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RESUMO 

 

As mudanças tecnológicas ocorridas nos últimos dez anos trouxeram desafios e 

oportunidades inéditas para os negócios, transformando em profundidade o comportamento dos 

consumidores e a estrutura dos mercados. O assunto da transformação digital está 

monopolizando a atenção das empresas nos Estados Unidos e na Europa. Consultorias e 

instituições acadêmicas multiplicam estudos e iniciativas sobre o tema. Mas até hoje a maioria 

das pesquisas foram realizados nestes países e existem poucas informações sobre este 

fenômeno no Brasil. A transformação digital vai além de simples mudanças organizacionais 

influenciadas pelas tecnologias. Possui um carácter estratégico e afeta todas as dimensões da 

empresa, operações, processos e produtos e até a própria estrutura organizacional. Além da 

simples adoção de tecnologia, a transformação digital corresponde à um conjunto de mudanças 

possibilitadas pelo digital que alteram como as empresas realizam negócio. Esta monografia 

procura estudar o entendimento e as práticas de transformação digital das empresas no Brasil, 

considerada como a capacidade das organizações a integrar o digital através da adoção de 

iniciativas como redes sociais, mobilidade, analytics e nuvem com o objetivo de transformar o 

negócio.  A metodologia usada foi uma pesquisa online com executivos e profissionais 

trabalhando em empresas brasileiras e organizada ao redor de quatro temas principais, 

conhecimento e importância da transformação digital, gestão do digital na empresa, tecnologias 

usadas na empresa e resultados alcançados e barreiras à evolução digital. A pesquisa principal 

foi complementada por uma pesquisa secundária qualitativa com profissionais que tinham 

publicado artigos ou entrevistas sobre o assunto. A análise dos resultados identifica que 

processos de evolução digital estão acontecendo no Brasil e que as empresas estão investindo 

em oportunidades relacionadas a evolução do consumidor e às tecnologias de mobilidade, 

analytics e computação na nuvem. O trabalho destaca algumas especificidades da evolução 

digital, barreiras enfrentadas pelas empresas e algumas boas práticas adotadas pelas empresas 

mais avançadas nessa área.  

 

Palavras-Chave: transformação digital, evolução digital, evolução tecnológica, Brasil. 
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ABSTRACT 

 

The technological changes that took place over the past ten years brought unprecedented 

challenges and opportunities to businesses, and are transforming consumer behaviors and 

market structures in depth. The subject of digital transformation is monopolizing the attention 

of companies in the United States and in Europe. Consulting companies and academic 

institutions multiply studies and initiatives on the subject. But to date, most of the research has 

been conducted in these countries and there is little information about this phenomenon in 

Brazil. Digital transformation goes beyond simple organizational changes influenced by 

technologies. It has a strategic character and affects all dimensions of the company, its 

operations, processes and products and even the organizational structure itself. It goes further 

than the simple adoption of technology and corresponds to a set of changes made possible by 

digital that change how companies do business. This monography seeks to study the 

understanding and practices of digital transformation of businesses in Brazil, considered as the 

ability of organizations to integrate digital through the adoption of initiatives such as social 

networks, mobility, analytics and cloud with the goal of transforming business. The 

methodology used was an online survey of executives and professionals working in Brazilian 

companies and organized around four main themes, knowledge and importance of digital 

transformation, digital management in the company, technologies used in the company, results 

achieved and barriers to digital evolution. To enrich the analysis of the results, the main 

research was complemented by a qualitative secondary research with professionals having 

published articles or interviews on the subject. The research identifies that digital evolution 

processes are happening in Brazil and that companies are investing in opportunities related to 

consumer evolution, mobility, analytics and cloud computing technologies. The work 

highlights some specificities of local digital evolution, barriers faced by companies and some 

good practices adopted by the most advanced companies. 

 

Key-words: digital transformation, digital revolution, technological evolution, Brazil. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1 - Tema 

O tema deste trabalho é a transformação digital das empresas no Brasil. As mudanças 

tecnológicas sempre trouxeram desafios e oportunidades para os negócios, mas durante os 

últimos anos, esta evolução se acelerou devido à difusão do acesso a internet e ao 

amadurecimento de tecnologias como o Big Data, a nuvem e a multiplicação de plataformas de 

conteúdo e de comércio online. Múltiplos fenômenos sociais e econômicos se iniciaram, 

trazendo oportunidades e desafios inéditos: 

 Evolução dos consumidores, cada vez mais conectados via dispositivos móveis e usando 

internet e redes sociais para se informar e se relacionar;  

 Diminuição dos custos de armazenagem de informações e crescimento exponencial da 

quantidade de dados disponíveis para análise; 

 Mudanças do comportamento dos funcionários, das motivações e das competências 

necessárias para desempenhar o trabalho deles; 

 Surgimento de empresas possuindo um modelo de negócio pensado para aproveitar das 

possibilidades do mundo digital.  

 

Estas mudanças estão transformando em profundidade os mercados alterando as barreiras 

geográficas e os limites tradicionais das indústrias, exigindo a adaptação das empresas. As 

tecnologias estão deixando de se limitar a desempenhar um papel secundário de automação e 

armazenamento de informação, para permear todos os níveis das empresas e dos mercados.  

A evolução está longe de acontecer de maneira uniforme. Ela é mais rápida em alguns 

setores como a Edição musical e a Publicidade onde o mundo digital já representa a maior parte 

do faturamento das empresas. Nota-se seu avanço em ritmo distinto nas diferentes regiões do 

mundo devido à interação de múltiplos fenômenos tecnológicos, econômicos, culturais e 

sociológicos. O processo é hoje mais avançado em países como Estados Unidos ou Europa, e 

observa-se de forma mais limitada’ no Brasil.   

Hoje as principais organizações de consultoria de TI oferecem serviços relacionados à 

transformação digital e o conceito está sendo discutido nas revistas de negócio e de tecnologia 
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mais renomadas do mundo como Information Systems Research, HBS, MIT Sloan Review e 

por grandes empresas de consultoria como McKinsey e Accenture. A Transformação Digital 

foi inclusive o tema do Fórum Econômico Mundial de Davos 2016. 

O assunto está monopolizando a atenção das empresas nos Estados Unidos, na Europa, na 

Índia e na Austrália, conforme pode ser observado na pesquisa do Google Trends, mas a procura 

no Brasil é ainda tão pequena (em inglês como em português) que o sistema não retorna nenhum 

resultado para o país. 

 

 

No Brasil, smartphones e redes sociais estão sendo adotados massivamente pela população, 

mas nas empresas as mudanças parecem acontecer mais devagar, e as tecnologia ainda 

representam um tema secundários para executivos e decisores no Brasil.   
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1.2 - Delimitação 

Este trabalho se limita a avaliar o estado atual da evolução digital das empresas no Brasil, 

e compará-lo com outros países para identificar fatores e especificidades locais.  

Não se trata de dar uma definição exata da transformação digital por ser um fenômeno 

múltiplos e entendido de diversas maneiras, mas bem de identificar os processos acontecendo 

no Brasil. Não tem como objetivo medir de maneira exata os avanços, mas bem identificar 

práticas, oportunidades e dificuldades enfrentadas pelas empresas para entender os fatores e 

características específicas que possui este fenômeno no contexto brasileiro.  

 

1.3 - Objetivos 

O estudo procura entender o status da evolução digital das empresas no Brasil, em termos 

de estratégia corporativa, de tecnologias e de projetos implementados. Com o propósito de 

entender como inicia o processo de transformação digital e as mudanças adotadas, foram 

sintetizados os principais componentes desse fenômeno e avaliados em uma amostra de 

empresas no Brasil. O objetivo é de identificar e destacar as especificidades e as melhores 

práticas de transformação digital das empresas no Brasil comparado com o exterior, 

proporcionando ao leitor um quadro de análise para entender este fenômeno e priorizar projetos 

e investimentos em função dos benefícios esperados. 

Uma segunda meta é de proporcionar uma reflexão sobre o novo tipo de relacionamento e 

de cooperação necessária entre as áreas de negócio da empresa e a função de TI. A velocidade 

das mudanças requer um nível inédito de parceria e de alinhamento. A pesquisa contribui a 

tomada de consciência dos executivos da necessidade de se tornarem proativos para entender o 

impacto, as oportunidades e os riscos decorrente das novas tecnologias para as empresas. 

 

 

1.4 - Justificativa 

Hoje, apesar de algumas evoluções como o acesso da população a internet e às mídias 

sociais acontecerem em ritmo acelerado no Brasil, outras parecem ainda muito distante da 

realidade do país. As práticas também parecem heterogêneas entre grandes empresas, 

precursoras na adoção de tecnologias e pequenas e médias empresas, ainda em fase inicial de 

informatização. Esse trabalho analisa as evoluções ocorrendo e os principais conceitos e 

componentes da transformação digital.  
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Outra justificativa está relacionada com a carência de informações sobre a transformação 

digital nas economias emergentes e no Brasil. Muitos artigos e livros foram publicados esses 

últimos anos sobre o assunto, mas quase todos foram realizados em economias mais avançadas 

ou a nível global. A transformação digital resulta da interação de múltiplos fatores tecnológicos, 

econômicos, culturais e sociais e a pesquisa contribui a identificar as evoluções acontecendo 

no Brasil e os fatores locais influenciando a evolução digital das empresas, como a falta de mão 

de obra de TI capacitada e a abertura econômica limitada do país. 

 

 

1.5 - Metodologia 

A metodologia escolhida foi uma pesquisa com executivos sobre o entendimento da 

transformação digital e sobre as iniciativas existentes nas empresas com atividades no Brasil. 

Realizou-se via internet entre novembro e dezembro 2016 e teve a participação de 77 pessoas. 

O questionário era anónimo, mas o final recolhia informações sobre a identidade dos 

respondentes (cargo, área de atuação etc.) e sobre a empresa onde trabalhavam. As respostas 

foram analisadas e segmentadas em função do tamanho, da origem geográfica e do setor 

econômico das empresas.  

Para enriquecer a análise dos resultados, a pesquisa principal foi complementada com uma 

pesquisa secundária qualitativa via e-mail com quatro profissionais que tinham publicado 

artigos ou entrevistas sobre o assunto da transformação digital no Brasil. 

