líderes quanto a sua capacidade de influenciar, já que, com maior 

transparência e colaboração, torna-se menos dependente da opinião de um único líder). 

Kane et al. (2018) também analisaram a questão da liderança para a TD, sob a ótica do perfil 

do líder, o qual, segundo os autores, não difere muito das principais teorias de liderança 

modernas, uma vez que precisam proporcionar visão e propósito, criar condições para 

experimentação, empoderar as equipes, fomentar o pensamento diferente e a colaboração entre 
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as áreas, entre outros aspectos. Segundo os autores, o resultado é uma empresa ágil, flexível e 

descentralizada. Kane et al. (2019) apontaram, ainda, ser necessária uma composição de várias 

competências, entre tradicionais e novas; porém, ter uma boa desenvoltura com tecnologias e 

ambiente digital tem peso fundamental, assim como a capacidade de se adaptar a mudanças. 

O perfil do líder também foi analisado por Tumbas, Berente e Brocke (2017), quando 

identificaram que estava começando a aparecer um novo C-level nas organizações, denominado 

CDO (Chief Digital Officer), o qual tinha o perfil de evangelizador, empreendedor e facilitador 

nos aspectos digitais para a empresa, de forma que as questões centrais do estudo, que buscava 

identificar quem liderava tais iniciativas de TD, foram duas: 1. O que se espera que o CDO faça 

na organização?; e 2. Por que diferentes empresas adotam a posição de CDO? 

Como conclusão, Tumbas, Berente e Brocke (2017) identificaram que este perfil possui, na 

média, as capacidades de inovação digital (tomador de riscos, muita experimentação, de forma 

a guiar mudanças no modelo de negócio e/ou operacional), análise de dados (ou analytics, de 

forma a obter ideias a partir da análise dos dados), bem como forte direcionamento para 

engajamento dos clientes (muito guiado para o relacionamento com os clientes da empresa, 

focando na experiência do seu cliente) e que, baseando-se nessas capacidades, três tipos de 

CDOs foram encontrados na pesquisa, a saber: Acelerador Digital, aquele que tem como 

principal característica a inovação digital; Estrategista Digital, aquele focado em dados, de 

forma a direcionar as ações de maior relacionamento com os clientes; e Harmonizador Digital, 

aquele orientado para o relacionamento com o cliente, que tem por objetivo buscar uma maior 

integração entre as ações da empresa em prol do cliente.  

O autor ainda conclui que cada tipo é mais adequado para um objetivo, sendo o acelerador 

aplicado quando se busca a implementação de uma TI bimodal, o estrategista para a necessidade 

de se criar uma experiência agradável ao cliente através de todos os canais da empresa, digitais 

ou não, enquanto o harmonizador se aplica normalmente quando já existem iniciativas, porém 

a existência de silos organizacionais limita o seu alcance. 

El-Khoury (2017) analisou a liderança sob o aspecto da capacitação dos recursos humanos (RH) 

da empresa; desta forma, as empresas que possuem RH classe-mundial – aquelas que estão 

posicionadas no maior quartil de eficiência e efetividade das diversas métricas relacionadas ao 

tema – são as que possuem maior probabilidade de se destacar nas suas jornadas de TD. 

No tocante à comunicação, Sanchez (2018) destacou que a jornada da TD precisa ser bem 

comunicada, o que envolve cinco aspectos-chave: ser capaz de informar rapidamente, ter 

mecanismos de feedback para realimentar a jornada e correções de rumo, criar ambiente para o 
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aprendizado virtual (e-learning), capacitar as lideranças para cascatear a mensagem evitando 

que seja um discurso isolado, bem como fazer uso de ferramentas de colaboração. 

Em outro estudo (SINGH; HESS, 2017), a partir de questões que tinham por objetivo identificar 

as motivações da empresa para estabelecer a posição de CDO, seus respectivos desafios e 

funções, os autores também concluíram pela existência de três tipos de CDOs: o empreendedor, 

o evangelizador e o coordenador; entretando, avançaram no nível de maturidade da empresa à 

luz de cada perfil. Enquanto os empreendedores são encontratados naquelas maduras, que já 

entendem a TD e onde querem chegar, de forma que o CDO faz parte da alta administração, os 

evangelizadores são encontrados em empresas ainda imaturas nos temas digitais e de inovação, 

bem como não fazem parte da alta administração. Por fim, o coordenador atua como uma 

espécie de consolidador de diversas inicativas, não necessariamente complementares, em busca 

de sinergias e garantia dos resultados. Este perfil normalmente está subordinado à alguma 

posição da alta administração, não fazendo parte desta hierarquia. 

A jornada da TD foi ainda alvo de estudo em uma empresa chilena, quando Mocker e Beath (2018) 

analisaram o primeiro ano da experiência em uma empresa da indústria financeira. Os autores 

pontuaram os pilares da jornada (1. Empacotamento dos serviços disponíveis nos legados em forma 

de API; 2. Estabelecimento de uma plataforma digital com oferta de novos serviços; 3. Entender os 

clientes, para que se possa definir e ofertar novos serviços; 4. Nova forma de trabalho com a equipe, 

focando em maior responsabilidade e tomada de decisão mais rápida e assertiva), os quais estão 

bastante em linha com a definição de Kane (2017a), que envolve a necessidade de novos serviços, 

novas fontes de receita e novas formas de interação com os funcionários. A experiência da empresa 

ainda passou pela estabelecimento de uma startup interna para condução das várias iniciativas, tal 

como o conceito da ambidestria (O´REILLY; TUSHMAN, 2004). A publicação conclui que a 

cultura da empresa já está em plena adequação para o mundo digital, com as bases já estabelecidas 

apontando para um futuro promissor. 

Em um estudo de caso no setor de saúde, Smith e Watson (2019) destacaram, como lições 

aprendidas, que se trata de uma mudança organizacional e não técnica, como já pontuado ao 

longo deste trabalho, sobre a necessidade de comunicação constante principalmente no tocante 

ao propósito e visão de onde se deseja chegar, bem como a necessidade de se refletir tais desejos 

nos processos e sistemas de recompensa da empresa, a necessidade de se medir os avanços, 

tendo em vista o destino final, além de ser fundamental conseguir atender o cliente onde este 

deseja ser atendido. Os autores ainda concluem, como já pontuado, que não se trata de um 

projeto pontual, mas de uma jornada de transformação de toda a empresa. 
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Como já ficou claro, TD envolve mudança e mudança envolve pessoas, portanto, ela pode ser 

feita em qualquer tipo de empresa e de qualquer porte; ainda que o estabelecimento de parcerias 

seja relevante em qualquer circunstância, empresas menores, como a do case já citado, talvez 

tenham uma maior necessidade de tal abordagem. Entretanto, o que pode ser destacado nos 

casos é que a jornada de transformação, como qualquer iniciativa em uma empresa, demanda 

uma forte liderança, a qual precisa proporcionar visão, propósito e engajamento dos 

colaboradores, focando na comunicação e na adequação da cultura vigente, a qual precisa ser 

inerente aos comportamentos das pessoas, ficando implícita nos símbolos, nos sistemas e nos 

processos da empresa, e estando refletida nos comportamentos e em como as pessoas a 

divulgam, seja interna ou externamente. 

2.5 Tecnologias Digitais 

Ainda que muitas das definições já apresentadas não falem claramente sobre aplicação de 

alguma tecnologia em específico, assim como o assunto não se resume à adoção de tecnologias, 

como já apresentado nas definições anteriores, e ainda de acordo com as ressalvas2 de Andriole 

(2017), é possível afirmar que as novas tecnologias digitais possuem um papel relevante na TD 

(SEBASTIAN et al., 2017; WEILL; WOERNER, 2019; HESS et al., 2016; SCHALLMO; 

WILLIANS; BOARDMAN, 2017; BOCK; IANSITI; LAKHANI, 2017; HININGS; 

GEGENHUBER; GREENWOOD, 2018; SCHWARZMÜLLER et al., 2018; REMANE et al., 

2017;  NAYAK, 2017; BERMAN, 2012; MOCKER; BEATH, 2018; SAMBAMURTHY; 

ZMUD, 2017). 

A tabela 6 identifica as tecnologias citadas de acordo com os respectivos autores. 

Tabela 6 - Tecnologias Digitais consideradas na Transformação Digital 

Autor Tecnologias Aplicação 

Sebastian et 

al. (2017) 
SMACIT (Social, 
Mobile, Analytics, 
Cloud e IoT) 

 

Capacidade analítica sobre os dados, gerados e/ou obtidos através das 
mídias sociais, dispositivos móveis ou outro dispositivo IoT, sendo 
armazenados e processados em cloud. 

Focando no direcionando das ações empresariais. 

Weill e 
Woerner 
(2019) 

Mobile e IoT Ênfase na capacidade de conexão por tecnologias móveis e IoT, para 
gerar, obter, armazenar e processados dados para direcionar ações 
empresariais. 

                                                             
2 Quando apontou, conforme já apresentado, que um dos mitos da TD reside no fato de que a TD sempre ocorre 
através de alguma tecnologia emergente e/ou disruptiva. 
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Schallmo, 
Willians e 
Boardman 
(2017) 

Cloud, sensores e 
conectividade 

Big data, IoT, 
wearabels e mobile 

Robotics 

Redes sociais e apps 

Ênfase nos dados, capturados através de diversos dispositivos, 
direcionando as ações empresariais. 

Complementa com maior capacidade de automação através de 
robotização. 

Bock, Iansiti e 
Lakhani 
(2017)  

Network e 
conectividade 

IoT 

Sensores 

Plataforma de dados para captura, armazenagem e processamento dos 
mesmos para direcionar as ações empresariais, destacando ainda como 
resultado desta tomada de decisão baseada em dados, potencializada 
pelas tecnologias digitais, uma maior rapidez dos líderes digitais. 

Hinings, 
Gegenhube e 
Greenwood 
(2018) 

Plataformas digitais 
(web, mercado multi 
lado e produto) e 
blockchain 

Destacam as plataformas digitais, com seguintes características: 

• Baseadas na web; 
• Conectando ao menos dois tipos de público (mercado multilado) 
• Produto (oferta competitiva) 

Blockchain para compartilhar informação de forma transparente 

Schwarzmül-
ler et al. 
(2018) 

Big data e analytics 

Realidade 
aumentada 

Machine Learning e 
Inteligência 
Artificial 

Ênfase nos dados (geração, captura, armazenagem e processamento) 
para melhor tomada de decisão, direcionando uma oferta personalizada 
que pode ser testada/experimentada através de realidade aumentada. 

Aplicação de aprendizado de máquina e inteligência artificial a partir 
dos dados como forma de otimização de processos em geral, buscando 
maior eficiência, redução de incidentes, entre outros benefícios. 

Remane et al. 
(2017) 

Dados e IoT 

Inteligência 
Artificial e Machine 

Learning 

Ênfase nos dados, os quais são capturados através de dispositivos IoT, 
e direcionando ações cada vez mais refinadas através de capacidades 
de aprendizado de máquina e inteligência artificial. 

Nayak (2017) Ferramentas de 
colaboração 

Plataforma de dados 
e processos 

Ferramentas de colaboração potencializando o compartilhamento entre 
os times e pessoas. 

Ênfase nos dados. 

Berman 
(2012) 

Big data 

Analytics 

Mídias sociais 

Ênfase nos dados, focando na necessidade de big data como forma de 
tratar dados desestruturados como os das mídias sociais, e igualmente 
direcionando ações empresariais. 

Mocker e 
Beath (2018) 

Automação de 
processos 

Barramento de 
integração 

Automação de processos através de tecnologias que possibilitem 
geração e captura de dados para maior eficiência operacional. 

Destacam ainda a necessidade de se possuir uma infraestrutura que 
facilite integrações com foco em uma maior experiência para o cliente. 

Sambamurthy 
e Zmud 
(2017) 

Dados digitais 

Analytics 

Ferramentas de 
colaboração 

Os autores destacam a necessidade de estabelecimento de plataformas 
digitais (dados, capacidade analítica, de integração e de colaboração), 
como forma de geração, captura, armazenagem e processo, focando no 
direcionando das ações empresariais. 

 

Fonte: elaboração própria, baseado nos autores citados na tabela 6. 