Em uma segunda etapa, as respostas  foram comparadas com pesquisas realizadas em 

outros países e com as respostas dos quatro profissionais com o objetivo de identificar e analisar 

as especificidades do fenômeno de evolução digital das empresas no Brasil.  

 

 

1.6 - Descrição 

No capítulo 2 será feita uma definição da transformação digital e dos principais conceitos 

relacionados 

O capítulo 3 apresenta a metodologia usada para a pesquisa, a estrutura do questionário e 

as perguntas atribuídas à amostra de participantes. 

O capítulo 4 apresenta os resultados através de estatísticas de respostas e cruzando-as com 

as respostas a outras perguntas e segmentando-as. O capítulo ainda apresenta as respostas dos 
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especialistas a pesquisa qualitativa. 

O capítulo 5 analisa e compara os resultados com pesquisas realizadas fora do pais e com 

a opinião de quatro profissionais entrevistas sobre as especificidades da transformação digital 

no Brasil.  

O capítulo 6 resume os principais achados, as boas práticas identificadas e sugere temas 

de trabalhos futuros.  
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Conceito de “transformação digital” e 

revisão das pesquisas sobre o tema 
 

2.1 - Definição da transformação digital 

Durante a última década a  difusão das  tecnologias de redes sociais, móvel, analítica e 

nuvem e o crescimento exponencial de dispositivos conectados, o que Frank Malcom [1] 

descreve como a “quinta onda de TI corporativa”, trouxeram mudanças e oportunidades 

inéditas. A empresa de consultoria Gartner [2] prevê um total de pelo menos 25 bilhões de 

dispositivos conectados no mundo em 2020. Hoje mais do que nunca, as ferramentas digitais 

estão moldando a forma como as pessoas vivem, se comunicam e trabalham, e estão gerando 

grandes mudanças, constituindo as forças motrizes dos fenômenos de transformação digital 

conforme destacado por Fitzgerald, Kruschwitz, Bonnet e Welch [3]. 

Westerman, Calmejane e Bonnet [4] destacam que as empresas estão sentindo uma pressão 

crescente de mudar para atender a demanda dos clientes e enfrentar a competição de novas 

empresas do mundo digital. Hoje cinco das empresas mais valiosas do mundo são de tecnologia 

(Apple, Google, Amazon, Facebook e Microsoft) e a economia digital está cada vez mais 

permeando os setores econômicos tradicionais. Em 2016, MarketsandMarkets [5] estimava que 

os investimentos em Transformação Digital iriam crescer de US$ 148,04 bilhões para US$ 

392,15 bilhões até 2021.  

Hoje, a expressão transformação digital é usada para apontar mudanças organizacionais 

influenciadas pelas tecnologias digitais, mas não existe uma definição clara e amplamente 

adotada, e a expressão é objeto de interpretações diversas.  

 

Transformação é um substantivo feminino definido como ato ou efeito de transformar(-

se), mudar, e que designa qualquer alteração no estado de um sistema. Em 2000, Patel e 

McCarthy [6] foram entre os primeiros a mencionar o conceito de transformação digital no 

livro “Digital Transformation: The Essentials of e-Business Leadership”, mas não 

conceituaram uma definição formalizada do termo. Em 2006, Stolterman e Croon Forst [7] 

deram a definição seguinte: "Mudanças que a tecnologia digital causa ou influência em todos 

os aspectos da vida humana". A pesquisa Capgemini de Westerman, Calmejane e Bonnet [4] 

adapta esta visão para o mundo dos negócios definindo a transformação digital como: "O uso 

da tecnologia para melhorar radicalmente o desempenho ou o alcance das empresas". Lankshear 
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e Knobel [8]  privilegiam uma visão onde à transformação digital reflete o nível final de 

alfabetização digital necessário à empresa para inovar, criar e estimular mudanças significativas 

nos domínios profissional e do conhecimento. 

 

Alguns autores enfatizam a natureza estratégica da transformação digital (Matt, Hess e 

Benlian, 2015, [9]). Kane, Palmer, Phillips, Kiron e Buckley [10] destacam que a "capacidade 

de reimaginar digitalmente o negócio" é o que distingue as empresas maduras digitalmente das 

empresas em estágios iniciais e a capacidade de transformar o negócio como um todo,. 

Neste estudo consideramos a transformação digital como o conjunto de mudanças 

possibilitadas pelo digital que alteram como as empresas realizam negócio, seguindo a 

definição de Westerman, Bonnet e MacAfee [11] “‘Uso da tecnologia para melhorar as 

performances e o alcance das empresas, e resultando de uma mudança social, móvel, analítica 

ou induzida pela nuvem que afetam de maneira significativa as dimensões do individual, da 

empresa e / ou do social” e de Hess e Benlian [12], que descrevem a transformação digital como 

uma mudança significativa das operações comerciais, produtos, processos e da estrutura 

organizacional da empresa resultando da utilização de tecnologias digitais.  

 

2.2 - Mudanças  e adaptação das empresas 

As novidades tecnológicas abrem novas possibilidades e impulsionam mudanças na 

demanda dos consumidores, no ambiente competitivo e nas expectativas dos funcionários da 

empresa. As organizações são confrontadas a novas oportunidades e desafios, e se adaptam 

alterando seus processos de negócios, as forma de comunicar e de se relacionar (com públicos 

internos ou externos).  A literatura existente sobre a transformação digital identificou um 

conjunto de mudanças e ações adotadas pelas empresas para responderem aos desafios da 

evolução digital das empresas. Podem ser classificadas em quatro categorias principais: 

- Adoção e adaptação dos sistemas e tecnologias usadas: padronização dos processos 

através do uso de tecnologia), gerando eficiência operacional  e melhor integração dos dados 

(Westerman et al., [4]). As tecnologias analíticas permitem compreender melhor 

comportamento e necessidades dos clientes (Westerman et al., [4]), possibilitando a criação de 

ofertas customizadas para a cada segmento de mercado (Andal-Ancion [13] e Li [14]). 

- Evolução do relacionamento com os consumidores:  a comunicação entre clientes e 

organizações mudam e se tornam disponíveis através um número crescente de plataformas e 

‘redes sociais’ (Li, [14]). As empresas disponibilizam e publicam informações online 



8 

 

permitindo aos consumidores se informar, avaliar e comprar produtos e serviços sem 

intermediários. 

- Mudança de modelo de negócio e da forma de criar novos produtos: novos padrões de 

pagamento e de modelos de licenciamento por uso via internet possibilitam novas formas de 

gerir receita. Alguns modelos de negócio não precisam mais da intervenção de intermediários 

(Granados & Gupta, [15]). As empresas compartilham conhecimento com comunidades de 

especialistas e consumidores (Westerman et al., [4]) e desenvolvem inovações junto com eles 

através da co-criação. 

- Adaptação da governança do digital e da estrutura da organização: adoção de plano de 

’transformação digital’ compartilhado com os funcionários  (Westerman et al., [4])  e liderado 

pelo presidente da empresa, pelo diretor de tecnologia, financeiro ou de marketing.  

 

As organizações respondem às inovações digitais mudando e alterando as formas 

tradicionais de fazer negócio, adaptando processos de negócios e formas de comunicar e de se 

relacionar (com públicos internos ou externos). 

 

2.3 - Pesquisas sobre o fenômeno da transformação digital 

Existem diversas pesquisas realizadas sobre a transformação digital das empresas. Elas 

começaram a surgir a partir de 2011 e o número de publicações cresceu rapidament a partir de  

2014 e 2015 com resultado da difusão do tema no ambiente acadêmico e da oferta crescente de 

serviços de consultorias em transformação digital.   

Em 2011, George Westerman, Claire Calméjane, Didier Bonnet, Patrick Ferraris e Andrew 

McAfee [4] publicam para Capgemini Consulting and the MIT Center for Digital Business uma 

pesquisa chamada ‘Digital Transformation: A Road-Map for Billion Dollar Organization”. 

Este trabalho constitui uma das referências sobre o assunto. A metodologia usada foi de 

entrevistas com 157 executivos de grandes empresas com um faturamento anual superior a um 

bilhão.  As empresas eram de vários países, 30% do continente Americano, 54% da Europa e 

16% da Ásia e as entrevistas eram qualitativa e quantitativas. Os resultados foram apresentados 

em forma de estatísticas e análises organizadas  ao redor de quatro temas cobrindo de maneira 

lógica os fatores impulsionando a transformação digital, as ações adotadas pelas empresa, os 

resultados alcançados: 

- Pressões motivando a adaptação digital da empresa 

- As formas (‘shape’) da transformação digital (mudanças do consumidor, dos processos 
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operacionais e dos modelos de negócios) 

- O uso do digital pelas empresas 

- Desafios enfrentados no caminho da transformação 

A segunda parte do estudo apresenta os achados e conselhos sobre boas práticas para ter 

sucesso no processo de transformação digital e uma metodologia de avaliação de maturidade 

digital.  

 

A maioria das pesquisas realizadas depois aprofundaram os achados deste trabalho focando 

em alguns temas específicos do fenômeno de transformação digital ou ampliando o tema a 

empresa de todo tamanho e de setores.  

O quadro seguinte apresenta algumas delas, as metodologias usadas, o tamanho e a origem 

geográfica da amostra de respondentes junto com temas cobertos por estas pesquisas:   

Pesquisa Ano Participantes Zona  Perguntas Temas cobertos 

The digital tipping point, Josh Gottlieb, Paul 

Willmott, McKinsey [16]  

2014 850 Global 6 Investimentos e gestão do digital, objetivos, 

desafios e melhores práticas  

The 2014 state of digital transformation, 

Brian Solis, Charlene Li, Jaimy  Szymanski, 

Altimeter [17] 

2014 59 Global 7 Experiência  cliente, iniciativas, liderança 

da transformação, dificuldades/desafios, 

benefícios alcançados 

 “Strategy, Not Technology, Drives Digital 

Transformation”  G. C. Kane, D. Palmer, A. 

N. Phillips, D. Kiron and N. Buckley, MIT 

Sloan Management Review and Deloitte 

University Press,[18] 

2015 4800 129 países 20 Barreiras, liderança do processo, definição 

de objetivos e de estratégia digital, Cultura 

de tomada de risco, plano digital, 

comunicação do plano ao funcionários, 

maturidade digital 

Latin America 4.0: Digital Transformation in 

the Value Chain, Prof. Raul Katz, gA Center 

[19] 

2015 171 América 

Latina 

18 Prioridades e liderança, concorrência, 

benefícios alcançados, tecnologias 

adotadas e áreas beneficiadas, barreiras 

Be Digital, be more, Forrester Consulting  

Infosys [20] 

2015 201 USA, França, 

Alemanha, 

U.K 

7 Estratégia digital, liderança, resultados 

alcançados evolução organizacional, 

barreiras, prioridades futuras 

Driving digital transformation: New skills for 

leaders, new role for CIO, Red Hat & 

Harvard Business Review  [21] 

2015 436 

 

Global 11 Papel do CIO capacidade da organização, 

entendimento individual, barreiras, 

prioridades , contribuição da área de TI 

 

Por terem sido realizadas por consultorias ou organizações acadêmicas oferecendo cursos 

e serviços de consultoria sobre o tema, essas pesquisas estão focadas na educação do público e 

na divulgação do tema da transformação digital, e possuem um enfoque menos científico e 

acadêmico do que pesquisas universitárias tradicionais. 

Capítulo 3 
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Resultados 
 

3.1 - A pesquisa principal 

A proposta deste trabalho foi de realizar uma pesquisa com uma amostra de executivos 

trabalhando em empresas brasileiras sobre o entendimento da transformação digital e as 

práticas existentes no país.  

O questionário preparado possui 18 perguntas cobrindo os principais temas identificados 

em pesquisas existentes sobre a transformação digital, facilitando a comparação dos resultados 

obtidos. Devido a ausência de pesquisas identificadas sobre a transformação digital no Brasil, 

foi privilegiado um enfoque geral a partir de uma lista de pergunta: 

- Qual é a importância da sobre a evolução digital para as empresas brasileiras? 

- Quais são os motores da adoção de tecnologia? 

- Quais são as iniciativas adotadas hoje e priorizadas para o futuro? 

- Quem lidera a evolução na empresa e quais são as áreas priorizadas? 

- Quais são os resultados alcançados e os benefícios esperados no futuro? 

- Quais são as dificuldades e barreiras enfrentadas? 

Cada pergunta foi traduzida em variáveis apresentadas ao respondente para permitir a 

análise estatística das respostas.  

 

Para assegurar um entendimento comum do tema, a seguinte definição do termo 

Transformação digital era dada no início do questionário:  “Adoção e utilização de tecnologias 

digitais para melhorar o modelo de negócio e as operações da empresa, dos produtos e serviços 

produzidos até como eles são entregados”.  

A coleta de respostas foi realizada usando um software de pesquisa na nuvem que 

disponibiliza via um endereço URL o acesso direto ao questionário e coletar automaticamente 

as respostas. Numa segunda etapa, o software permite exportar uma planilha de dados que 

permite realizar a análise estatística das respostas.  

A distribuição do questionário foi feita via publicação de um post na rede social 

profissional Linkedin e via envio por e-mail para contatos profissionais do autor e para alumni 

e contatos da escola Politécnica de computação da UFRJ. Foram recolhida um total de 77 

respostas entre novembro e dezembro 2016.  
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3.2 - O questionário 

Foi escolhido realizar um questionário baseado em perguntas fechadas, facilitando a 

classificação, a ordenação e a medição das variáveis assim como a comparação de grupos de 

respondentes.  

 

Foram usadas quatro tipo de perguntas:  

- Escolha dicotômica onde as respostas se opõem 

ex.   Você já conhecia o termo "transformação digital das empresas": sim / não 

- Múltiplas escolhas a resposta simples (uma única resposta aceita) ou múltipla 

ex. Na sua empresa, a evolução é identificada como: oportunidade, ameaça, oportunidades 

e ameaças, sem impacto sobre a empresa 

- Escala de avaliação onde o respondente avalia um nível selecionando um item em uma 

sequência gradual de escolhas. Este tipo de pergunta foi usada para  avaliar a importância 

relativa dos itens para o respondente.  

ex: Qual é o grau de importância da evolução digital para a sua empresa? Importância alta/ 

importância média/ importância baixa 

Algumas perguntas abertas permitiam aos respondentes acrescentar itens não 

disponibilizados ou comentários livres para algumas perguntas.  

 

As 18 perguntas foram organizadas em quatro parte temáticas:  

- Conhecimento sobre a transformação digital e motores da adoção de tecnologias 

- Gestão do digital 

- Tecnologias usadas 

- Resultados alcançados e barreiras à evolução digital 

 

O final do questionário recolhia informações anônimas sobre os respondentes, em 

particular sobre o cargo e a área de atuação deles, e sobre a empresa onde trabalhavam (porte, 

indústria, UF, nacionalidade). As informações foram usadas para aprofundar a análise dos 

resultados e identificar diferenças e correlações entre as respostas dos profissionais em função 

do setor ou do tamanho das empresas. O questionário completo pode ser consultado no apêndice 

da pesquisa.  

 



12 

 

3.3 - Limites da pesquisa 

O tamanho e a composição da amostra de respondentes representam os principais limites 

da pesquisa realizadas. A amostra foi pequena, 77 respondentes, um número insuficiente para 

estabelecer estatísticas suficientemente confiáveis para afirmar que os resultados são 

representativos das empresa do país.  

A pesquisa foi realizada convidando, além de outros públicos, alumni das pós graduações 

da Politécnica de Computação da UFRJ e da HEC Paris trabalhando no Brasil, escola de 

comércio onde o autor realizou um mestrado. Com isso, uma proporção importantes dos 

respondentes, 36%, pertencia a área de TI, 27% trabalhavam em empresas do setor de 

tecnologias e 23% em empresas estrangeiras, a maioria francesas. Estes profissionais têm uma 

probabilidade maior de ter ouvido falar do tema através da empresa onde atuam, por seguir 

tendências do setor de atividade delas ou por ter mais contatos com o estrangeiro. 

O próprio tema da pesquisa era mais atraente para pessoas já interessadas pelo assunto da 

transformação digital, mais dispostas a levar o tempo para responder ao questionário.  

Estes três fatores podem explicar os resultados elevados da pesquisa em relação ao 

conhecimento dos respondentes sobre a transformação digital.  

Um último limite é relativo a própria expressão transformação digital, um termo recente e 

usado de maneiras diversas. Existem debates perguntando se não se trataria no fundo de um 

fenômeno de moda puxado por consultorias e universidades oferecendo curso e serviços 

relacionados, até se à envergadura das  mudanças enfrentadas por algumas indústrias como à 

prensa e à edição musical parecem contradizer essas afirmações. 

 

3.4 - Resultados 
O questionário completo da pesquisa pode ser consultado no Apêndice 1 deste trabalho.  

3.4.1. Evolução digital das empresas 

1 – Você já ouviu falar do termo transformação digital ?  

Opções de respostas: Sim/ Não 
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68,8% dos 77 respondentes disseram já conhecer o termo “transformação digital”. O 

número parece alto considerando que umas das premissas da pesquisa foi à carência de 

pesquisas e informações publicadas sobre este tema no Brasil. Apesar do termo ser bem menos 

procurado do que em outros países, a maioria dos respondentes disseram conhecê-lo. 

Conforme explicado na apresentação dos limites da pesquisa, a própria metodologia da 

pesquisa pode ter contribuído a este resultado devido ao grande número de respondentes alumni 

das pós graduações da Politécnica de Computação da UFRJ e alumni da HEC Paris trabalhando 

no Brasil em empresas estrangeiras.  

 

As categorias com as proporções mais elevadas de respondentes relatando conhecer o 

termo transformação digital foram:  

 diretores 67%, e profissionais das áreas Financeira 80% e TI 77% . 

 
Segmentação das respostas em função da área do respondente na empresa 

 respondentes trabalhando em empresas dos setores de Educação, Finanças, Tecnologia, 

Saúde, Setor público e Telecomunicações 

 85% dos respondentes em empresas com mais de 1000 pessoas conhecia o termo contra 

somente 63% dos participantes em empresas de menor porte 
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Segmentação das respostas em função do tamanho da empresa 

 o termo é mais conhecido dos participantes trabalhando em empresas com atividade 

fora do país, 77% contra 68% para empresas atuando somente no Brasil 

 

2 – Qual é o grau de importância da evolução digital para a sua empresa?  

Opções de respostas: Importância alta / importância média / importância baixa. 

 

79% dos respondentes reportaram uma importância alta, e a proporção foi ainda maior 

quando a pessoa já conhecia o termo transformação digital, 91% da categoria contra 54%.  

 
Segmentação em função das respostas a primeira pergunta – “Já ouviu falar da transformação digital” 

 

Segmentando as respostas, foi observado que a evolução digital é avaliada mais importante 

nas empresas maiores, para 93% dos respondentes trabalhando em empresas com mais 1000 

funcionários contra 70% para empresas menores. 
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3 – Na sua empresa, a evolução digital é identificada como: 

Opções de respostas: Oportunidade / Oportunidade e ameaça / Ameaça / Sem impacto 

 

65,8% das empresas dos respondentes avaliam a transformação digital como uma 

oportunidade e 27,6% como oportunidade e ameaça. Um respondente identificou somente 

ameaças e para quatro o fenômeno não tinha impacto sobre a empresa.  

As empresas de mais 5000 pessoas enxergavam mais os riscos, com 50% da categoria 

avaliando à transformação digital como oportunidade e ameaça, possivelmente indicando um 

nível de maturidade mais avançado 

 

4 – Qual é o grau de utilização do digital na sua empresa? 

Opções de respostas: Alto / Médio / Baixo 

  

55,8% dos respondentes avaliaram que a empresa onde trabalhavam possui um grau  de 

utilização alto do digital, 35,1% médio e 9,1% baixo.  