 

Como pode ser visto na tabela 6, os autores estão focados em dados, de forma que as tecnologias 

citadas e os casos de uso são baseados na geração, captura, armazenagem e processamento de 

uma cada vez maior quantidade de dados, não necessariamente estruturados, para 

direcionamento das ações. Assim, é possível complementar a conclusão acima, incluindo as 
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tecnologias envolvidas da seguinte forma: A transformação digital tem um grande 

viabilizador a partir dos dados, que se tornam disponíveis com a conexão de praticamente 

qualquer coisa ao mundo digital através de dispositivos de IoT (sensores, wearables, 

dispositivos móveis, entre outros), que são armazenados em ambientes de conectividade e big 

data em cloud, e são processados e acessados por soluções de computação cognitiva com 

aplicação de inteligência artificial e aprendizado de máquina, resultando em uma capacidade 

de tomada de decisões e ações cada vez mais ágil e assertiva por parte das empresas. 

2.6 Domínios da Transformação Digital 

Alguns autores identificaram os componentes basilares para a Transformação Digital, de forma 

a orientar a jornada das empresas. Vial (2019) propôs um framework envolvendo um fluxo de 

ações que pode ser resumido na figura 9: 

 

Figura 9 - Framework de Transformação Digital 

 

Fonte: versão resumida de Vial (2019, tradução nossa) 

 

Em uma publicação sobre transformação digital na saúde, Agarwal et al. (2010), propuseram 

um modelo que envolve duas vertentes: 1) Adoção – envolvendo questões como níveis e 

barreiras de adoção; e 2) Impacto – cobrindo impactos em qualidade, eficiência e performance 

financeira. 
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Em uma pesquisa com cento e cinquenta e sete executivos, envolvendo cinquenta empresas, 

Westerman, Bonnet e McAfee (2014) identificaram nove elementos relacionados com a 

transformação digital, ainda que não tenham identificado algum caso de aplicação de todos 

simultaneamente. Os elementos são: 1) Entendimento do Cliente; 2) Conversão de Vendas; 3) 

Pontos de Contato com o Cliente; 4) Digitalização de Processos; 5) Capacitação do 

Trabalhador; 6) Gestão do Desempenho; 7)  Negócio Modificado Digitalmente; 8) Novos 

Negócios Digitais; 9) Globalização Digital. 

Importante citar ainda os modelos de Hess et al. (2016), com seus quatro pilares, envolvendo 

uso das tecnologias, mudança na criação de valor, mudanças na estrutura e os aspectos 

financeiros, como mostrado na figura 7, bem como a abordagem de Nayak (2017), focando em 

cinco áreas: estratégia e cultura, engajamento de funcionários e clientes, processo e inovação, 

tecnologia, bem como dados e capacidade analítica. 

Remane et al. (2017) identificam os aspectos de mudança de um modelo de negócio de uma 

empresa já estabelecida para se tornar digital, o qual deve possuir escalabilidade de seus 

produtos a um custo marginal próximo de zero, ter seu valor determinado pelo uso (pay per 

use), bem como ser baseados em plataformas digitais, possibilitando compartilhamento de 

benefícios pelo ecossistema. 

Schallmo, Williams e Boardman (2017) definiram um roadmap para a jornada de 

transformação digital, focando nas seguintes etapas: 1) Identificação do cenário atual digital; 

2) Definição da ambição digital; 3) Identificação do potencial digital; 4) Identificação do fit 

Digital – envolvendo objetivos, requisitos e clientes; e 5) Implementação. A novidade desta 

proposta foi a proposição de um radar contemplando quatro conjuntos de habilitadores (Dados 

digitais, Automação, Acesso digital ao Cliente e Networking), os quais se desdobram em várias 

tecnologias digitais. 

Kauffman e Weber (2018) dão ênfase no uso de dados e informações como forma de resolução 

de problemas e inovação, a partir do melhor entendimento de cenários e alternativas. Os autores 

reforçam ainda a ambidestria para que potenciais inovações não sejam descartadas de acordo 

com uma visão meramente financeira e focada no curto prazo. 

A capacidade de integração dos componentes físicos com digitais, de forma a transformar o 

negócio à luz das tecnologias digitais, foi a ênfase de Berman (2012). O autor foca na revisão 

da proposta de valor para o cliente e mudança do seu modelo operacional com tais tecnologias, 

o que deve ser feito através de novas capacidades digitais e muito acesso a dados para gerar 

informação ao longo da organização.  
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Da mesma forma, mudança na proposição de valor, refletida através da alteração no modelo de 

negócio e na forma como se entrega esse valor, refletido através do modelo operacional, é o 

que identificaram Bock, Iansiti e Lakhani (2017), em pesquisa com empresas que estão listadas 

na bolsa de valores dos EUA. Segundo os autores, a diferença entre as líderes digitais e demais 

empresas está na forma como as líderes usam os dados através de sua capacidade analítica, 

possibilitando um reflexo no seu modelo operacional e como entregam valor ao cliente, se 

diferenciando das demais.  Os autores ainda destacam os pilares de uma operação digital, a 

saber: gestão do relacionamento e interação com clientes (baseada em plataforma de dados 

mirando novas oportunidades); operação e entrega de serviços (gestão da operação buscando 

muita contribuição com sua rede de colaboração, sendo a rede um componente-chave para o 

sucesso); entrega e criação de produto (criação de novos e evolução de produtos atuais); e 

gestão de capital humano (recrutamento, retenção, desenvolvimento e capacitação, de forma a 

manter o capital humano sempre o mais produtivo possível). 

Agilidade foi colocada como uma meta da estratégia digital por Sambamurthy e Zmud (2017), 

ressaltando que ela envolve tanto manter estabilidade, mesmo em um cenário de disrupção 

tecnológica, quanto dinamismo para inovação de forma rápida e com flexibilidade, em um 

cenário de adaptação do modelo de negócio, modelo operacional, adoção de novas tecnologias 

e obtenção de dados para direcionamento das ações corporativas. Os mesmos autores também 

destacaram a necessidade de uma plataforma, entre as várias necessárias, para gestão dos 

processos digitais da empresa.  

Agilidade, novos modelos de negócio, novas formas de trabalho e ambidestria – não 

necessariamente com este nome – são temas dos artigos e/ou pesquisas que tratam sobre o TD; 

neste aspecto, Shaughnessy (2018) propôs um framework ágil para a jornada, denominado 

FLOW-Agile, o qual é baseado em visibilidade – gestão à vista – micro-divisão de tarefas, 

colaboração e interação entre as pessoas, áreas e até mesmo empresas. 

Um resumo dos domínios, identificados com base na revisão da literatura, é apresentado na 

tabela 7, com uma identificação do respectivo autor, e, na tabela 8, uma descrição sobre a 

natureza das questões no formulário de pesquisa envolvendo cada domínio. Esta identificação 

foi realizada a partir da literatura na qual foram identificados os componentes basilares, que são 

citados nos artigos sobre transformação digital. 
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Tabela 7 - Identificação dos Domínios para Transformação Digital 

Autor Domínio 

Vial (2019) Tecnologias Digitais | Modelo de Negócio | Modelo Operacional | 
Agilidade | Dados 

Weill e Woerner (2019) Tecnologias Digitais | Modelo de Negócio | Dados 

Smith e Watson (2019) Modelo de Negócio | Modelo Operacional 

Bock, Iansiti e Lakhani (2018) Tecnologias Digitais | Modelo de Negócio | Modelo Operacional | 
Agilidade | Dados 

Schwarzmüller et al. (2018) Tecnologias Digitais | Modelo Operacional | Dados 

Mocker e Beath (2018) Modelo de Negócio | Modelo Operacional | Agilidade | Dados 

Shaughnessy (2018) Modelo Operacional | Agilidade 

Kane et al. (2018) Agilidade 

Gobble (2018) Modelo de Negócio 

Yeow, Soh e Hansen (2018) Modelo de Negócio 

Sambamurthy e Zmud (2017) Tecnologias Digitais | Modelo de Negócio | Modelo Operacional | 
Agilidade | Dados 

Schallmo, Williams e Boardman 
(2017) 

Tecnologias Digitais | Modelo de Negócio | Modelo Operacional | 
Agilidade | Dados 

Remane et al. (2017) Tecnologias Digitais | Modelo de Negócio | Modelo Operacional | Dados 

Sebastian et al. (2017) Tecnologias Digitais | Modelo de Negócio | Modelo Operacional | Dados 

Kane (2017a; 2017b) Modelo de Negócio | Modelo Operacional | Agilidade 

Nayak (2017) Tecnologias Digitais | Modelo de Negócio | Modelo Operacional | Dados 

Hess et al. (2016) Modelo de Negócio | Modelo Operacional 

Westerman, Bonnet e McAfee 
(2014) 

Modelo de Negócio | Modelo Operacional | Dados 

Berman (2012) Tecnologias Digitais | Modelo de Negócio | Modelo Operacional | Dados 

Agarwal, Gao, Desroches e Jha 
(2010) 

Tecnologias Digitais | Dados 

Fonte: Elaboração própria baseada nos autores citados. 

 

Tabela 8 - Descrição dos Domínios 

Domínio Descrição 

Tecnologias Digitais As questões deste domínio destacam as várias tecnologias digitais na jornada de TD, 
com ressalva para Andriole (2017) que aponta não demandar tecnologia emergente 
para a jornada.  

Dentre as principais tecnologias apontadas, destacam-se IoT, Cloud, ML, IA, Big 
Data. 

Dados As questões deste domínio destacam orientação à dados como um aspecto 
determinante para direcionar as ações da jornada de TD. 
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Modelo de Negócio As questões deste domínio destacam o aspecto estratégico da transformação digital, 
como um assunto que envolve toda a empresa e foca em mudança estratégica, não uma 
movimentação tecnológica, afetando seu modelo de negócio (proposta de valor, 
capacidades e afins). 

Modelo Operacional As questões deste domínio destacam os impactos na forma de atuação da empresa, no 
seu organograma, na interação com seus principais stakeholders (funcionários, 
parceiros, concorrentes, fornecedores e afins). 

Agilidade As questões deste domínio destacam a agilidade com uma das capacidades centrais 
para a jornada da transformação digital. 

Fonte: Elaboração própria. 

2.7 Referência Conceitual 

Tendo como base o conceitual teórico apresentado até este momento e tomando como 

referência os domínios (tabelas 7 e 8) e as tecnologias digitais mais consideradas na 

transformação digital (como já identificado: IoT, Big Data, Cloud, Aprendizado de Máquina e 

Inteligência Artificial), são identificados, neste momento, os conceitos sobre transformação 

digital que formam o questionário de pesquisa, como pode ser visto nas tabelas 9, a qual 

identifica a domínio e respectivas questões, e 10, a qual identifica os resultados esperados e 

algumas definições sobre a jornada da transformação digital. Desta forma, cada conceito 

apresentado nestas tabelas representa uma pergunta no formulário de pesquisa. 

 

Tabela 9 - Relacionamento Autor x Domínio de TD x Conceito 

Autor Domínio Conceito 

Sebastian et al. (2017); Weill e 
Woerner (2019); Schallmo, 
Willians e Boardman (2017); 
Bock, Iansiti e Lakhani (2017); 
Remane et al., (2017) 

Tecnologias 
Digitais 

IoT (Internet of Things) é uma tecnologia 
viabilizadora e/ou com grande potencial para 
impulsionar a transformação digital nas empresas. 

Schallmo, Willians e Boardman 
(2017); Schwarzmüller et al. 
(2018); Berman (2012)  

Tecnologias 
Digitais 

Big data é uma tecnologia viabilizadora e/ou com 
grande potencial para impulsionar a 
transformação digital nas empresas. 

Sebastian et al. (2017); Schallmo, 
Williams e Boardman (2017) 

Tecnologias 
Digitais 

Cloud é uma tecnologia viabilizadora e/ou com 
grande potencial para impulsionar a 
transformação digital nas empresas. 

Schallmo, Willians e Boardman 
(2017); Schwarzmüller et al. 
(2018); Remane et al., (2017) 

Tecnologias 
Digitais 

Machine learning (aprendizado de máquina) é 
uma tecnologia viabilizadora e/ou com grande 
potencial para impulsionar a transformação digital 
nas empresas. 