 

A segmentação das respostas permitiu identificar diferenças entre empresas e categorias 
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de respondentes:  

 o grau de utilização foi avaliado superior pelos respondentes que não conheciam o 

termo ‘Transformação Digital’, 67% contra 51%. Uma explicação poderia ser que 

a pessoa possuía pouco conhecimento sobre o assunto e subestimava como as 

tecnologias podem ser utilizadas para modificar produtos, serviços e negócio.  

 correlação entre a importância e grau de utilização do digital pela empresa 

 
Segmentação em função das respostas sobre a importância do digital para a empresa  

 

 o grau de utilização foi avaliado mais elevado pelos profissionais trabalhando em 

empresas dos setores da Finança, TI e Telecomunicações, Entretenimento e Mídias, 

com 75% de utilização alta, contra 47% em média para os outros setores. O menor 

grau foi reportado na Educação e nas Indústrias. 

 as empresas brasileiras reportaram uma taxa de utilização um pouco inferior à 

média, 55% de utilização alta, mas as empresas francesas foram ainda mais 

pessimistas, com somente 33% de utilização alta. Uma explicação seria que a 

importância da comunicação sobre o assunto da transformação digital na França 

faz as pessoas se mostrarem mais conservadoras na hora de avaliar aas practicas da 

empresa. 

 

5 – Considerando o mercado competitivo / indústria da sua empresa, como você avalia 

sua resposta anterior? 

  Opções de respostas: Avançado/ Suficiente/ Médio / Insuficiente 
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Os respondentes se mostraram menos optimistas e as respostas se dividiram de 

homogeneamente entre as quatro opções: 28,6% avaliaram este nível médio, 26% suficientes, 

27% avançado e 20,8% insuficiente.  

Os setores com o menor grau de concorrência disruptiva parecem estar menos 

preocupados. As indústrias de TI e Telecomunicações destacaram a maior utilização do digital 

relativamente ao setor de atuação (75% de avaliação avançado ou suficiente), seguidos por 

Entretenimento e mídias com 67%. Os setores onde as empresa se avaliaram mais atrasadas 

foram Educação, Saúde e Setor público, onde 75% dos respondentes reportaram um nivel 

médio ou insuficiente, seguido por Indústria e do Varejo com 67%.  

 

6 – Quais fenômenos afetam a empresa, e motivam investimentos em tecnologias? 

 Dê uma nota de 1 (baixo) à 5 (alto): Concorrência, crise econômica, legislação e obrigações 

fiscais, evolução do consumidor, evolução interna da empresa, novas oportunidades digitais 

 

A questão pedia ao respondente de avaliar os fenômenos que motivam os investimentos 

em tecnologia. Quatro dos seis itens receberam mais de 50% de nota alta (4 ou 5): 
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 Novas oportunidades digitais e Evolução do consumidor, 78% e 75% de avaliação 

importante, mas somente 47% nas empresas de menos 100 pessoas. Os  setores são 

menos otimistas em relação as oportunidades do mundo digital e a evolução do 

consumidor são Indústria 33%, Óleo e Gás e Setor Público 50%, Serviços 46% 

 Concorrência (66%) e evolução interna da empresa (64%). As empresas de mais 

de 5000 funcionários e do setor público que reportaram serem menos afetadas pela 

concorrência. Dois respondentes comentaram este item:  

“Ou você atualiza ou você some do mercado. É o que podemos ver com as telecons. Hoje 

elas são vistas como plataformas para novas ferramentas (negócios) como Netflix, 

comunicação de voz sobre IP, comunicação de áudio sobre IP, controles remotos sobre IP” 

“Redefinição de mercados e canais nos faz pensar em como a tecnologia e inovação se 

tornam drivers do negócio”  

Um respondente comentou à importância da evolução interna da empresa: :  

“A necessidade de comunicação e agilidade em realizar alinhamentos estratégicos, 

comunicar mudanças e construir novas ideias e ações em conjunto exige a adoção de técnicas 

digitais, principalmente àquelas que envolvem maior nível de engajamento de 

pessoas/colaboradores” 

 SPED e legislação receberam 46% de notas altas, 69% nas empresas de mais de 

1000 funcionários 

A crise econômica ficou em último lugar com somente 33% de notas 4 ou 5.  

 

7 – Existem outros fenômenos não citados acima afetando a empresa e motivando 

investimentos digitais? 

Os fatores seguintes foram reportados: 

- Necessidade de atualizar as tecnologias da empresas:  

- Melhoria ou integração nos sistemas legados indispensáveis com a tecnologia atual. 

- Avanço tecnológico e obsolescência digital 

- Evolução do setor. “O setor saúde, principalmente diagnóstico, encontra-se em constante 

desenvolvimento e atualmente extremamente dependente de ambientes digitais”. 

 

 

3.4.2. Transformação Digital da empresa 

A segunda parte do questionário focava no entendimento do processo de transformação 
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digital da empresa e em particular, do planejamento e da liderança.  

8 – Existe algum plano (formal ou não) de transformação digital na sua empresa?  
Opções de respostas:  

- Não sei 

- Não existe na minha empresa 

- Sim, não específico porém descrito no plano estratégico inclui projetos digitais 

- Sim e ele é compartilhado com os funcionários 

- Sim, mas não é compartilhado com a empresa.  

 

 
65,7% dos respondentes afirmaram que a empresa possuía um plano de transformação 

digital, mas somente 27,1% tinham um plano específico e compartilhado com os funcionários. 

A resposta mais citada, com 30% do total foi que o plano estratégico inclui projetos digitais. 

17,1% das empresas não possuíam plano de transformação digital e 17,1% dos respondentes 

desconhecem a informação.  

64% dos funcionários que conheciam o termo transformação digital trabalhavam em 

empresa que possuíam um plano de transformação digital formal e compartilhado com os 

funcionários, ou não específico mas descrito no plano estratégico. As empresas onde o digital 

é avaliado de grande importância  são também mais propensas a adotar um plano de 

transformação digital, 75% contra 25% nas outras empresas. 

As empresas estrangeiras reportaram compartilhar mais frequentemente o plano de 

transformação, 29% contra somente 25% Brasil. As empresas francesas se mostraram mais 

avançadas com 36% reportando ter um plano de transformação compartilhado e 45% projetos 

digitais incluídos no plano estratégico da empresa 

9 – Quem lidera atualmente à estratégia digital da empresa? 
Opções de respostas:  
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Presidência 

Diretoria de TI  

Diretoria de Marketing 

Cada área gerencia as suas prioridades em relação ao digital 

Grupo responsável pela governança 

Outro 

 

A entidade escolhida com maior frequência foi a Diretoria de TI ( 35,7% das respostas), 

seguida pela Presidência com 31,4%. A proporção de respondentes trabalhando em empresas 

onde a transformação digital é liderada pela Diretoria de TI foi superior nas empresas 

brasileiras, 34% contra 22% em empresas estrangeiras implantadas no Brasil. A diretoria de 

Marketing liderava a transformação digital em 11% das empresas estrangeiras contra 4% no 

Brasil. 

Quem lidera à transformação digital ? Brasil Empresas 

estrangeiras 

Diretoria de TI 34% 22% 

Presidência 30% 28% 

Cada área gerencia as suas prioridades 11% 17% 

Não sei 13% 11% 

Diretoria de marketing 4% 11% 

Grupo responsável pela governança 4% 6% 

Outro 4% 6% 

 

10 - A qual hierarquia encontra-se submetida a área de TI em sua empresa? 

Opções de respostas: Presidência / Diretoria Financeira / Empresa Terceirizada / Outro 
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67,1% dos respondentes reportaram trabalhar em empresa onde a área de TI responde 

diretamente à Presidência e 14,3% à Diretoria Financeira. Este resultado contradiz uma crença 

difundida que um dos motivos do atraso tecnológico do Brasil seria que a área de TI é submetida 

a Diretoria Financeira e é enxergada como um custo.   

Um limite desse resultado é que muitos respondentes trabalhavam em empresas de 

tecnologia onde a área de TI é mais estratégica e têm uma probabilidade superior de responder 

diretamente a Presidência.  

 

 11 - Qual é a relação do setor TI com as outras áreas da empresa? 

O TI soluciona os problemas do dia à dia sem mudar à empresa 

O TI introduz novas ferramentas e digitaliza processos 

O TI participa da estratégia e traz ideias novas 

Opções de respostas: Sim / Não / Não sei 

 

As respostas mais frequentes foram:  

 O TI soluciona os problemas do dia a dia sem mudar a empresa - 76% 

 O TI participa da estratégia e traz novas ideias - 73% 

 O TI introduz novas ferramentas e digitaliza processo - 67% 

 

A área de TI não participava na estratégia em 9 empresas e 10 pessoas não sabiam a 

resposta. 85% dos respondentes trabalhando na área TI avaliaram que o TI participava da 

estratégia da empresa e 80% que introduzia novas ferramentas, contra somente 68% e 60%  

para respondentes de outras áreas, indicando uma diferença de percepção e uma possível falta 

de alinhamento entre as áreas da empresa. 
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3.4.3 Investimentos e tecnologias usadas na empresa 

Esta parte da pesquisa procurava identificar as áreas e os projetos que recebem mais 

investimentos de TI nas organizações. 

  

12 - Escolha as áreas que recebem mais investimentos em tecnologias: 

Opções de respostas: Operacional / TI / Marketing / Financeira / Gestão de Pessoa / Outra 

 

As áreas designadas como recebendo mais investimentos de tecnologia foram a área de TI, 

75,8% seguida por operações com 62,1%, áreas que usam tecnologias há muito tempo e que 

costumam tê-las como ferramenta principal de trabalho. 

As outras áreas parecem menos prioritárias, Marketing (28,8%), área Financeira (21,2%) 

e Vendas (19,7%). A gestão de pessoa ficou em último lugar, sendo prioritária em somente 

15,2% das empresas.  

Os resultados parecem indicar investimentos de tecnologia ainda concentrados nas áreas 

de TI e operações, preferência para a eficiência operacional e investimentos ainda limitados em 

engajamento do consumidor e gestão de pessoas. Possivelmente estes níveis são influenciado 

pela atividade das empresas mas o tamanho da amostra não foi suficiente para identificar 

tendências setoriais. 

 

13 - Qual é o grau de importância dos projetos digitais seguintes para a sua empresa? 