Schwarzmüller et al. (2018); 
Remane et al. (2017) 

Tecnologias 
Digitais 

Inteligência artificial é uma tecnologia 
viabilizadora e/ou com grande potencial para 
impulsionar a transformação digital nas empresas. 
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Vial (2019); Andriole (2017) Tecnologias 
Digitais 

A TD sempre ocorre através das tecnologias 
emergentes e/ou disruptivas. 

Vial (2019); Weill e Woerner 
(2019); Schwarzmüller et al. 
(2018); Mocker e Beath (2018); 
Sambamurthy e Zmud (2017); 
Bock, Iansiti e Lakhani (2017); 
Schallmo, Williams e Boardman 
(2017); Remane et al. (2017); 
Sebastian et al. (2017); Nayak 
(2017); Westerman, Bonnet e 
McAfee (2014); Berman (2012); 
Agarwal et al. (2010) 

Dados Uma empresa orientada para dados está bem 
posicionada para seguir na sua jornada de 
transformação digital.  

Mocker e Beath (2018) Dados É importante entender o comportamento dos clientes, 
de forma a definir as ações adequadas para a jornada 
de transformação digital das empresas. 

Kane (2017a; 2017b); Kane et al. 
(2018); Mocker e Beath (2018); 
Sambamurthy e Zmud (2017) 

Dados Transformação digital demanda mudança na 
forma como as decisões são tomadas. 

Bock, Iansiti e Lakhani (2017) Dados Empresas que tenham passado pela transformação 
digital possuem capacidade analítica superior em 
relação às demais. 

Weill e Woerner (2019); Andriole 
(2017) 

Modelo de Negócio Toda empresa deveria embarcar na jornada de 
TD. 

Smith e Watson (2019); Weill e 
Woerner (2019); Gobble (2018); 
Yeow, Soh e Hansen (2018); 
Kane (2017a; 2017b); Schallmo, 
Williams e Boardman (2017); 
Sambamurthy e Zmud (2017); 
Nayak (2017); Hess et al. (2016) 

Modelo de Negócio Transformação digital é um assunto tecnológico, 
envolvendo prioritariamente a área de TI. 

Vial (2019); Yeow, Soh e Hansen 
(2018); Mocker e Beath (2018); 
Sambamurthy e Zmud (2017); 
Bock, Iansiti e Lakhani (2017); 
Remane et al. (2017); Sebastian et 

al. (2017); Nayak (2017); Hess et 

al. (2016); Westerman, Bonnet e 
McAfee (2014); Berman (2012) 

Modelo de Negócio A transformação digital envolve repensar a 
estratégia da empresa, (re)projetando sua proposta 
de valor em torno de um modelo de operação 
digital.   

Weill e Woerner (2019) Modelo de Negócio Em se tratando de uma empresa já estabelecida, é 
importante que a nova proposta de valor, definida 
como resultado da transformação digital, não 
concorra por recursos e/ou estrutura com a 
proposta de valor atual. 

Mocker e Beath (2018); Kane 
(2017a) 

Modelo de Negócio Um dos resultados da transformação digital é a 
identificação de novas fontes de receita e/ou linha 
de produtos para empresa. 

Sambamurthy e Zmud (2017); 
Nayak (2017); Hess et al. (2016); 
Westerman, Bonnet e McAfee 
(2014); Berman (2012) 

Modelo 
Operacional 

A transformação digital passa pela digitalização 
dos processos operacionais da empresa. 
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Shaughnessy (2018); Kane 
(2017b); Bock, Iansiti e Lakhani 
(2017); Sambamurthy e Zmud 
(2017) 

Modelo 
Operacional 

Colaboração é um componente-chave para a 
transformação digital. 

Schwarzmüller et al. (2018); 
Nayak (2017); Westerman, 
Bonnet e McAfee (2014); Berman 
(2012) 

Modelo 
Operacional 

A transformação digital altera os fluxos de 
processo das empresas. 

Vial (2019); Schwarzmüller et al. 
(2018); Sebastian et al. (2017); 
Hess et al. (2016); Berman (2012); 
O´Reilly e Tushman (2004) 

Modelo 
Operacional 

Espera-se que, com a transformação digital, 
ocorram mudanças na estrutura da empresa, 
refletindo no seu organograma. 

Smith e Watson (2019); 
Shaughnessy (2018); Mocker e 
Beath (2018); Remane et al. 
(2017); Bock, Iansiti e Lakhani 
(2017); Kane (2017b); Nayak 
(2017) 

Modelo 
Operacional 

A transformação digital passa pela redefinição da 
forma como a empresa se relaciona com seus 
funcionários e colaboradores em geral, incluindo 
público externo, tais como clientes, concorrentes e 
parceiros. 

Sambamurthy e Zmud (2017); 
Kane et al. (2018) 

Agilidade Experimentação é uma abordagem comum na 
jornada para a transformação digital 

Vial (2019); Shaughnessy (2018); 
Kane (2017b); Sambamurthy e 
Zmud (2017) 

Agilidade Agilidade é uma capacidade central para a 
transformação digital. 

Bock, Iansiti e Lakhani (2017) Agilidade Líderes digitais são mais ágeis que os demais. 

Kane et al. (2018) Agilidade A transformação digital torna a empresa ágil, 
flexível e descentralizada. 

Sebastian et al. (2017); Schallmo, 
Williams e Boardman (2017); 
Sambamurthy e Zmud (2017) 

Agilidade O uso de cloud proporciona maior agilidade para 
que as áreas de tecnologia possam apoiar e/ou 
direcionar os esforços da transformação digital. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 10 - Relacionamento Autor x Identificação x Conceito 

Autor Identificação Conceito 

Bock, Iansiti e Lakhani (2017) Resultado Espera-se que a transformação digital tenha 
impacto positivo nos indicadores financeiros (tais 
como: margem bruta, lucro, receita líquida, 
EBITDA, entre outros) da empresa. 

Schwarzmüller et al. (2018) Resultado Uma vez que a fronteira entre o mundo digital e o 
físico foi quebrada, a transformação digital tem 
impacto na qualidade de vida dos colaboradores. 

Schwarzmüller et al. (2018) Resultado É esperado um impacto positivo no desempenho 
dos colaboradores com a jornada de transformação 
digital. 

Mocker e Beath (2018); Kane et 

al. (2018); Kane (2017a; 2017b); 
Nayak (2017) 

Resultado A transformação digital altera a cultura da 
empresa. 

Kauffman e Weber (2018) Resultado Transformação digital é uma forma de 
proporcionar inovação para a empresa. 
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Weill e Woerner (2019); Smith e 
Watson (2019); Wipro Digital 
(2019); Ci&T (2019); Yeow, Soh 
e Hansen (2018); Gobble (2018); 
Kane (2017b); Schallmo, 
Williams e Boardman (2017); 
Bock, Iansiti e Lakhani (2017); 
Nayak (2017); Remane et al. 
(2017); Hess et al. (2016); 
Westerman, Bonnet e McAfee 
(2014); Berman (2012) 

Resultado Espero colher os resultados da transformação 
digital no curto prazo, menos de 12 meses. 

Wipro Digital (2019); Ci&T 
(2019); El-Khoury (2017) 

Resultado Ainda que seja possível obter resultados no curto 
prazo, o reflexo da transformação digital será 
sentido principalmente no médio e longo prazo, 
mais de 12 meses após a jornada. 

Smith e Watson (2019); Weill e 
Woerner (2019); Yeow, Soh e 
Hansen (2018); Gobble (2018); 
Bock, Iansiti e Lakhani (2017); 
Kane (2017a; 2017b); Schallmo, 
Williams e Boardman (2017); 
Nayak (2017); Remane et al. 
(2017); Hess et al. (2016); 
Westerman, Bonnet e McAfee 
(2014); Berman (2012) 

Definição da 
Jornada 

Transformação digital é uma iniciativa isolada com 
início, meio e fim, podendo, portanto, ser tratada 
como um projeto e/ou portfólio de projetos. 

Wipro Digital (2019); Ci&T 
(2019); El-Khoury (2017) 

Definição da 
Jornada 

Nós temos os recursos necessários para realizar a 
transformação digital, de forma que não serão 
contratadas consultorias especializadas para nos 
ajudar nesta iniciativa. 

Weill e Woerner (2019); Kane et 

al. (2018; 2019); Tumbas, Berente 
e Brocke (2017); Singh e Hess 
(2017) 

Definição da 
Jornada 

A empresa destacará um executivo que será a 
principal liderança da iniciativa de transformação 
digital. 

Fonte: Elaboração própria. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

3.1 Identificação do Tipo de Pesquisa 

A partir dos conceitos apresentados, este trabalho envolve uma pesquisa exploratória 

baseada em levantamento de dados, por meio de questionário disponibilizado em página 

web, com perguntas fechadas e opções de resposta de acordo com a escala Likert de cinco 

pontos (Concordo Totalmente, Concordo Parcialmente, Não Concordo nem Discordo, 

Discordo Parcialmente e Discordo Totalmente). 

Tendo em vista a contemporaneidade do tema, bem como a (baixa) quantidade de pesquisas 

sobre o tema no país, entende-se que este método é adequado, tendo em vista a possibilidade 

de um maior entendimento sobre o tema, bem como uma possível preparação para um 

aprofundamento posterior. Segundo Severino (2016), a pesquisa exploratória tem por 

objetivo definir um foco de trabalho e condições nas quais este foco se manifesta, sendo, 

possivelmente, sucedida por uma pesquisa explicativa, a qual busca identificar as causas do 

que foi identificado. 

3.2 Organização da Pesquisa 

Tendo identificado o tipo de pesquisa para responder à questão proposta, partimos para a 

sua organização, ou seja, para como a pesquisa foi delineada no tocante à definição da 

pesquisa (formato/tipo, público-alvo, entre outros), definição do formulário de pesquisa, 

coleta, validação e análise dos dados. 

É possível considerar que a amostra de dados teve duas grandes fontes distintas, sendo a 

primeira os artigos constantes na base EBSCO, como já identificados no levantamento 

bibliométrico, bem como os conceitos apresentados nas demais seções da revisão da 

literatura, e a segunda as respostas da pesquisa, fornecidas pelo público-alvo. Desta forma, 

temos uma primeira fonte de dados, definida como fonte de papel, e uma segunda, definida 

como fonte de dados oriunda das pessoas, tal como sugerido por Gil (2010). 

Assim, é possível ilustrar as etapas da pesquisa como apresentado na figura 10. 
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Figura 10 - Etapas da Pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Considerando que a revisão bibliográfica já foi apresentada, partimos, neste momento, para o 

detalhamento das demais etapas. 

 

Definição da Pesquisa 

Foi definido o tipo de pesquisa, no qual se chegou ao levantamento de dados baseado em 

formulário web com questões fechadas e aplicação da escala Likert de 5 pontos e, uma vez que 

a questão de pesquisa tem por objetivo identificar o entendimento do executivo de empresas 

brasileiras sobre transformação digital, este foi naturalmente o público-alvo definido 

(destacando-se que não foi escolhido um segmento ou setor específico de mercado, de forma 

que o público-alvo foi executivos de qualquer tipo de empresa, bem como de qualquer área, por 

exemplo, TI, Finanças, RH, Marketing, entre outros). 

Desta forma, além de uma das questões do formulário perguntar claramente qual é o nível 

hierárquico do respondente, alguns executivos de empresas brasileiras conhecidos pelo autor 

foram abordados com a solicitação para que respondessem a pesquisa. A pesquisa também foi 

disponibilizada na rede social LinkedIn através dos perfis do autor e do orientador, como forma 

de alcançar uma maior quantidade de respondentes. 

 

Elaboração do Formulário de Pesquisa 

A aplicação de formulário de pesquisa em forma de questionário com questões fechadas 

também encontra respaldo em Severino (2016), o qual aponta que as questões devem ser claras 

e objetivas em relação ao escopo da pesquisa, assim como precedidas de validação, teste, de 

forma a direcionar eventuais ajustes. 

As questões do formulário de pesquisa foram derivadas a partir das definições envolvendo 

transformação digital, de acordo com a revisão da literatura, tendo como principais referências os 

domínios identificados (tabelas 7 e 8, já apresentadas), bem como foi realizado um teste com um 

subconjunto do público-alvo (foram convidados os alunos do MPGC-TI que são executivos em 

empresas com atuação no país, face a que obtivemos 10 respostas e 3 feedbacks), de forma a realizar 

eventuais ajustes. A tabela 11 identifica com maiores detalhes essa etapa de testes e ajustes. 

Revisão Bibliográfica
Definição da 

Pesquisa

Elaboração do 
Formulário de 

Pesquisa

Realização da 
Pesquisa

Análise dos 
Resultados
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Tabela 11 - Resultado do Piloto da Pesquisa 

Data / Período Evento Comentários 

30/11/2019 – 
07/12/2019 

Piloto Foram obtidos os seguintes feedbacks: 

1. Pesquisa extensa: estava com 47 questões, sendo 7 para identificar perfil 
da empresa e do respondente e 40 envolvendo transformação digital. 

2. Seria interessante comparar as respostas dos executivos de TI e dos 
executivos de negócio. 

3. Necessário conhecimento do tema para responder. 

08/12/2019 Ajustes Foram realizados os seguintes ajustes em função dos feedbacks obtidos: 

1. A pesquisa manteve as 47 questões, entretanto, com ajuste na sua 
composição, passando para 11 questões para identificar o perfil e 36 
sobre transformação digital. 

2. A alteração acima possibilitou incluir questões para identificar se o 
executivo era de TI ou de alguma outra área da empresa, bem como 
localização geográfica da empresa (regiões do país), nível de 
escolaridade do respondente e formação. 

3. No tocante ao conhecimento prévio no tema, uma vez que o público-
alvo é de nível executivo que, de alguma forma, já está familiarizado, o 
comentário apenas reforçou a escolha do público-alvo. 

4. A redução de 40 para 36 questões envolvendo transformação digital se 
deu a partir da consolidação de algumas questões que isoladamente 
estavam captando praticamente a mesma coisa. Desta forma, foi possível 
obter um melhor entendimento do perfil do respondente, sem perder 
qualidade nas questões do tema central da pesquisa. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Desta forma, o formulário final da pesquisa foi dividido em três blocos, sendo o primeiro 

destinado a identificar o perfil do respondente, o segundo para identificar o perfil da empresa e 

o terceiro focado nas questões envolvendo transformação digital. 

 

Realização da Pesquisa 

A pesquisa foi disponibilizada através de um formulário em web, utilizando-se a ferramenta 

Survey Monkey, tendo sido divulgada por WhatsApp e e-mail para executivos que o autor já 

conhecia, bem como disponibilizada nas contas da rede social do LinkedIn, tanto do autor 

quanto do orientador, contando ainda com compartilhamento de vários contatos, ficando 

disponível entre 09/12/2019 e 22/12/2019. 

Foram obtidas 87 respostas, das quais 74 consideradas válidas (completas) e, destas, 38 que 

atendiam ao público-alvo desejado (executivos de empresas brasileiras), como será apresentado 

na seção sobre os resultados encontrados. 

 

Análise dos Resultados 

Desta forma, a análise dos resultados foi realizada em cima do universo de 38 respostas. 

A partir deste momento, vamos entrar nos detalhes dos resultados encontrados com a pesquisa. 
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4 RESULTADOS ENCONTRADOS 

Como já colocado, das 87 respostas obtidas, 74 estavam completas e, destas, 38 atendiam ao 

público-alvo desejado (executivos de empresas brasileiras), como pode ser visto nas figuras 11 

e 12 a seguir. 

 

Figura 11 - Volume de Respostas 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Das respostas consideradas completas, 38 atenderam aos critérios do público-alvo, nível 

executivo das empresas, respondentes que se classificaram como “Alta Gerência” em diante, 

como apresentado na figura 12. 
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Figura 12 - Volume de Respostas – Identificação do Público-Alvo 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No tocante ao perfil dos respondentes que atendiam ao público alvo (as 38 respostas válidas 

citadas na figura 12), é possível notar que a pesquisa alcançou participantes de diversos setores 

da economia, como pode ser visto na figura 13, bem como com uma formação bem variada, 

como pode ser visto na figura 14. 

 

Figura 13 - Setor das Empresas dos Executivos Respondentes 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 14 - Formação dos Executivos Respondentes 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Os recortes apresentados sobre o perfil dos respondentes, tanto das empresas (figura 13), quanto 

dos executivos (figura 14), em função da vasta variedade, não permite concluir sobre qualquer 

tendência em algum setor, ainda que mostre uma média de comportamento nas respostas. 

Avançando para os resultados nas questões envolvendo transformação digital, para fins de 

apuração dos resultados, foram consideradas como concordância com a questão as respostas 

Concordo Totalmente e Concordo Parcialmente, ao passo que as demais foram consideradas 

como o respondente não concordando com a questão. 

Avançando com os resultados, como uma das primeiras definições, foi possível observar que, 

apesar de maior parte dos respondentes não identificar o tema como um assunto de TI, uma 

parte considerável ainda o faz (37%), como pode ser visto na figura 15. 

 

Figura 15 - Questão: TD é um assunto tecnológico, envolvendo prioritariamente a área de TI? 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quanto à definição da jornada, está claro para a maioria dos respondentes que TD não é uma 

iniciativa isolada, mas, sim, uma jornada de longo prazo sem horizonte muito bem definido, 

como ilustrado na figura 16.  

 

Figura 16 - Questão: TD é uma iniciativa isolada com início, meio e fim, podendo, portanto, 

ser tratada como um projeto e/ou portfólio de projetos? 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na sequência, serão apresentados os resultados por domínio, como identificados na tabela 8 – 

Tecnologias Digitais, Dados, Modelo de Negócios, Modelo Operacional e Agilidade – bem 

como os resultados esperados como consequência da Transformação Digital. 

4.1 Tecnologias Digitais 

No tocante às tecnologias digitais, a pesquisa buscou identificar se os respondentes acreditam 

que a TD sempre ocorre através de tecnologias emergentes, bem como, a partir de um universo 

de tecnologias (IoT, Cloud, Big Data, Machine Learning e Inteligência Artificial), quais as 

tecnologias que podem potencializar a jornada. 

Desta forma, apesar de ter sido identificado uma maioria não concordando que a TD sempre 

ocorre através de uma tecnologia emergente, a grande maioria acredita que as tecnologias 

citadas podem potencializar a jornada, como apresentado nas figuras 17 e 18. 
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Figura 17 - Questão: A transformação digital sempre ocorre através das tecnologias emergentes 

e/ou disruptivas? 

  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como pode ser visto na figura 17, temos 16 (42%) respondentes concordando que a TD sempre 

ocorre através de tecnologias emergentes e/ou disruptivas, ao passo que 19 (50%) não 

concordam, enquanto outros 3 (8%) não concordam nem discordam. 

A partir deste momento, as questões serão apresentadas por domínio, de forma a facilitar a 

análise. 

No tocante às tecnologias apresentadas (IoT, Cloud, Big Data, Machine Learning e Inteligência 

Artificial) que podem potencializar a jornada da TD, IoT, com 26 (68%) dos respondentes, é a 

que menos foi apontada, como mostrado na figura 18. 
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Figura 18 - Quais destas são tecnologias viabilizadoras e/ou com grande potencial para 

impulsionar a transformação digital nas empresas? 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No domínio de Tecnologias Digitais, é possível afirmar o que se segue: 

• Apesar de não haver uma maioria acreditando que a TD ocorra através de tecnologias 

emergentes e/ou disruptivas, das tecnologias apresentadas (IoT, Cloud, Big Data, 

Machine Learning e Inteligência Artificial) a que menos pode potencializar a 

transformação digital é a IoT, com 26 (68%) dos respondentes concordando com tal 

afirmação; 

• Ao mesmo tempo que 50% dos executivos acreditam que a TD pode ser feitas através 

de outros meios que não apenas tecnologias digitais e/ou emergentes; quando 

apresentados à tais tecnologias, estas são apontadas como de grande potencial para 

impulsionar a jornada. 
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4.2  Orientação a Dados 

No tocante aos dados, a pesquisa buscou identificar se os respondentes acreditam que uma 

empresa orientada para dados está melhor posicionada para a jornada da TD (sobre a importância 

do entendimento do comportamento dos clientes para direcionamento das ações de TD, bem 

como sobre o processo de tomada de decisão). As respostas estão refletidas na figura 19. 

 

Figura 19 - Questões envolvendo orientação a dados 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No domínio de Dados, é possível afirmar o que se segue: 

• Existe um consenso (100%) sobre a necessidade de entendimento do comportamento dos 

clientes para definir as ações da jornada de transformação digital, tal como sugerido por 

Mocker e Beath (2018); 

• Uma grande maioria (95%) concorda em que transformação digital demanda mudança na 

forma como as decisões são tomadas, tal como definido por Kane (2017a; 2017b), Kane et al. 

(2018), Mocker e Beath (2018), Sambamurthy e Zmud (2017);  

• 76% concordam em que as empresas que tenham passado pela transformação digital possuem 

capacidade analítica superior em relação às demais – Bock, Iansiti e Lakhani (2017);  
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• 79% concordam que uma empresa orientada para dados está melhor posicionada para a 

jornada, em linha com as definições de Vial (2019), Weill e Woerner (2019), 

Schwarzmüller et al. (2018), Mocker e Beath (2018), Sambamurthy e Zmud (2017), 

Bock, Iansiti e Lakhani (2017), Schallmo, Williams e Boardman (2017), Remane et al. 

(2017), Sebastian et al. (2017), Nayak (2017), Westerman, Bonnet e McAfee (2014), 

Berman (2012), Agarwal et al. (2010). 

4.3 Modelo de Negócios 

No tocante ao modelo de negócio, além da questão sobre TD ser um assunto de TI, a pesquisa 

buscou identificar os impactos no planejamento e na execução da estratégia da empresa, 

consolidando em cinco questões. As respostas estão refletidas na figura 20. 

 

Figura 20 - Questões envolvendo modelo de negócios 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No domínio de Modelo de Negócios, é possível afirmar o que se segue: 

• Transformação Digital envolve repensar a estratégia da empresa, uma vez que esta 

afirmação foi validada por 34 (89%) dos respondentes, em linha com as definições de 

Yeow, Soh e Hansen (2018), Bock, Iansiti e Lakhani (2017), Hess et al. (2016), 

Westerman, Bonnet e McAfee (2014), Breman (2012); 
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• Todas as empresas deveriam embarcar na jornada da Transformação Digital, uma vez 

que 27 (71%) dos respondentes concordaram com tal afirmação. Esta conclusão vai na 

contramão do que foi definido por Andriole (2017), quando aponta que TD não é para 

todas as empresas, porém confirma a publicação de Weill e Woerner (2019), quando 

apontam que se trata de uma questão de tempo para que as empresas embarquem na 

jornada, não sendo uma escolha ficar de fora da jornada; 

• Um dos resultados da transformação digital é a identificação de novas fontes de receita 

e/ou linha de produtos para empresa, uma vez que 29 (76%) dos respondentes 

concordaram com tal afirmação. Este resultado confirma o que foi encontrado na 

literatura em Kane (2017a); 

• Ainda que tenha sido por uma pequena margem, com 20 (53%), a maioria dos 

respondentes concordou que a abordagem da ambidestria é importante para a jornada 

da Transformação Digital, em linha com as definições da literatura em Weill e Woerner 

(2019). 
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4.4 Modelo Operacional 

No tocante ao modelo operacional, a pesquisa buscou identificar o impacto nos processos e na 

estrutura organizacional; os resultados estão consolidados na figura 21. 

 

Figura 21 - Questões envolvendo modelo operacional 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No domínio de Modelo Operacional, é possível afirmar o que se segue: 

• As definições de Kane (2017b), Bock, Iansiti e Lakhani (2017) e Shaughnessy (2018) 

sobre o papel-chave da colaboração na jornada da Transformação Digital foram 

confirmadas na pesquisa, uma vez que 38 (100%) dos respondentes concordaram com 

tal afirmação; 

• Resultado similar, com 36 (95%) foi obtido na questão para validar se TD redefine como 

a empresa se relaciona com funcionários e colaboradores, bem como com o público 

externo, como clientes, fornecedores e parceiros, em linha com as definições de Remane 

et al. (2017), Bock, Iansiti e Lakhani (2017), Shaughnessy (2018), Mocker e Beath 

(2018), Kane (2017b), Smith e Watson (2019); 

• Outra afirmação próxima de consenso, com 35 (92%), foi sobre o impacto que a TD tem 

no fluxo de processos da empresa, tal como as definições de Schwarzmüller et al. 