Dê uma nota de 1(baixo) à 5 (alta): 

Itens da lista: Software de gestão e ERP / E-commerce / Analytics / Marketing e mídias sociais / 

Computação na nuvem / Mobilidade / Internet das coisas / Atualização da infraestrutura existente 

A pergunta incluía uma opção de resposta aberta (n° 14), “Outras tecnologias, mas não teve 

respostas relevantes 
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As tecnologias escolhidas como mais importantes (maior proporção de 4 e 5) foram:  

 Mobilidade 61,5% 

 Analytics 60% 

 Software de gestão ERP e Computação na Nuvem, 53% ambos 

 Atualização da infraestrutura existente 52% 

 Marketing e mídias sociais 45% 

As tecnologias que receberam a menor proporção de notas altas foram o E-commerce, 32% 

e Internet das coisas, selecionada por 18% dos respondentes.  

 

A nota baixa do E-commerce é a relativizar pois nem todas as empresas precisam de lojas 

online, devido a própria natureza dos produtos ou do negócio (ex: projetos customizados de TI, 

consultoria, engenharia ou logística especial). 

As preferências de tecnologias variam em função do setor da empresa do respondente. 

Tecnologias CRM e marketing digital são mais importantes para empresa de B2C (Business to 

customers) e de bens de consumo, mais o número de respondentes não foi suficiente para extrair 

dados relevantes.  

 

 

15 - Quais são as tecnologias prioritárias para o futuro em sua empresa?  

Dê uma nota de 1(baixo) à 5 (alta) 

Itens da lista: Software de gestão e ERP / E-commerce / Analytics / Marketing e mídias sociais / 

Computação na nuvem / Mobilidade / Internet das coisas / Atualização da infraestrutura existente 
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A pergunta incluía uma opção de resposta aberta (n° 16), “Outras tecnologias, mas não teve 

respostas relevantes “ 

 

As tecnologias com a maior proporção de notas altas foram: 

 Mobilidade 65%  

 Analytics 40% 

 Computação na nuvens  58% 

 Marketing e mídias sociais, e Software de gestão ERP 58% ambos 

 Atualização da infraestrutura existente 53%  

 E-Commerce 40% 

 Internet das coisas  40% 

 

O quadro apresenta à diferença em pontos de percentagem entre o número de notas altas 

respostas recolhidas comparadas com a pergunta anterior, ou seja entre hoje e o futuro. 

No futuro - Número de notas altas atribuídas (4 ou 5) Variação em ponto  

hoje vs futuro 

Internet das coisas +13 

Marketing e mídias sociais 38 +9 

Computação na nuvem 42 +8 

Mobilidade 47 +7 

Analytics 44 +5 

E-Commerce 26 +5 

Software de gestão e ERP 38 +4 

Atualização da infraestrutura existente 35 +1 

 

As diferenças de pontos parecem corresponder à níveis de maturidade diferentes: 

 tecnologias conhecidas e com potencial de crescimento adicional limitado: ERP e 

infraestrutura (entre 1 e 4 pontos) 

 tecnologias emergente, de alto potencial: E-Commerce, Analytics, Computação na 

nuvem, marketing social e mobilidade (entre 5 e 9 pontos) 

 tecnologias futuras - Internet das coisas (13 pontos).  

 

O interesse é ainda limitado mas a IoT foi o item que mais aumentou em termos de 

pontuação entre investimentos presentes e futuros.  demonstrando o interesse das empresas para 

projetos futuros.  
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3.4.4 Resultados alcançados e barreiras a evolução digital 

 

A última parte do questionário procurava avaliar se as pessoas se sentiam preparadas e 

confiavam na capacidade da empresa para enfrentar à transformação digital e os resultados 

alcançados. 

 

17 - Avalie as seguintes afirmações: 
- Eu entendo o fenômeno e as implicações da transformação digital para a empresa 

-Minha empresa possui conhecimentos e habilidades técnicas adequados para acompanhar a 

evolução digital 

- A adoção de tecnologia trouxe importantes melhorias na produtividade de minha empresa 

Opções de repostas: Concordo plenamente, Concordo parcialmente, Discordo parcialmente, 

Discordo plenamente 

 

 

 Eu entendo o fenômeno e as implicações da transformação digital para a empresa 

66% das pessoas disseram concordar plenamente com a afirmação. 24% parcialmente e 9 

discordaram. O resultado é elevado, o que é surpreendente já que o assunto é pouco divulgado 

comparado com o exterior, conforme visto na introdução. Podemos nos perguntar se os 

respondentes entenderam o significado dado a expressão para a pesquisa. 

A proporção elevada de respondentes trabalhando com tecnologia e o próprio tema da 

pesquisa, mais atraente para pessoas já interessadas pelo assunto, podem ter contribuído à esse 

resultado  

 

A análise de segmentação de respostas parece confirmar uma heterogeneidade de 

entendimento do termo transformação digital e possivelmente uma interpretação simplificada 

por alguns respondentes. O número de respondente afirmando entender plenamente o fenômeno 

foi alto, mas ele inclusive foi alto, 53%, para as pessoas que tinham declarado não conhecer o 
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termo transformação digital no início da pesquisa. 75% de analistas de TI afirmaram entender 

plenamente o fenômeno contra somente 50% dos respondentes pertencendo à diretoria.  

 

 Minha empresa possui conhecimentos e habilidades técnicas adequados para 

acompanhar a evolução digital 

48% dos respondentes disse confiar plenamente que a empresa possuía os conhecimentos 

e habilidade técnicas adequadas para acompanhar a evolução digital, 28% concordaram 

parcialmente, e 22% que a sua empresa não estava preparada.  

Os analistas e arquitetos de TI se mostraram mais confiantes; 67% ( 30% para diretores) 

assim como os setores de tecnologia (69%) e entretenimento com (75%). 

 

 A adoção de tecnologia trouxe importantes melhorias na produtividade da empresa.  

85% das pessoas afirmou que a adoção de tecnologias trouxe melhorias na produtividade 

da empresa. Analisando os resultados, foi identificada uma forte correlação entre o aumento de 

produtividade e adoção de um plano de transformação digital, e ainda mais quando 

compartilhado com os funcionários, com 88% concordando com a afirmação. Os resultados 

foram mais heterogêneos quando o plano digital estava integrado no plano estratégico. 

Existe um plano Não existe na 

minha empresa 

Sim, é compartilhado 

com os funcionários 

Sim, mas não é 

compartilhado 

Não específico, descrito 

no plano estratégico 

% do total de 

respondentes 

Concordo plenamente 42% 88% 50% 65% 61% 

Concordo parcialmente 42% 13% 50% 10% 25% 

Discordo plenamente 8% 0% 0% 0% 2% 

Discordo parcialmente 8% 0% 0% 25% 13% 

Total - n° de respostas 12 16 6 20 100% 

Segmentação das respostas em função da adoção de um plano de transformação digital 

 

Os respondentes trabalhando em empresas onde o TI participa da estratégia relatam 

melhorias de produtividade com maior frequência: 72%, contra 65% nas empresas onde trazem 

novas ferramentas e 55% onde o TI resolve os problemas do dia a dia.  

Os setores com a maior proporção de pessoas concordando com o aumento de 

produtividade foram Entretenimento e mídia, 100% concordando plenamente, Saúde, 

Telecomunicações e Setor público, 75%, seguidos por Indústria e Varejo com 67%.  

Os respondentes trabalhando em empresas brasileiras reportaram aumento de 
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produtividade com menos frequência, 59%, contra 64% para os respondentes trabalhando em 

empresas francesas e 67% para os outros países. 

 Brasil França Outros países Total 

Concordo plenamente 59% 64% 67% 60% 

Concordo parcialmente 28% 18% 17% 25% 

Discordo parcialmente 11% 18% 17% 13% 

Discordo plenamente 2% 0% 0% 2% 

Segmentação das respostas em função da origem geográfica da empresa 

  

 

18 - Como as tecnologias digitais estão beneficiando sua empresa? Selecione os 

benefícios observados atualmente na sua empresa.  
Opções de respostas: redução de custos, melhor experiência do cliente, cumprimento de legislação e 

normas, eficiência operacional, melhor análise de dados, novas formas de trabalhar e colaborar na 

empresa, melhorias / novos produtos e serviços, mudança do modelo de negócio 

 

O quadro seguinte apresenta as respostas por ordem de frequência: 

Benefícios observados na empresa dos respondentes Percentagem de respostas 

Eficiência operacional 81,3% 

Melhor experiência do cliente 65,6% 

Melhor análise de dados 57,8% 

Redução de custos 56,3% 

Novas formas de trabalhar e colaborar 56,3% 

Melhorias / Novos produtos e serviços 56,3% 

Cumprimento da legislação e normas 50% 

Mudança do modelo de negócio 34,4% 

 

O benefício mais citado foi ‘ganhos em eficiência operacional’, 81% dos respondentes e 

experiência dos clientes, 65,6%, seguidos por análise de dados, redução de custos, novas formas 

de trabalhar e novos produtos, escolhidos por 56 a 58% dos respondentes.  

 

Os benefícios menos citados foram cumprimento da legislação e normas e mudanças do 

modelo de negócio. Somente 34% dos participantes afirmou que o TI tinha mudado o modelo 

de negócio, mais esse resultado bastante elevado por um fenômeno iniciante.  
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Analisando diferenças entre segmentos de respondentes, foi identificado que quanto maior 

o grau maior de utilização do digital, maior os benefícios em produtos (novidades e melhorias): 

67% quando o grau de utilização era alto, 50% para um grau médio e 29% para um grau baixo. 

As empresas com baixo grau de utilização do digital se beneficiam menos das novas formas de 

trabalhar, 43%, contra 56% nas outras empresas. 

 

Uma outra observação da análise de segmentação foi que a área da empresa responsável 

pela transformação digital parece influir os benefícios alcançados.  

 Diretoria de Marketing: resultados maiores na experiência do cliente, eficiência 

operacional e análise de dados 

 Diretoria de TI: eficiência operacional e o cumprimento da legislação e normas. 

 Presidência: os benefícios maiores as áreas de eficiência operacional (75%) , 

produtos e serviços (70%), e novas formas de trabalhar e colaborar na empresa.  