(2018), Westerman, Bonnet e McAfee (2014), Breman (2012); 
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• Ainda que não seja apenas digitalização de processos, a maioria dos respondentes, 31 

(82%), concordam que a Transformação Digital passa pela digitalização dos processos 

operacionais da empresa, tal como definido na literatura por Hess et al. (2016); 

Westerman, Bonnet e McAfee (2014); Breman (2012); 

• Por fim, 31 (82%), concordam que a Transformação Digital altera a estrutura da 

empresa, com reflexo inclusive no organograma, tal como definido por Hess et al. 

(2016), Schwarzmüller et al. (2018), Breman (2012), O´Reilly e Tushman (2004). 

4.5 Agilidade 

No tocante ao domínio da Agilidade, a pesquisa buscou identificar tanto o impacto da agilidade 

na jornada, quanto eventuais consequências em função da Transformação Digital. Os resultados 

estão consolidados na figura 22. 

 

Figura 22 - Questões envolvendo agilidade 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No domínio Agilidade, é possível afirmar o que se segue: 

• A experimentação, como uma abordagem na jornada da Transformação Digital, foi 

praticamente consenso dos respondentes, com 36 (95%) concordando com tal 

afirmação. Esta resposta está em linha com as definições de Sambamurthy e Zmud 

(2017), Kane et al. (2018); 
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• A grande maioria dos respondentes, 35 (92%), concordou que o uso de cloud é algo que 

proporciona maior agilidade para que as áreas de TI possam apoiar e/ou direcionar a 

jornada de Transformação Digital, tal como as definições da literatura em Sebastian et 

al. (2017), Schallmo, Williams e Boardman (2017), Sambamurthy e Zmud (2017); 

• A afirmação que aponta para a agilidade como um componente central para a 

transformação digital também alcançou 36 (95%) respostas com concordância, em linha 

com definições da literatura (KANE, 2017a, 2017b; SHAUGHNESSY, 2018; VIAL, 

2019); 

• 27 (71%) dos respondentes concordou que a transformação digital torna a empresa ágil, 

flexível e descentralizada, tal como definido na literatura por Kane et al. (2018); 

• Ainda que tenha sido por uma pequena margem, com 22 (58%), a maioria dos 

respondentes concordou que os líderes digitais são mais ágeis que os demais, tal como 

definido por Bock, Iansiti e Lakhani (2017). 
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4.6  Resultados Esperados 

Os resultados esperados navegam entre o retorno financeiro, o impacto cultural e o desempenho 

dos colaboradores, como pode ser visto na figura 23. 

 

Figura 23 - Resultados esperados com a Transformação Digital 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Desta forma, destaca-se como resultado esperado: 

• A grande maioria, 36 (95%) dos respondentes, espera que a TD proporcione inovação 

para a empresa, tal como definido por Kauffman e Weber (2018); 

• Assim como também esperam uma mudança cultural, com 33 (87%) dos respondentes 

concordando que altera a cultura da empresa (MOCKER; BEATH, 2018; KANE et al., 

2018; KANE, 2017a; KANE, 2017b; NAYAK, 2017); 
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• Ainda que a grande maioria, 33 (87%), espere melhoria nos resultados financeiros, 

existe uma diferença quanto ao tempo para que isso ocorra. Enquanto 31 (82%) esperam 

resultados em mais de 12 meses – como sugerido nas publicações de Wipro Digital 

(2019), Ci&T (2019), El-Khoury (2017) –, 18 (47%) esperam resultados em menos de 

12 meses, em linha com as publicações de Weill e Woerner (2019), Smith e Watson 

(2019), Yeow, Soh e Hansen (2018), Gobble (2018), Bock, Iansiti e Lakhani (2017), 

Kane (2017a; 2017b), Schallmo, Williams e Boardman (2017), Nayak (2017), Remane 

et al. (2017), Hess et al. (2016), Westerman, Bonnet e McAfee (2014), Berman (2012), 

Wipro Digital (2019), Ci&T (2019); 

• A melhoria no desempenho dos colaboradores é apontada por 29 (76%), assim como 34 

(89%) apontam que ocorre impacto na sua qualidade de vida, ambos conceitos 

defendidos na publicação de Schwarzmüller et al. (2018). 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os resultados foram analisados tomando-se por base as questões identificadas nas tabelas 9 e 

10, as quais são reapresentadas na tabela 12, identificando-se o nível de concordância e o 

consequente alinhamento com o definido na literatura, de acordo com os respondentes. 

Para se chegar ao nível de concordância de cada questão, foi considerada a seguinte fórmula: 

 
Nível de concordância = Somatório das respostas Concordo Totalmente e Concordo 

Parcialmente / Somatório de todas as respostas 

 
Tabela 12 - Nível de Concordância das Questões 

Domínio Questão Nível de 
concordância 

Tecnologias 
Digitais 

Machine learning (aprendizado de máquina) é uma tecnologia 
viabilizadora e/ou com grande potencial para impulsionar a 
transformação digital nas empresas. 

97% 

Tecnologias 
Digitais 

Cloud é uma tecnologia viabilizadora e/ou com grande potencial para 
impulsionar a transformação digital nas empresas. 

94% 

Tecnologias 
Digitais 

Inteligência artificial é uma tecnologia viabilizadora e/ou com grande 
potencial para impulsionar a transformação digital nas empresas. 

94% 

Tecnologias 
Digitais 

Big data é uma tecnologia viabilizadora e/ou com grande potencial para 
impulsionar a transformação digital nas empresas. 

89% 

Tecnologias 
Digitais 

IoT (Internet of Things) é uma tecnologia viabilizadora e/ou com grande 
potencial para impulsionar a transformação digital nas empresas. 

67% 

Tecnologias 
Digitais 

A TD sempre ocorre através das tecnologias emergentes e/ou disruptivas. 44% 

Dados É importante entender o comportamento dos clientes de forma a definir 
as ações adequadas para a jornada de transformação digital das 
empresas. 

100% 

Dados Transformação digital demanda mudança na forma como as decisões são 
tomadas. 

94% 

Dados Uma empresa orientada para dados está bem posicionada para seguir na 
sua jornada de transformação digital.  

78% 

Dados Empresas que tenham passado pela transformação digital possuem 
capacidade analítica superior em relação às demais. 

78% 

Modelo de 
Negócio 

A transformação digital envolve repensar a estratégia da empresa, 
(re)projetando sua proposta de valor em torno de um modelo de operação 
digital.   

89% 

Modelo de 
Negócio 

Toda empresa deveria embarcar na jornada de TD. 75% 

Modelo de 
Negócio 

Um dos resultados da transformação digital é a identificação de novas 
fontes de receita e/ou linha de produtos para empresa. 

75% 
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Modelo de 
Negócio 

Em se tratando de uma empresa já estabelecida, é importante que a nova 
proposta de valor, definida como resultado da transformação digital, não 
concorra por recursos e/ou estrutura com a proposta de valor atual. 

53% 

Modelo de 
Negócio 

Transformação digital é um assunto tecnológico, envolvendo 
prioritariamente a área de TI. 

39% 

Modelo 
Operacional 

Colaboração é um componente-chave para a transformação digital. 100% 

Modelo 
Operacional 

A transformação digital passa pela redefinição da forma como a empresa 
se relaciona com seus funcionários e colaboradores em geral, incluindo 
público externo, tais como clientes, concorrentes e parceiros. 

94% 

Modelo 
Operacional 

A transformação digital altera os fluxos de processo das empresas. 92% 

Modelo 
Operacional 

Espera-se que, com a transformação digital, ocorram mudanças na 
estrutura da empresa, refletindo no seu organograma. 

81% 

Modelo 
Operacional 

A transformação digital passa pela digitalização dos processos 
operacionais da empresa. 

81% 

Agilidade Experimentação é uma abordagem comum na jornada para a 
transformação digital 

97% 

Agilidade O uso de cloud proporciona maior agilidade para que as áreas de tecnologia 
possam apoiar e/ou direcionar os esforços da transformação digital. 

94% 

Agilidade Agilidade é uma capacidade central para a transformação digital. 94% 

Agilidade A transformação digital torna a empresa ágil, flexível e descentralizada. 72% 

Agilidade Líderes digitais são mais ágeis que os demais. 56% 

Resultado Uma vez que a fronteira entre o mundo digital e o físico foi quebrada, a 
transformação digital tem impacto na qualidade de vida dos 
colaboradores. 

94% 

Resultado Transformação digital é uma forma de proporcionar inovação para a empresa. 94% 

Resultado A transformação digital altera a cultura da empresa. 89% 

Resultado Espera-se que a transformação digital tenha impacto positivo nos 
indicadores financeiros (tais como margem bruta, lucro, receita líquida, 
EBITDA, entre outros) da empresa. 

86% 

Resultado Ainda que seja possível obter resultados no curto prazo, o reflexo da 
transformação digital será sentido principalmente no médio e longo prazo, 
mais de 12 meses após a jornada. 

81% 

Resultado É esperado um impacto positivo no desempenho dos colaboradores com a 
jornada de transformação digital. 

78% 

Resultado Espero colher os resultados da transformação digital no curto prazo, 
menos de 12 meses. 

47% 

Definições da 
Jornada 

A empresa destacará um executivo que será a principal liderança da 
iniciativa de transformação digital. 

53% 

Definições da 
Jornada 

Nós temos os recursos necessários para realizar a transformação digital, 
de forma que não serão contratados consultorias especializadas para nos 
ajudar nesta iniciativa. 

36% 

Definições da 
Jornada 

Transformação digital é uma iniciativa isolada com início, meio e fim, 
podendo, portanto, ser tratada como um projeto e/ou portfólio de projetos. 

19% 

Fonte: Elaboração própria. 
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A partir do nível de concordância de cada questão e tendo o relacionamento de cada questão 

com seu respectivo domínio, ambos mostrados na tabela 12, foi possível calcular o nível de 

concordância dos domínios, a partir da seguinte fórmula: 

 

Nível de concordância do Domínio = Média aritmética do nível de concordância das 

questões do respectivo domínio 

 

O resultado é apresentado na figura 24: 

 

Figura 24 - Nível de Concordância por Domínio 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Desta forma, é possível afirmar que temos um bom nível de alinhamento/concordância (mínimo 

de 69%) em todos os domínios analisados, bem como realizar os seguintes comentários: 

 

• Domínio Tecnologias Digitais 

o Uma vez que, na própria literatura, foram encontradas opiniões contrárias, tal 

como Andriole (2017), afirmando ser um mito que transformação digital ocorre 

sempre através de tecnologias emergentes ou disruptivas, ao passo que Vial 

(2019), para citar apenas um dos casos, reflete o uso da tecnologia no seu 

framework, levando à disrupção, não seria surpresa, quanto a essa temática, 

encontrarmos equilíbrio também nos executivos brasileiros; 
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o Desta forma, ao mesmo tempo que 50% dos executivos acreditam que a TD pode 

ser feitas através de outros meios que não apenas tecnologias digitais e/ou 

emergentes, quando apresentados à tais tecnologias, estas são apontadas como 

sendo de grande potencial para impulsionar a jornada; 

o Assim, das tecnologias apresentadas, aquela que menos foi apontada (IoT) pelos 

respondentes como potencializada e/ou viabilizadora da transformação digital 

alcançou 68% de concordância, sugerindo que, quando defrontado com a 

tecnologia, a resposta tende a ser diferente, em linha com vários autores, tal 

como Sebastian et al. (2017); Weill e Woerner (2019); Schallmo, Willians e 

Boardman (2017); Bock, Iansiti e Lakhani (2017); Remane et al. (2017); 

Schwarzmüller et al. (2018); Berman (2012); 

o Fica ainda a ressalva que a aplicação de alguma tecnologia em si, em vários 

casos, é específica em função do setor de atuação da empresa, de forma que a 

resposta da pesquisa acaba sendo influenciada pela amostra das empresas dos 

executivos respondentes. 

 

• Domínio Dados 

o Como pôde ser visto na figura 24, este domínio foi um dos que obteve maior 

nível de concordância ante o que se encontrou na literatura (VIAL, 2019; 

WEILL; WOERNER, 2019; BOCK; IANSITI; LAKHANI, 2017; 

SCHWARZMÜLLER et al., 2018; MOCKER; BEATH, 2018; SCHALLMO; 

WILLIAMS; BOARDMAN, 2017; REMANE et al., 2017; SEBASTIAN et al., 

2017; NAYAK, 2017; WESTERMAN; BONNET; MCAFEE, 2014; BREMAN, 

2012; AGARWAL et al., 2010) e as respostas dos executivos das empresas 

brasileiras; 
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o Este nível de concordância corrobora, ao menos a partir do entendimento dos 

executivos brasileiros, uma conclusão já colocada anteriormente, 

principalmente no tocante às partes em negrito e sublinhadas: A transformação 

digital tem um grande viabilizador a partir dos dados, que se tornam 

disponíveis com a conexão de praticamente qualquer coisa ao mundo digital 

através de dispositivos de IoT (sensores, wearables, dispositivos móveis, entre 

outros), que são armazenados em ambientes de conectividade e big data em 

cloud, e são processados e acessados por soluções de computação cognitiva com 

aplicação de inteligência artificial e aprendizado de máquina, resultando em 

uma capacidade de tomada de decisões e ações cada vez mais ágil e assertiva 

por parte das empresas. 

 

• Domínio Modelo de Negócio 

o Diferente do que foi encontrado na literatura, não foi identificada uma grande 

tendência em relação à natureza da transformação digital. Enquanto na literatura 

existe praticamente unanimidade em afirmar que não se trata de um assunto de 

TI, 37% apontaram que é um assunto de TI (ainda que não seja a maioria, é um 

nível considerável). Este comportamento não muda quando se analisa apenas o 

pessoal de TI (38%) e o das demais áreas (36%); 

o Existem dois recortes que fogem deste comportamento. Um é o caso das empresas 

multinacionais, no qual a proporção ficou em 50% para cada lado, entre os que 

acreditam ser um assunto tecnológico e os que não concordam com tal afirmação. 

O outro recorte foi o de empresas com faturamento bruto acima de R$10 bilhões, 

havendo 86% (figura 39, no Anexo g) que concordam em que transformação digital 

é um assunto tecnológico. Ainda que não tenham sido alvo de análise as causas, é 

possível elencar algumas possibilidades para este comportamento, principalmente 

no caso de empresas com faturamento acima de R$10 bilhões, uma vez que a maior 

parte destas (5 de 7 no total) são multinacionais, o que pode sugerir que uma 

necessidade de padronizar as iniciativas ao longo das várias unidades e países 

direcione o assunto para questões tecnológicas. De todo modo, fica como uma 

sugestão de trabalho futuro a investigação deste tipo de comportamento configurado 

neste recorte de análise; 
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o Muitas empresas citam experiências envolvendo ambidestria e destacam esta 

necessidade, tal como Weill e Woerner (2019), Mocker e Beath (2018); 

entretanto, o resultado da pesquisa apontou que apenas pouco mais da metade 

(53%) dos respondentes cita a abordagem como importante para o sucesso da 

jornada, o que sugere uma realidade um pouco diferente; 

o Um dos autores pesquisados (ANDRIOLE, 2017) aponta que transformação 

digital não é para todas as empresas; entretanto, a grande maioria (71%) dos 

respondentes acredita que sim, que todas as empresas deveriam embarcar na 

jornada, tal como definido por Weill e Woerner (2019). 

 

• Domínio Modelo Operacional 

o É possível afirmar que todas as questões envolvendo modelo operacional 

tiveram respostas em linha com o que foi encontrado na literatura, o que está 

refletido no nível de concordância da média das questões deste domínio, com 

90%, o maior dentre todos os domínios; 

o Este domínio envolveu basicamente questões relacionadas com o modus 

operandi das empresas, envolvendo processos, relacionamento com 

stakeholders e estrutura organizacional. Desta forma, os executivos brasileiros 

entendem que a transformação digital tem grande impacto no modelo 

operacional das empresas; 

o Fazendo uma análise conjunta entre os domínios modelo de negócio e modelo 

operacional, quando no primeiro foi perguntado sobre ambidestria, com 53% de 

concordância, e no segundo perguntado sobre mudança na estrutura, com 82%, 

é possível concluir que, apesar dos respondentes entenderem a necessidade de 

novas estruturas para tratar a transformação digital, estas novas estruturas 

entram na concorrência pelos recursos corporativos, não devendo ser tratadas à 

parte, mesmo com toda relevância do tema. 

 

•  Domínio Agilidade 

o Das questões envolvendo este domínio, a que define os líderes digitais como 

mais ágeis que os demais (BOCK; IANSITI; LAKHANI, 2017), com 58% de 

concordância, jogou a média de concordância deste domínio para baixo. As 

demais afirmações tiverem acima de 70% de concordância; 
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o Ainda que a liderança não tenha sido um aspecto diretamente avaliado na 

pesquisa, ele foi destacado na literatura por vários autores; seja no tocante ao 

papel do líder (KANE et al., 2018), na mudança do comportamento dos líderes 

(SCHWARZMÜLLER et al., 2018; BOCK; IANSITI; LAKHANI, 2017), este 

último destacando sua capacidade analítica para tomada de decisões, no 

surgimento de um novo líder na figura do CDO3 (TUMBAS; BERENTE; 

BROCKE, 2017), na capacitação dos times (EL-KHOURY, 2017), na 

necessidade de uma comunicação efetiva (SANCHEZ, 2018) e ainda na 

necessidade de se ter as lideranças adequadas para a jornada (WEILL; 

WOERNER, 2019); 

o Desta forma, mesmo essa questão envolvendo agilidade do líder digital ter 

alcançado mais de 50% de concordância, é válida uma verificação mais 

detalhada do papel e das características do líder digital na jornada da 

transformação digital; 

o A experimentação, como uma abordagem para se alcançar agilidade, obteve 

95% de concordância, mostrando que os executivos entendem esta abordagem 

como relevante para a transformação digital, o que ficou popularmente 

conhecido como errar rápido e consertar rápido; 

o Uma das tecnologias citadas – cloud –, no respectivo domínio, aparece também 

como um componente que possibilita às equipes de TI entregar a agilidade 

necessária nos seus ambientes de infraestrutura, fator relevante para a jornada 

da transformação digital; 

o Apesar da grande maioria (95%) concordar que agilidade é uma capacidade 

central para a transformação digital, 71% dos respondentes concordam que a 

transformação digital torna a empresa mais ágil. Ainda que seja a maioria (71%), 

chama a atenção a diferença entre os resultados destas questões. 

 

No tocante aos resultados, a Transformação Digital é vista como uma forma de proporcionar 

inovação pela grande maioria (95%); desta forma, ao cruzarmos esta resposta com o nível de 

concordância dos que acreditam que a transformação digital sempre ocorre através de 

tecnologias emergentes e/ou disruptivas (42%), é possível sugerir que o executivo brasileiro 

não associa, ao menos diretamente, o uso deste tipo de tecnologia à inovação. 

                                                             
3 Chief Digital Officer. 
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A mudança cultural é um componente presente na transformação digital, de forma que 87% 

concordaram em que a jornada altera a cultura; entretanto, a literatura não necessariamente trata 

a mudança cultural como uma consequência da jornada. Alguns autores, como Kane et al. 

(2018), apontam que a transformação em uma empresa mais ágil, flexível e descentralizada tem 

forte impacto cultural; por outro lado, o mesmo autor, em outra publicação (KANE, 2017b), 

aponta que a cultura das empresas maduras digitalmente é o que catalisa as ações da 

transformação digital. Nayak (2017), por exemplo, coloca o componente cultural no seu 

framework para endereçar a transformação cultural, apontando que a cultura é um aspecto a ser 

trabalhado para uma jornada de sucesso. 

Neste contexto, ao mesmo tempo em que fica claro o componente cultural com forte presença 

na transformação digital, os próprios autores ainda não chegaram a um consenso sobre mudança 

cultural como uma necessidade, um pré-requisito, ou uma consequência da transformação 

digital. 

Ainda dentre os resultados da jornada, fica claro que ela é encarada como uma forma de 

otimização dos resultados da empresa, uma vez que 87% dos respondentes concordam que a 

transformação digital leva à melhoria dos indicadores financeiros, tais como EBITDA, lucro, 

receita, entre outros, bem como à melhoria no desempenho dos colaboradores, com 76% de 

concordância; entretanto, esses resultados só serão alcançados no médio/longo prazo, ou seja, 

em mais de 12 meses, não sendo uma iniciativa de resultados no curto prazo. Neste momento, 

é importante observar, como destacado na literatura e até mesmo em outras pesquisas já 

realizadas no país (Ci&T, 2019), que, ainda que os grandes resultados sejam sentidos no médio 

/ longo prazos, resultados de curto prazo são fundamentais para suportar a jornada no longo 

prazo, principalmente dado o volume de investimento necessário. 

A pesquisa ainda questionou se os respondentes concordam em que houve impacto na qualidade 

de vida, o que foi confirmado por 89% dos respondentes, entretanto fica a ressalva que mesmo 

antes de se falar em transformação digital, através dos serviços de mensageria, iniciando com 

correio eletrônico e seu acesso para fora dos limites da empresa, potencializado pelo uso de 

telefonia móvel, de certa forma este impacto já começou a ser sentido, sendo certamente 

potencializado por serviços que implementam, de fato, um escritório virtual em qualquer 

estação de trabalho, seja ele um desktop, um notebook, tablet ou smartphone. 
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6 CONCLUSÃO 

Pesquisas sobre Transformação Digital, no país, ainda são incipientes e, em sua maioria, não 

deixam claro os métodos e bases coletados. Em paralelo ao cenário brasileiro, o tema começou 

a se tornar realidade em 2017 quando, em publicação de pesquisa anual, apontou-se que houve, 

de fato, avanços na forma como se avalia maturidade digital das empresas e estas começavam 

a reagir sobre o tema (KANE et al., 2018). 

No Brasil, muito se fala sobre o tema, mas o entendimento dos executivos das empresas 

brasileiras sobre o assunto e o que se espera com tal iniciativa, bem como se estão em linha 

com os conceitos encontrados na literatura, ainda não estava muito claro. 

Desta forma, fazendo referência aos objetivos da pesquisa, é possível concluir o que se segue: 

 

• Identificar o entendimento dos executivos das empresas que atuam no Brasil sobre TD 

Transformação digital é uma iniciativa estratégica que concorrerá por recursos tal como 

qualquer outra iniciativa estratégica da empresa, na qual se espera resultados financeiros e 

que deve ser direcionada através de dados para uma tomada de decisão mais ágil e assertiva, 

envolvendo uma mudança relevante no modelo operacional da empresa em busca de um 

melhor atendimento do cliente, seja através de uma nova oferta de valor e/ou mudança na 

oferta atual. 

 

• Identificar os resultados esperados pelos executivos das empresas que atuam no Brasil 

com a TD 

Espera-se que a TD proporcione inovação e altere a cultura da empresa, tornando-a mais 

ágil, flexível e descentralizada, que tenha um impacto positivo no desempenho dos 

colaboradores e, no tocante aos resultados financeiros, ainda que um impacto positivo nos 

indicadores financeiros possa vir nos primeiros 12 meses, os principais resultados 

financeiros são esperados para o médio e longo prazo, após 12 meses do início da jornada. 

Também são esperados um impacto positivo no desempenho dos colaboradores, ainda que 

estes também sejam impactados na sua qualidade de vida.  

 

• Identificar se os executivos das empresas que atuam no Brasil estão alinhados com as 

definições da literatura sobre TD 
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É possível afirmar que há um bom nível de alinhamento entre as definições da literatura e o 

entendimento do executivo das empresas que atuam no Brasil (como o radar apresentado na 

figura 24), entretanto existem ressalvas relevantes, a saber: 

• Uma boa parte dos executivos (37%) acredita que TD é um assunto tecnológico, ao passo 

que a literatura é unânime em afirmar que se trata de um assunto estratégico e de negócio; 

• O número é ainda maior quando se analista apenas executivos com mais de 10 anos de 

experiência (47%) e empresas multinacionais (50%); 

• Apesar da ambidestria ser uma relevante abordagem destacada na literatura, apenas 

metade (53%) dos executivos à entendem como relevante; 

• E ainda que seja relevante, é possível sugerir que mesmo que a ambidestria seja aplicada, 

deverá concorrer pelos recursos com as demais estruturas; 

• No tocante as tecnologias emergentes e/ou disruptivas, ainda que estas sejam também 

bastante destacadas na literatura, “apenas” metade dos executivos as identificaram como 

essenciais para a TD. 