 

Alguns segmentos alcançam resultados superiores:  

 Empresas com um plano de transformação digital compartilhado com os 

funcionários tiveram benefícios maiores nas áreas de novos produtos (81% contra 

56% em média), novas formas de trabalhar (69% contra 56%) e melhor análise de 

dados (63% contra 58%). 

 Empresas de mais 500 funcionários tiveram benefícios maiores em todas as áreas 

salvo formas de trabalhar e colaborar, em particular em redução de custos (74% 

contra 48% as empresas de menos de 500 funcionários), novos produtos e serviços, 

modelo de negócio, e melhor experiência cliente.  

 

19 -  No futuro, quais são as melhorias esperadas com a evolução tecnológica de sua 

empresa? Selecione os benefícios mais procurados.  

Opções de respostas: redução de custos, melhor experiência do cliente, cumprimento de legislação 

e normas, eficiência operacional, melhor análise de dados, novas formas de trabalhar e colaborar na 

empresa, melhorias / novos produtos e serviços, mudança do modelo de negócio, outro.  
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O quadro apresenta as diferenças em ponto de percentagem entre os benefícios alcançados 

hoje e esperados no futuro.  

Benefícios esperados no futuro Percentagem de 

respostas 

Variação em ponto 

Eficiência operacional 73% -8,3 

Melhor experiência do cliente 66,7% +1,1 

Melhor análise de dados 63,5% +5,3 

Redução de custos 60,3% +4 

Novas formas de trabalhar e colaborar 55,6% -0,7 

Melhorias / Novos produtos e serviços 54% -2,3 

Cumprimento da legislação e normas 36,5% -13,5 

Mudança do modelo de negócio 30,2% -4,2 

 

As diferenças negativas parecem indicar que alguns itens da lista estão chegando à 

maturidade e que as empresa não esperam maiores benefícios nessas áreas, como por exemplo 

cumprimento da legislação (-13,5 ponto). As áreas onde se esperam maiores benefícios no 

futuro são análise de dados e experiência do cliente.  

Os respondentes pensam alcançar maiores resultados em redução de custos do que com 

mudança do modelo de negócio ou com melhorias e lançamento de produtos. Podemos nos 

perguntar se os respondentes não confundiram transformação digital com  simples evolução da 

informática, pois mudança do modelo de negócio e utilização do TI para criar novos produtos 
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são um dos principais pilares da transformação digital. 

 

20 - Quais são as principais barreiras para a evolução tecnológica esperada, e o grau 

de seu impacto? Dê uma nota de 1 (baixo impacto) à 5 (alto impacto).  

Itens da lista: Falta uma visão central da transformação digital / Falta urgência, outras 

prioridades competem / Dificuldades para selecionar projetos e medir os resultados / Preocupação com 

segurança / Faltam habilidades digitais / Resistência à mudança / Dificuldades para analisar dados, 

baixa qualidade dos dados / Dificuldades para achar ou importar tecnologias / TI legado não é 

eficiente/ Internet de baixa qualidade/ Faltam recursos e investimentos / Dificuldades para implementar 

projetos / Silos, separação dos departamentos funcionais 

 

Nesta pergunta, os respondentes tinham que atribuir uma nota à uma lista de itens que 

representavam as possíveis barreiras ao processo de transformação digital da empresa.  

 

O quadro ordena os itens em função da proporção de notas altas (3, 4 ou 5) recebidas. 

Barreira à evolução digital da empresa Notas superior ou igual à 3 % 

Dificuldades para implementar projetos 83,1% 

Dificuldades para selecionar projetos e medir resultados 78,3% 

Falta urgência / outras prioridades competem 75,4% 

Resistência à mudança 71,2% 

Falta uma visão central da transformação digital 70% 

Silos / Separação dos departamentos funcionais 68,9% 

Dificuldades para analisar dados / baixa qualidade dos dados 67,8% 

Faltam recursos e investimentos 66,7% 

Faltam habilidades digitais 59,3% 

Preocupação com segurança e regulação 57,3% 

TI legado não é eficiente  / Internet de baixa qualidade 49,2 

Dificuldades para achar ou importar tecnologias 46,6% 

 

 

As barreiras mais citadas foram as dificuldades para implementar projetos, 83,1% dos 

respondentes, seguida pela dificuldade para selecionar projetos e medir os resultados, 77%. 

Esse nível é preocupante pois representam capacidades centrais da transformação digital. 
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75,4% dos respondentes destacaram a falta de urgência da evolução digital, seguido por 

barreiras relacionadas à cultura da empresa e à estrutura organizacional: “Resistência da 

organização” recebeu 71,2% de notas altas, e os “Silos / Separação dos departamentos” 68,9%. 

Estas barreiras comprometem a coordenação entre funções e impedem ‘entender à tecnologia 

como organismo vivo e influente em diversas áreas da organização’, conforme comentou um 

executivo.  

Somente dois itens tiveram menos de 50% dos respondentes atribuindo a eles notas iguais 

ou superior à 3: TI legado não é eficiente  / Internet de baixa qualidade (49,2%) e dificuldades 

para achar ou importar tecnologias ( 46,6% ). 

 

Foram identificadas algumas diferenças entre segmentos de respondentes: 

 quanto maior o nível de utilização do digital menores as barreiras, mas duas ficam 

altas: falta urgência (42%) e dificuldades para implementar projetos (42%) 

 variações em função da área de atuação do respondente na empresa: 

- Comercial e marketing - dificuldades para analisar dados, 50%  

- Diretoria - falta urgência, recursos e investimento -  60% 

- RH - falta de habilidades digitais, 80% e  falta de urgência - 60% 

- TI - Falta de habilidades digitais e visão central, 55%, seguido por falta urgência, 

resistência a mudança e dificuldades para implementar projetos 

 

Os respondentes trabalhando em empresas de menos de 500 funcionários relataram 

dificuldades maiores por falta de recursos e investimentos, 50% contra 21%, e silos e separação 

dos departamentos, 50% contra 21%. As empresa maiores reportaram dificuldades mais 

frequentes para selecionar projetos e medir resultados 39% contra 34%, analisar dados 43% 

contra 34%, falta de eficiência do TI legado 32% contra 19% e dificuldades para implementar 

projetos, 46% contra 41%.  

 

3.5 – Pesquisa secundária 

Para aprofundar e enriquecer a análise dos resultados, foi solicitado durante o mês de 

novembro 2016 o parecer de quatro ‘profissionais’ tendo publicado artigos e/ou entrevistas 

sobre o tema da transformação digital das empresas no Brasil. Foram interrogados por e-mail 

com as perguntas seguintes: 

 Por que a transformação digital é um assunto tão pouco discutido no Brasil e quais são as 

especificidades do fenômeno aqui? 
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 Será que o país ainda falta de maturidade, é fechado sobre o exterior, ou que as empresas 

têm outras prioridades? Ou será que já está acontecendo, pelo menos em parte, e que a 

transformação digital se refere a uma evolução que acontecendo há muitos anos? 

 

Os quatro especialistas foram escolhidos por ter publicados artigos ou estudos acadêmicos 

ou jornalísticos sobre o tema  e por possuir background profissionais variados (um professor, 

um jornalista, um diretor de pesquisa numa consultoria estrangeira e um investidor em startups 

da Harvard no Brasil). O depoimento deles foi usado para enriquecer a analise das repostas à 

pesquisa principal e para formular e analisar hipóteses de explicação dos resultados. Seguem 

os depoimentos completos e alguns trabalhos que eles publicaram sobre o assunto da 

transformação digital ou sobre temas relacionados: 

 

 Vitor Conceição – Fundador e CEO Canal Meio S.A. 03/11/2016 

http://cio.com.br/opiniao/2016/01/18/simplificar-a-ti-o-primeiro-passo-para-a-transformacao-digital/ 

http://www.vpmc.com.br/author/vitor/ 

https://www.wired.com/2017/02/new-york-times-digital-journalism/ 

“ Sobre a sua questão a minha opinião é que o assunto de transformação digital ainda é 

pouco discutido nas empresas brasileiras por uma conjunção de diversos fatores, muitos deles 

citados por você na sua pergunta. Parte deles eu acho que é específica do Brasil e parte é 

também vista como uma das barreiras para transformação digital em empresas do mundo 

inteiro. Listando os principais motivos eu diria que: 

1) Nas empresas brasileiras a TI ainda é vista e tratada como função administrativa e não 

como função estratégica. A maior prova disso é que na grande maioria das empresas brasileiras 

o principal executivo de TI responde para o diretor financeiro, enquanto que em mercados mais 

avançados o o líder de TI faz parte do grupo de executivos sêniores que responde diretamente 

para o CEO. 

2) As estruturas atuais de TI, tanto no Brasil como em outros mercados mais 

desenvolvidos, foram organizadas para atender as demandas tradicionais de TI corporativa e da 

década de 90 para cá o que mais foi valorizado foi a organização de processos e controles e 

gestão de contratos de terceirização. Portanto os executivos que estão hoje nas lideranças das 

estruturas de TI tem esse mindset e por conta disso as estruturas de TI hoje são lentas, 

burocráticas e sua principal preocupação é manter a estrutura funcionando, e não inovar, ou 

seja, muito planejamento para ter previsibilidade, mas isso gera um processo demorado para 

implantação de melhorias que muitas vezes quando prontas, já não atendem as novas demandas 

https://www.wired.com/2017/02/new-york-times-digital-journalism/
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da empresa. 

A visão digital do mundo é justamente o oposto, foca no desenvolvimento ágil e rápido, 

de disponibilizar para o usuário algo simples logo e ir melhorando com o uso. As organizações 

de TI não estão preparadas para isso e seus líderes resistem am se mover nessa direção por 

medo de perder poder na organização. 

3) Por fim, no Brasil nos últimos anos as áreas de TI tiveram muito focadas em atender 

exigências novas do governo de escrituração digital como a Nota Fiscal Eletrônica, SPED 

Contábil e Fiscal e agora o eSocial. Essas mudanças exigiram grandes esforços de modificação 

nos ERPs e processos internos das empresas impedindo que as áreas de TI focassem em 

inovação. 

Acho que esses são os 3 principais pontos em que atrasam o processo de transformação 

digital no Brasil. Hoje o que vemos são as áreas de marketing puxando para si o assunto, 

contratando tecnologia diretamente sem passar pela tecnologia. Os CIOs que não se 

movimentarem nessa direção vão acabar encostados como meros gestores de TI corporativa 

enquanto assistem os diretores de marketing se tornarem Chief Digital Officers e assumirem a 

liderança estratégica da transformação digital.’ 

 

 Marco Leone , Investor at HBS Alumni Angels of Brazil 

http://convergecom.com.br/tiinside/services/26/03/2016/importancia-de-minimizar-o-risco-no-uso-

das-tecnologias-disruptivas-na-era-da-digitalizacao/ 

‘Indo diretamente ao ponto, irei compartilhar com você a minha opinião sobre esse assunto, 

respondendo às suas perguntas:  

1. Por que a transformação digital é um assunto tão pouco discutido no Brasil e quais são 

as especificidades do fenômeno aqui? Ao contrário do que possa parecer, o Brasil é muito 

evoluído quando o assunto é Tecnologia da Informação, especialmente se observamos alguns 

segmentos tais como o de Serviços Financeiros (Especialmente Bancos e Seguradoras).Nestes 

segmentos específicos, as diversas mudanças de moeda, em virtude das várias crises 

econômicas que passamos bem como a constante indexação da economia, trouxe como efeito 

colateral positivo o investimento em substancial na adaptação dos sistemas dessas empresas, 

visando não somente o atendimento às exigências regulatórias e as normas da autoridade 

monetária, como também garantir uma maior competitividade em um Mercado pautado por 

diversas consolidações. Isto tudo junto trouxe muita evolução para esse segmento, nos tornando 

um dos mais avançados mesmo se compararmos com Europa e USA. Quando o assunto é 

disrupção isso muda um pouco, apesar de muito investimento o Mercado local ainda é um 

http://convergecom.com.br/tiinside/services/26/03/2016/importancia-de-minimizar-o-risco-no-uso-das-tecnologias-disruptivas-na-era-da-digitalizacao/
http://convergecom.com.br/tiinside/services/26/03/2016/importancia-de-minimizar-o-risco-no-uso-das-tecnologias-disruptivas-na-era-da-digitalizacao/
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pouco conservador e naturalmente resistente a grandes mudanças, se observarmos por exemplo 

o fenômeno de SAS ou Nuvem, este Mercado foi um dos últimos a aderirem a essas tecnologias, 

muito mais por uma questão de segurança e vulnerabilidade do que incapacidade tecnológica. 

Com os novos modelos de negócios que mudaram diversos mercados tais como o de transportes 

e imobiliário, devido ao fenômeno do Uber e AirBnb, por exemplo, se vê um significativo 

movimento destas indústrias nessa direção, já que bancos 100% digitais tais quais NuBank e 

Banco Original, estão quebrando esse paradigma e forçando as grandes empresas a repensarem 

seus modelos de negócios. Se vê claramente a adoção de novas tecnologias nos modelos atuais 

de bancos tradicionais tal qual Itaú e Bradesco, que já permitem a realização de operações 

complexas como Transferência de fundos, Depósito de Cheques e Pagamento de boletos por 

meio de aplicações móveis e com alto índice de adesão de seus clientes. Um outro fenômeno 

recente que tem influenciado o nosso Mercado e o de moedas digitais e de plataformas tais 

como o Blockchain, estes sem dúvidas trarão a grande disrupção para esse Mercado . É muito 

difícil para grandes empresas já estabelecidas, mudarem de um dia para outro os seus modelos 

de negócio, são grandes conglomerados formados também por diversas aquisições e fusões que 

trouxeram muita complexidade para integração dos seus sistemas legados. Participo de um 

grupo de Investidores Anjo (HBS Alumni Angel Investors Brasil) e todo dia chegam diversas 

empresas tentando trazer disrupção para os mais diferentes mercados, muitas com ideias 

originais e outras inspiradas em empresas estrangeiras que já fazem sucesso mas quase todas 

baseadas nos elementos fundamentais da transformação digital, isso demonstra que esse gap 

está diminuindo a passos largos, e o mundo das startups certamente será o grande celeiro de 

inovação que irá proporcionar essa mudança. 

 2. Será que o país ainda falta de maturidade, é fechado sobre o exterior, ou que as empresas 

têm outras prioridades? Em resumo, não acho que o nosso Mercado seja menos maduro em 

essência, certamente faltam alguns polos de tecnologia como um Silicon Valley tropical ou 

Universidades com mais recursos e talentos e patentes, isso sem falar em investimentos para o 

desenvolvimento destas soluções principalmente quando em estágio embrionário. Tudo isso 

começa com iniciativas como a sua de procurar entender, estudar e aprimorar um fenômeno tão 

recente como a Transformação Digital, já que por sua própria natureza é imprevisível e 

irreversível.’ 

 

 Carlos Nepomuceno - Consultor em Digital Business Transformation – 03/11/2016 

http://www.crie.ufrj.br/seminario-bigdatabrasil 

https://youtu.be/ITK5ir5iH6Y 

https://youtu.be/ITK5ir5iH6Y
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‘Não existe transformação digital, esse conceito na minha opinião leva a gente para uma 

rua sem saída. Existe uma transformação cultural, o ser humano é uma techno espécie, ele 

trabalha com a techno cultura, e a base da technocultura são as mídias da trocas, as tecnologias 

das trocas, de informação e de comunicação. As tecnologias como se fosse as margens, o leito 

do rio e  a cultura é a água que corre neste leito, nessas margens e as tecnologias suportam essa 

água que corre. No momento que eu modifico as tecnologias de maneira geral ou em particular 

as tecnologias das trocas de informação e comunicação, eu altero o leito do rio, então não 

podemos falar em transformação digital, mas temos que falar em transformação cultural. A 

cultura está se expandindo, a cultura está indo para áreas que nunca poderia ter ido antes no 

passado, porque as coisas que a gente pode fazer hoje com as novas tecnologias, nos não 

podíamos fazer antes, subproblemas que a gente tinha no passo que não conseguimos resolver, 

a gente consegue resolver. É a mesma maneira a gente cria o telescópio e consegue ver mais 

longe ou cria o microscópio  e a gente consegue ver o menor, a gente consegue expandir a 

cultura e a gente consegue fazer coisas que antes não podia.  

Então quando a gente fala em transformação digital, não estamos falando em 

transformação de tecnologias, mas em transformação techno-cultural, que é provocada pela 

chegada de novas tecnologias, de troca de novas mídias, de novas tecnologias de troca, de novas 

mídias e tecnologias de informação e comunicação, que permite que a cultura de um salto de 

qualidade 

Em relação às organizações, há uma superficialidade muito grande na análise dos 

especialistas tecnológicos de negócio porque eles olham para as tecnologias de  maneira 

separada, como se as tecnologias fossem de um lado e a cultura de outro, e as coisas sao 

separadas. Mas não, é tudo junto. Então as pessoas aderem a certas tecnologias, porque elas 

tem latência de mudanças. E se a gente não olhar para estas latências de mudanças, para ver 

para onde é que as pessoas querem ir, a gente não consegue enxergar para onde a sociedade 

está indo e porque que ela está adotando determinadas tecnologias. As organizações foram 

construídas dentro do leito do rio, que era o leito do rio gestual, oral e escrito. As organizações 

e a suas estruturas estão todas baseadas na gestão. A gestão e a construção de um líder, for de 

um gestor, de uma pessoa que interpreta essas linguagens, gestual, oral e escrita e toma 

decisões, essa é a base da gestão.  

O que está acontecendo hoje com a revolução cognitiva do digital? A gente introduz na 

sociedade a terceira linguagem, a palavra a gente teve a linguagem dos gestos e da palavra oral 

e escrita, e agora a gente está entrando na linguagem dos cliques. Então essa linguagem dos 

cliques permite que eu possa através dos cliques tomar decisões de forma diferente, usando 
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inteligência artificial, e ampliando e muito a participação do consumidor, do cidadão, nas 

decisões e na fiscalização das organizações. É uma mudança profunda. 

Porque o Brasil não se preocupa mais com esta evolução? O Brasil é conservador, o Brasil 

é um wagon longe da locomotiva do mundo, a gente está sempre na periferia, até se tem alguns 

bolsões de modernidade, mas de maneira geral, estamos sempre lá atrás, esperando que as 

pessoas façam as mudanças para a gente engatar o nosso carinho nas locomotivas dos outros.  

Então o problema principal que eu vejo não é só nas organizações, as organizações estão 

ahi, tudo certo. O problema principal é que as empresas que deveriam promover essas 

mudanças, empresas de consultoria, empresas que pensam o futuro, os gurus de negócios, de 

tecnologia, mas sao pessoas superficiais; qualquer coisa que você vai analisar na história, uma 

coisas mais profunda, para entender estas mudança que a gente está passando, as pessoas acham 

que isto tudo não é necessário. Ficam preocupadas em ganhar uma grana do legado que eles 

tem, mantendo as empresas no incremental e deixando uma margem para a concorrência dessa 

garotada que vem comendo pelas beiradas e está levando muitas empresas a perder valor e 

muitas delas a fechar. Então eu acho importante focar no assunto da transformação cultural que 

nós estamos passando, e aí sim, está transformação cultural tendo como principal elemento a 

chegada de novas tecnologias de troca que permitem que a gente possa mudar de maneira 

disruptiva a cultura, coisa a gente não podia fazer no passado.’ 

 

 Armen Ovanessoff – Principal Director, Accenture Research 
http://epocanegocios.globo.com/Mercado/noticia/2015/11/e-hora-de-atacar-produtividade.html 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/04/1618210-economia-digital-da-vantagem-competitiva-as-

pequenas-empresas.shtml 

https://www.accenture.com/us-en/insight-brazil-international-imperative-accenture 

 “Por muito tempo, o Brasil não investiu em alguns fundamentos básicos que suportam o 

crescimento digital do país (mas acho que isso está mudando lentamente). Ao mesmo tempo, 

algumas partes da economia brasileira são absolutamente parte da evolução digital global - por 

exemplo, há muitas startups fazendo coisas interessantes e as grandes empresas estão 

começando a despertar também.  Há muitos obstáculos, mas estou bastante confiante para o 

futuro.’ 

 

Capítulo 4 

http://epocanegocios.globo.com/Mercado/noticia/2015/11/e-hora-de-atacar-produtividade.html
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/04/1618210-economia-digital-da-vantagem-competitiva-as-pequenas-empresas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/04/1618210-economia-digital-da-vantagem-competitiva-as-pequenas-empresas.shtml
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Algumas características da evolução digital 

das empresas no Brasil 
 

Esse capítulo sintetiza os principais achados comparando-os com os pareceres dos 

especialistas consultados e com os resultados de pesquisas realizadas fora do país para 

identificar similaridades e características específicas desse fenômeno no Brasil.  

 

4.1 - Situação da evolução digital no Brasil e motores da mudança 

A maioria dos respondentes disse conhecer o termo transformação digital, 79,2% avaliam 

o fenômeno como importante para a empresa e 82% fonte de oportunidades. Este nível é similar 

aos resultados de uma pesquisa realizada em 2014 pela Deloitte junto com o Massachusetts 

Institute of Technology [10] com 4,800 empresas onde 76% dos participantes avaliaram que as 

tecnologias e as capacidades digitais eram importantes para a empresa onde trabalhavam.   

65,8% dos respondentes avaliam a transformação digital como uma oportunidade, mas as 

empresas de mais 5000 pessoas, mais avançadas em termo de evolução digital, possuíam à 

maior proporção de respondentes (50%), enxergando as oportunidades e ameaças da 

transformação digital, parecendo indicar que um otimismo maior nas empresas em fase inicial 

de transformação digital, que tendem a ignorar que o que é bom para elas pode sê-lo para outras 

empresas. 

Os fenômenos motivadores de investimentos em tecnologia mais votados foram as novas 

oportunidades digitais e a evolução do consumidor (78% e 75% dos respondentes). A 

tecnologia identificada como mais prioritária foi a mobilidade, confirmando a importância do 

acesso da população à internet e das oportunidades decorrentes deste fenômeno. A pesquisa 

“TIC domicílio 2015” do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade 

da Informação (CETIC) [23] destaca que em 2015 o celular era utilizado por 89% da população 

acessando internet, seguido pelo computador de mesa (40%) e portátil (39%).  

Essa evolução é comum com outros países emergentes, mas pesquisas como o estudo do 

MRII (Market Research Institute International) em 2016 mostram que está ocorrendo com uma 

intensidade e velocidade maior no Brasil: 
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MRII (Market Research Institute International) - 2016 [24] 

Uma pesquisa da consultoria Accenture em 2013 [25] com 30.000 consumidores virtuais em 

diversos países do mundo mediu que os usuários de internet no Brasil passam mais tempo 

online e usando as redes sociais do que os consumidores americanos, chinos, indianos e de 

outros seis países participantes. 

 

 

Pesquisa com 30 mil consumidores virtuais , 2013, em Brasil, China, Alemanha, Índia, Indonésia, África do Sul, Turquia, 
Reino Unido e EUA. Pesquisa Global de Comportamento do Consumidor da Consultoria Accenture, 2014 [25] 

 

 

Um outro fenômeno identificado pela pesquisa como motivando investimentos e 

especifico do Brasil são as obrigações SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), 

destacadas por 69% dos das empresas com mais de 1000 funcionários. Inicialmente o SPED 
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devia simplificar os impostos mais a necessidade de entregar uma gama crescente de 

informações de forma digital para o governo, como o e-Social e Bloco K (estoque) força as 

empresas a adotar sistemas de gestão completos e integrados. O fenômeno afeta menos as 

pequenas empresas do ‘Simples’ que entregam um arquivo simplificado. O SPED tem sido um 

impulsor de investimentos, mas ele pode ter desviado recursos de projetos focados em 

produtividade e em novas oportunidades de negócio. Vitor Conceição, um dos especialistas 

entrevistados destacou : ‘No Brasil nos últimos anos as áreas de TI estiveram muito focadas 

em atender exigências novas do governo de escrituração digital’ exigindo ‘grandes esforços 

de modificação nos ERPs e processos internos das empresas impedindo que as áreas de TI 

ficassem em inovação’.  

A pesquisa Doing Business in Brazil do Banco Mundial [26] mediu que em 2016 uma 

empresa no Brasil  gasta em média 2.038 horas por ano para administrar e pagar impostos, mais 

de dez vezes o tempo necessário nos países com alta renda da OCDE (163 horas) e muito acima 

da média na América Latina (342 horas). 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/brazil#paying-taxes [26] 

 

Uma última especificidade identificada pela pesquisa em relação aos investimentos em 

tecnologia das empresas no Brasil é o baixo interesse para Internet das Coisas comparado com 

os niveis identificados por pesquisas realizadas em outros países. Somente 18% de 

respondentes acharam a tecnologia importante. Na sondagem  “2015 US CEO Survey” da PwC 

[22], ela chegou em quarto lugar de tecnologias mais estratégicas, na frente da computação na 

nuvem. Na pesquisa global ‘The State of Digital Transformation 2014’ da consultoria Altimeter 

2014 [17], 65% dos respondentes identificaram o IoT de grande importância. Uma explicação 

possível seria que o Brasil é tradicionalmente importador de tecnologias e que essa tecnologia 

está ainda em amadurecimento, e por isso ainda difícil de importar como um “produto” pronto 

para usar. 

 

4.2 Dificuldades e barreiras 

A pesquisa identificou grandes dificuldades das empresas para selecionar, implementar 
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(83% dos respondentes) e medir o valor dos projetos digitais (77%). Um dos especialistas, o 

economista Armen Ovanessoff, do Institute destacou num artigo publicado na revista Época 

Negócios pela jornalista Naraya Fraga (“É hora de atacar a produtividade” [27]) as dificuldades 

das empresas brasileiras em ‘extrair produtividade e valor dos ativos existentes’. 

 

Fonte – “É hora de atacar a produtividade” Naraya Fraga, Epoca Negocios [27] 

 

Essas dificuldades foram também identificadas na pesquisa “Latin America 4.0” de 2015 na 

América Latina do gA Center for Digital Transformation [19]. 

 

Outra dificuldade identificada pela pesquisa foi a falta de estratégia e de urgência da 

transformação digital, para 75,4% dos respondentes. Somente 27,1% das empresas reportaram 

ter um plano específico e compartilhado com os funcionários, um nível inferior a um estudo 

realizado em 2015 pela HBR (Harvard Business Review) junto com a empresa Red Hat [21], 

com 436 executivos no mundo, onde 36% tinham construído e comunicado uma visão da 

transformação digital. A existência e o compartilhamento do plano eram associados a níveis 

mais avançados de evolução digital por ajudar a criar e comunicar uma visão clara alinhando 

as pessoas com os objetivos da organização.  

 

A segmentação das respostas identificou uma grande heterogeneidade em relação a 

maturidade e as dificuldades enfrentadas pelas empresas em função do tamanho e do setor de 

atuação da empresa. 

As pessoas trabalhando em empresas de mais de 500 funcionários enxergavam mais as 

ameaças existentes, indicando um grau de maturidade maior, e reportaram dificuldades para 

implementar e medir os resultados dos projetos (39% contra 34%), e para analisar dados (43% 

contra 34%). As empresas menores reportaram dificuldades maiores relacionadas a falta de 
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recursos e silos entre departamentos (50% contra 21%). 

 

A pesquisa identificou que o grau de utilização do digital foi avaliado mais elevado pelos 

profissionais trabalhando nos setores Financeiros, TI, Telecomunicações e Mídias (75% de 

utilização alta contra 47% nos outros setores). Os setores de Entretenimento e mídias (100% 

concordando plenamente), Saúde, Telecomunicações (75%) reportaram os maiores ganhos em 

produtividades, seguidos por Indústria e varejo (67%). Uma pesquisa de 2017 da McKinsey, 

‘The case for digital reinvention Digital technology’ de Jacques Bughin, Laura LaBerge, and 

Anette Mellbye, [28], também identificou uma maturidade digital avançada do setor de midia 

a nível global, mas o setor financeiro apareceu entre os mais atrasados. 

 [28] 

Essa diferença indica uma especificidade em relação maturidade avançada do setor 

financeiro ‘Serviços Financeiros’ no Brasil, um ponto destacado pelos especialistas 

consultados.  O Marco Leone destacou: ‘as mudanças de moeda (...) trouxe como efeito 

investimentos nos sistemas, visando o atendimento às exigências regulatórias e garantir maior 

competitividade (...), nos tornando um dos mais avançados mesmo se compararmos com 

Europa e USA. (...) bancos 100% digitais tais quais NuBank e Banco Original, estão quebrando 

paradigma e forçando as grandes empresas a repensarem seus modelos de negócios.’”  

A pesquisa identificou forte diferenças entre setores de atividades, uma especificidade 

confirmada por outro especialista entrevistado, Armen Ovanessof num artigo publicado na 

revista Época Negócios onde ele destaca: “Há exemplos de empresas no Brasil que estão 

apostando eficiência. Embraer, BRF, JBS, Suzano, Fibria... O Brasil tem companhias bem-

sucedidas, e não só grandes: startups surgindo (...). O problema é ganhar volume. Você tem no 

Brasil ilhas de excelência, algumas poucas empresas com medidas excelentes para estimular a 

produtividade.”  
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4.3. Entendimento da transformação digital. 

66% dos respondentes concordaram plenamente com a afirmação “Eu entendo o fenômeno 

e as implicações da transformação digital para a empresa”,  24% parcialmente e 9 discordaram. 

Esse resultado é alto considerando a divulgação limitada sobre o tema no Brasil. 

Os cursos acadêmicos oferecidos no Brasil relacionando gestão de empresa e tecnologia 

da informação são pouco abundantes e orientados aos profissionais da área de TI ou trabalhando 

em empresas do setor.  

Ao contrario, muitas instituições acadêmicas renomadas na Europa e nos Estados Unidos 

oferecem cursos e especializações sobre o temas: 

- A INSEAD criou uma seção oferecendo cursos relacionados ao digital e um curso 

executivo: ‘Leading Digital Transformation and Innovation’ - https://www.insead.edu