 

Estas ressalvas representam, de certa forma, uma surpresa, principalmente a que aponta TD 

como uma iniciativa de negócio, haja visto que se trata de uma definição bastante clara na 

literatura, não tendo sido encontrado nenhum autor, nas referências utilizadas neste trabalho, 

que caminhe em direção oposta à tal definição. 

Desta forma, este trabalho pode ser o ponto de partida para um maior aprofundamento sobre as 

causas que fazem com que boa parte dos executivos das empresas que atuam no Brasil 

classifiquem a jornada da transformação digital como um assunto tecnológico, assim como fica 

como sugestão de trabalhos futuros a realização de pesquisa similar com empresas do exterior, 

de forma a comparar o entendimento entre os executivos, o que poderia inclusive direcionar 

uma eventual revisão da literatura (será que de fato a literatura está correta ou a prática tem 

levado os executivos a outra conclusão?), não deixando de ressaltar que, no recorte de empresas 

multinacionais, metade apontou transformação digital como um assunto tecnológico (seria um 

reflexo da experiência ou de alguma outra necessidade do negócio) 

Em linha similar, uma outra sugestão de trabalho futuro é o estabelecimento da relação entre 

inovação e transformação digital e entre agilidade e transformação digital, de forma a se 

identificar, por exemplo, qual seria a relação entre tais elementos. Será que a inovação e/ou a 

agilidade são antecedentes da TD ou ocorrem de fato como consequência/resultado da jornada? 
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Por fim, dentre as limitações desta pesquisa, destaca-se que a quantidade de respondentes não 

possibilita uma generalização dos resultados, fazendo com que esta pesquisa se encaixe como 

uma pesquisa quantitativa de caráter exploratório, sobre a qual ainda é possível se buscar uma 

série de aprofundamentos bem como expansão da base de respondentes. 
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ANEXOS 

a) Resumo dos Resultados da Pesquisa Softtex sobre Transformação Digital no Brasil 

Tabela 13 - Resultados da Pesquisa Softex sobre Transformação Digital no Brasil 

Público-Alvo 101 CEOs de empresas localizadas no Brasil 

Motivação para a TD Manter competitividade dos negócios...................................: 44% 

Manter a empresa na liderança da era digital........................: 38% 

Pressão do mercado...............................................................: 6,9% 

Otimização de processos e qualidade....................................: 1% 

Não souberam responder.......................................................: 9% 

Tecnologias que 
pretendem adotar 

Entre 3 – 12 meses 

IoT.........................................................................................: 23,8% 

Computação em nuvem e blockchain....................................: 19,9% 

Entre 1,5 e 3 anos 

Inteligência artificial e machine learning..............................: 34,7% 

Inovação É algo importante para a empresa.........................................: 4,6% 

Possuem alguma forma de relacionamento com startups.....: 28,7%  

Recursos para a TD Recursos Internos..................................................................: 56,4% 

Contratar consultorias de TI..................................................: 19,8% 

Contratar consultorias de negócio.........................................: 13,9% 

Liderança da TD Ficará com a TI.....................................................................: 46,5% 

Fonte: Elaboração própria, com base em Softex (2018) 
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b) Resumo Resultados Pesquisa IDC sobre Transformação Digital no Brasil 

Tabela 14 - Resultados Pesquisa IDC sobre Transformação Digital no Brasil 

Público Alvo 100 Gestores de Tecnologia de grandes empresas localizadas no Brasil 

Relevância da TD O assunto é prioridade na empresa........................................: 4% 

O assunto não é importante para os negócios........................: 24,7% 

Planos Esperam iniciar suas jornadas entre 2019 – 2021..................: 42% 

Não possuem qualquer plano sobre TD.................................: 10% 

Tecnologias que 
pretendem adotar em até 
12 meses 

IoT..........................................................................................: 25% 

OBS: Não usam, não possuem planos ou não conseguem identificar uma 
aplicação para blockchain foi apontado por 94% dos respondentes 

Recursos para a TD Recursos Internos..................................................................: + 50% 

Contratar consultorias de TI..................................................: 20% 

Contratar consultorias de negócio.........................................: 14% 

Liderança da TD Ficará com a TI.....................................................................: 46,5% 

Alguns comentários e 
análises do pesquisador 

As razões para o atraso das empresas consultadas são variadas, mas de 
forma geral existe muita confusão sobre o que é Transformação Digital. 
Em uma citação, o autor da pesquisa aponta “Sempre que falo no 
assunto, as pessoas acham que é o que empresas 
como Google e Netflix fazem” (IDC, 2018). 

Optou-se por entrevistar o gestor de TI pois havia uma percepção do 
IDC que este estava muito distante da jornada, sem liderança alguma, de 
uma forma geral. 

Fonte: Elaboração própria, com base em IDC (2018) 
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c) Resumo Resultados Pesquisa Wipro Digital sobre Transformação Digital no Brasil 

Tabela 15 - Resultados Pesquisa Wipro Digital sobre Transformação Digital no Brasil 

Público Alvo 200 C-Levels brasileiros 

Motivação para a TD 
(o estudo chamou de 
“Principais 
Acionadores”) 

Acesso a novos mercados 

Aumento de receitas 

Melhoria da agilidade e da velocidade de lançamento no mercado 

Redução de custos 

Retorno 
(um retorno comercial 
mensurável da 
transformação digital) 

Em menos de seis meses.......................................................: 29% 

Entre seis e doze meses.........................................................: 38% 

Entre um e três anos..............................................................: 31% 

Mais que três anos.................................................................: 2% 

Sobre TD Acreditam estar executando com sucesso seus planos..........: 76% 

Acreditam que estão alinhados com TD................................: 92% 

Barreiras Custos imprevistos e localização dos recursos adicionais.....: 63% 

Treinamento das equipes (tec, métodos e processos)............: 58% 

Melhor alinhamento entre envolvidos...................................: 53% 

Descobertas adicionais 84% acreditam que mesmo iniciando mais tarde ainda tem chance de 
sucesso 

75% descreveram as inovações envolvidas na jornada como modesta ou 
moderada 

Fonte: Elaboração própria, com base em Wipro Digital (2019) 
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d) Resumo Resultados Pesquisa Capgemini sobre Transformação Digital no Brasil 

Tabela 16 - Resultados Pesquisa Capgemini sobre Transformação Digital no Brasil 

Público Alvo 150 C-Levels de empresas brasileiras 

Motivação para a TD 
(para o estudo, estes 
fatores afetam a 
velocidade da TD nas 
empresas) 

Pressão de novos entrantes 

Níveis de maturidade digital já existentes 

Barreiras 
(o estudo chamou de 
“desafios” e “fatores 
limitantes”) 

Compromisso da alta administração 

Compartilhamento e promoção de um entendimento comum por toda 
organização 

Comunicação 

Envolvimento dos funcionários 

Tecnologias citadas Internet (de forma geral)........................................................: 76% 

Redes sociais..........................................................................: 92% 

Mobilidade.............................................................................: 53% 

Aplicações Uso de Canais Móveis 

Promover bens e serviço........................................................: 39% 

Vender bens e serviço............................................................: 29% 

Uso de Mídias Sociais 

Promover bens e serviço........................................................: 46% 

Vender bens e serviço............................................................: 41% 

Monitorar reputação...............................................................: 37% 

Uso de Análise de Dados 

Para orientação das ações de marketing.................................: 46% 

Para otimizações de preço......................................................: 44% 

Fonte: Elaboração própria, com base em Capgemini (2016) 
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e) Resumo Resultados Pesquisa Ci&T sobre Transformação Digital no Brasil 

Tabela 17 - Resultados Pesquisa Ci&T sobre Transformação Digital no Brasil 

Público Alvo 200 Executivos de empresas no Brasil com mais de 500 funcionários 

Motivação para a TD Melhorar serviços e produtos.................................................: 24% 

Permanecer na liderança........................................................: 23% 

Perda de competitividade.......................................................: 20% 

Preparação para competir com nativos digitais......................: 16% 

Concorrência se destacando...................................................: 15% 

Perda de eficiência operacional..............................................: 13% 

Trazer mais impacto para o negócio.......................................: 12% 

Necessidade de mudar mindset/cultura da empresa...............: 12% 

Tecnologia ultrapassada.........................................................: 11% 

Ter acesso a outras tecnologias..............................................: 10% 

Entender melhor meu cliente..................................................: 9% 

Mindset digital/cultura da empresa.........................................: 5% 

Perda de cliente.......................................................................: 5% 

Barreiras 

(o estudo chamou de 
“obstáculos”) 

Cultura da empresa.................................................................: 16% 

Burocracia interna...................................................................: 14% 

Áreas muito departamentalizadas...........................................: 13% 

Baixa maturidade digital dos colaboradores...........................: 13% 

Limitação do orçamento.........................................................: 11% 

Baixa maturidade digital dos líderes.......................................: 10% 

Falta de tecnologia...................................................................: 7% 

Dependência de alinhamento com a matriz.............................: 5% 

Baixa maturidade digital do board/CEO/VPs..........................: 4% 

Falta de metodologias e processos de gestão...........................: 3% 

Não sei por onde começar........................................................: 3% 

Liderança da TD Tecnologia...............................................................................: 54% 

CEO/board...............................................................................: 11% 

Inovação...................................................................................: 7% 

Estratégia..................................................................................: 5% 

Marketing.................................................................................: 4% 

Administrativo.........................................................................: 4% 

Operação..................................................................................: 3% 

Habilidades do Líder Visão de futuro........................................................................: 32% 

Conhecer TD...........................................................................: 20% 

Orientado à mudança...............................................................: 19% 

Conhecer de tecnologia...........................................................: 16% 

Forte liderança.........................................................................: 11% 
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Tecnologias citadas com 
maior capacidade de 
acelerar resultados da 
TD 

Inteligência Artificial..............................................................: 61% 

Advanced Analytics / Big Data...............................................: 46% 

IoT...........................................................................................: 42% 

Horizonte para obter 
resultados 

Ainda no primeiro ano............................................................: 25,3%  

Entre 1 e 3 anos.......................................................................: 60,8% 

Após 3 anos.............................................................................: 13,9% 

Descobertas e 
comentários adicionais 

Para 70% dos entrevistados, TD é o principal desafio da empresa 
(definem TD como implantar e sustentar uma operação digital realmente 
efetiva). 

Ao mesmo tempo que é o principal desafio, a empresa não tem 
condições financeiras e/ou agenda para essa jornada. 

Ainda que a TD melhores a empresa, não se sustentará se não tiver 
resultados relevantes e palpáveis. 

Executivos estão cientes da relevância do tema, mas não 
necessariamente suas empresas preparadas para tal. 

Fonte: Elaboração própria, com base em Ci&T (2019) 
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f) Formulário de Pesquisa 

Transformação Digital no Contexto Brasileiro 

Apresentação 

Você está sendo convidado à participar de uma pesquisa sobre Transformação Digital (TD), que faz 

parte da dissertação do Mestrado Profissional em Gestão para Competitividade pela Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV/EAESP) do aluno Diogo 

Vasconcellos, a qual tem por objetivo identificar o cenário de transformação digital no mercado 

brasileiro. 

A pesquisa abrange duas vertentes: identificar o entendimento dos executivos sobre o tema, bem como 

os resultados/impactos esperados com tal iniciativa. 

Como forma de agradecimento pela participação, os resultados da pesquisa serão disponibilizados 

àqueles que informarem seus emails ou, caso não o façam, poderão também acessar através do acervo 

de dissertações e teses da FGV/EAESP. 

A pesquisa tem duração aproximada entre 10 e 15 minutos e pede-se que a mesma seja respondida até 

dia 20/12/2019. 

Agradecemos antecipadamente a participação nesta iniciativa que pode contribuir para a maturidade do 

tema no contexto brasileiro. 

Obrigado, 

Diogo Vasconcellos - Mestrando 

Dr. Claudio Larieira - Orientador 

FGV/EAESP 

 

Identificação do Respondente 

1. Qual das seguintes opções melhor descreve o nível do seu cargo atual? 

(   ) Proprietário/Executivo/Nível de diretoria 

(   ) Alta gerência 

(   ) Gerência plena 

(   ) Outros cargos de liderança 

(   ) Especialista/Analista ou abaixo 
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2. Seu cargo está na estrutura da TIC ou de alguma outra área da empresa? 

(   ) Faço parte da área de TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação 

(   ) Faço parte de outra área da empresa 

 

3. Há quanto tempo aproximadamente você atua em posições executivas? 

(   ) Menos de 1 ano 

(   ) Entre 1 e 5 anos 

(   ) Entre 5 e 10 anos 

(   ) Mais de 10 anos 

 

4. Qual é a sua formação acadêmica (graduação)? 

________________________________________ 

 

5. Qual é o seu nível de escolaridade? 

(   ) Nível superior 

(   ) Pós graduado (especialização e/ou MBA – latu sensu) 

(   ) Pós graduado (mestrado, strictu sensu) 

(   ) Pós graduado (doutorado, strictu sensu) 

(   ) Outros 

 

6. Caso queira receber uma cópia dos resultados da pesquisa após conclusão, favor informar seu email. 

________________________________________ 

 

Contextualização da Empresa 

7. Qual das seguintes opções melhor descreve o setor principal da sua empresa? 

(   ) Agricultura 

(   ) Alimentício e de bebidas 

(   ) Automobilístico 
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(   ) Varejo e/ou distribuição 

(   ) Construção 

(   ) Educação 

(   ) Eletrônicos 

(   ) Energia e extração 

(   ) Entretenimento e Lazer 

(   ) Governamental 

(   ) Manufatura 

(   ) Bens de consumo duráveis 

(   ) ONGs 

(   ) Publicidade e marketing 

(   ) Saúde e farmacêutico 

(   ) Seguros 

(   ) Serviços de utilidade pública 

(   ) Serviços financeiros 

(   ) Serviços imobiliários 

(   ) Tecnologia da informação / Telecomunicações 

(   ) Transporte aéreo e indústria aeroespacial (incluindo defesa) 

(   ) Outros, especifique 

 

8. Quantos colaboradores trabalham em sua empresa? 

(   ) Até 250 colaboradores 

(   ) Entre 250 e 500 colaboradores 

(   ) Entre 500 e 1000 colaboradores 

(   ) Mais de 1000 colaboradores 

 

9. A empresa é nacional (indique esta opção mesmo que seja uma empresa brasileira que tenha atuação 

no exterior) ou multinacional (indique esta opção se for uma empresa de fora atuante no Brasil)? 
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(   ) Nacional 

(   ) Multinacional 

Caso seja multinacional, indique qual é o país de origem 

________________________________________ 

 

10. Em qual região do país fica localizada sua empresa? 

(   ) Sudeste 

(   ) Sul 

(   ) Norte 

(   ) Nordeste 

(   ) Centro-oeste 

 

11. Qual é a faixa de faturamento bruto anual da empresa? 

(   ) Até R$ 500 milhões 

(   ) Entre R$ 500 milhões – R$ 1 bilhão 

(   ) Entre R$ 1 bilhão – R$ 10 bilhões 

(   ) Acima de R$ 10 bilhões 

 

Definição de Transformação Digital 

A partir deste momento as questões são de múltipla escolha baseada em 5 opções de acordo com a escala 

Likert (1. Discordo Totalmente; 2. Discordo Parcialmente; 3. Não Concordo nem Discordo; 4. Concordo 

Parcialmente; 5. Concordo Totalmente), selecione a que melhor atende à sua resposta. 

 

12. Transformação digital é um assunto tecnológico, envolvendo prioritariamente a área de TI.? 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 
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13. A transformação digital sempre ocorre através das tecnologias emergentes e/ou disruptivas. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 

 

14. A transformação digital envolve repensar a estratégia da empresa, (re)projetando sua proposta de 

valor em torno de um modelo de operação digital. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 

 

15. Agilidade é uma capacidade central para a transformação digital. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 

 

16. Uma empresa orientada para dados está bem posicionada para seguir na sua jornada de 

transformação digital. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 
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(   ) Concordo Totalmente 

 

17. IoT (Internet of Things) é uma tecnologia viabilizadora e/ou com grande potencial para impulsionar 

a transformação digital nas empresas. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 

 

18. O uso de cloud proporciona maior agilidade para que as áreas de tecnologia possam apoiar e/ou 

direcionar os esforços da transformação digital. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 

 

19. Toda empresa deveria embarcar na jornada de transformação digital. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 

 

20. A transformação digital passa pela digitalização dos processos operacionais da empresa. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 
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(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 

 

21. Big data é uma tecnologia viabilizadora e/ou com grande potencial para impulsionar a transformação 

digital nas empresas. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 

 

22. É importante entender o comportamento dos clientes de forma a definir as ações adequadas para a 

jornada de transformação digital das empresas. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 

 

23. Transformação digital demanda mudança na forma como as decisões são tomadas. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 

 

24. Machine learning (aprendizado de máquina) é uma tecnologia viabilizadora e/ou com grande 

potencial para impulsionar a transformação digital nas empresas. 

(   ) Discordo Totalmente 
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(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 

 

25. A transformação digital altera os fluxos de processo das empresas. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 

 

26. Em se tratando de uma empresa já estabelecida, é importante que a nova proposta de valor, definida 

como resultado da transformação digital, não concorra por recursos e/ou estrutura com a proposta de 

valor atual. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 

 

27. Cloud é uma tecnologia viabilizadora e/ou com grande potencial para impulsionar a transformação 

digital nas empresas. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 
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28. Colaboração é um componente chave para a transformação digital. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 

 

29. Inteligência artificial é uma tecnologia viabilizadora e/ou com grande potencial para impulsionar a 

transformação digital nas empresas. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 

 

30. A transformação digital passa pela redefinição da forma como a empresa se relaciona com seus 

funcionários e colaboradores em geral, incluindo público externo, tais como clientes, concorrentes e 

parceiros. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 

 

31. Experimentação é uma abordagem comum na jornada para a transformação digital. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 
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(   ) Concordo Totalmente 

 

32. A transformação digital altera a cultura da empresa. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 

 

33. Transformação digital é uma iniciativa isolada com início, meio e fim, podendo portanto ser tratada 

como um projeto e/ou portfolio de projetos. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 

 

34. Espero colher os resultados da transformação digital no curto prazo, menos de 12 meses. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 

 

35. A empresa destacará um executivo que será a principal liderança da iniciativa de transformação 

digital. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 
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(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 

 

36. A transformação digital torna a empresa ágil, flexível e descentralizada. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 

 

37. Espera-se que com a transformação digital ocorram mudanças na estrutura da empresa, refletindo 

no seu organograma. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 

 

38. Uma vez que a fronteira entre o mundo digital e o físico foi quebrada, a transformação digital tem 

impacto na qualidade de vida dos colaboradores. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 

 

39. Transformação digital é uma forma de proporcionar inovação para a empresa. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 
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(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 

 

40. Ainda que seja possível obter resultados no curto prazo, o reflexo da transformação digital será 

sentido principalmente no médio e longo prazo, mais de 12 meses após a jornada. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 

 

41. Empresas que tenham passado pela transformação digital possuem capacidade analítica superior em 

relação às demais. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 

 

42. Espera-se que a transformação digital tenha impacto positivo nos indicadores financeiros (tais como 

margem bruta, lucro, receita líquida, EBITA, entre outros) da empresa. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 

 

43. Líderes digitais são mais ágeis que os demais. 
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(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 

 

44. Um dos resultados da transformação digital é a identificação de novas fontes de receita e/ou linha 

de produtos para empresa. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 

 

45. A transformação digital torna a empresa ágil, flexível e descentralizada. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 

 

46. É esperado um impacto positivo no desempenho dos colaboradores com a jornada de transformação 

digital. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 
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47. Nós temos os recursos necessários para realizar a transformação digital, de forma que não serão 

contratados consultorias especializadas para nos ajudar nesta iniciativa. 

(   ) Discordo Totalmente 

(   ) Discordo Parcialmente 

(   ) Não Concordo nem Discordo 

(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Concordo Totalmente 
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g) Recortes de Análise da Questão: TD é um Assunto Tecnológico? 

 

Figura 25 - Questão: TD é um assunto tecnológico? Respostas de Executivos de TI 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 26 - Questão: TD é um assunto tecnológico? – Respostas dos Outros Executivos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

  

7; 29%

8; 33%

0; 0%

6; 25%

3; 13%

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Não Concordo nem Discordo

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente

6; 43%

3; 21%

0; 0%

4; 29%

1; 7%

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Não Concordo nem Discordo

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente
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Figura 27 - Questão: TD é um assunto tecnológico? – Resposta dos Executivos entre 1 – 5 anos 

de Experiência 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 28 - Questão: TD é um assunto tecnológico? – Resposta dos Executivos entre 5 – 10 

anos de Experiência 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

  

3; 43%

3; 43%

0; 0%

1; 14%
0; 0%

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Não Concordo nem Discordo

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente

3; 25%

5; 41%

0; 0%

2; 17%

2; 17%

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Não Concordo nem Discordo

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente
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Figura 29 - Questão: TD é um assunto tecnológico? – Resposta dos Executivos com mais de 10 

anos de Experiência 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 30 - Questão: TD é um assunto tecnológico? – Resposta dos Executivos com Nível 

Superior 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

  

7; 37%

3; 16%0; 0%

7; 37%

2; 10%

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Não Concordo nem Discordo

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente

0; 0%

3; 60%

0; 0%

2; 40%

0; 0%

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Não Concordo nem Discordo

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente
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Figura 31 - Questão: TD é um assunto tecnológico? – Resposta dos Executivos com Pós-

Graduação (Strictu ou Latu Sensu) 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 32 - Questão: TD é um assunto tecnológico? – Resposta dos Executivos de Empresas 

com até 250 colaboradores 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

  

13; 41%

8; 25%

0; 0%

7; 22%

4; 12%

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Não Concordo nem Discordo

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente

5; 42%

1; 8%0; 0%

4; 33%

2; 17%

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Não Concordo nem Discordo

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente
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Figura 33 - Questão: TD é um assunto tecnológico? – Resposta dos Executivos de Empresas 

entre 250 – 1000 colaboradores 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 34 - Questão: TD é um assunto tecnológico? – Resposta dos Executivos de Empresas 

com mais de 1000 colaboradores 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

  

5; 56%

4; 44%

0; 0%0; 0%0; 0%

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Não Concordo nem Discordo

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente

3; 18%

6; 35%

0; 0%

6; 35%

2; 12%

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Não Concordo nem Discordo

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente
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Figura 35 - Questão: TD é um assunto tecnológico? – Resposta dos Executivos de Empresas 

Multinacionais que atuam no Brasil 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 36 - Questão: TD é um assunto tecnológico? – Resposta dos Executivos de Empresas 

Nacionais 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

  

4; 29%

3; 21%

0; 0%

5; 36%

2; 14%

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Não Concordo nem Discordo

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente

9; 38%

8; 33%

0; 0%

5; 21%

2; 8%

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Não Concordo nem Discordo

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente
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Figura 37 - Questão: TD é um assunto tecnológico? – Resposta dos Executivos de Empresas 

com Faturamento Bruto de até R$1 bilhão 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 38 - Questão: TD é um assunto tecnológico? – Resposta dos Executivos de Empresas 

com Faturamento Bruto entre R$1 – R$10 bilhões 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

  

9; 45%

4; 20%

0; 0%

6; 30%

1; 5%

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Não Concordo nem Discordo

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente

3; 27%

7; 64%

0; 0%
1; 9%0; 0%

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Não Concordo nem Discordo

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente
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Figura 39 - Questão: TD é um assunto tecnológico? – Resposta dos Executivos de Empresas 

com Faturamento Bruto acima de R$10 bilhões 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

1; 14%

0; 0%0; 0%

3; 43%

3; 43%

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Não Concordo nem Discordo

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente


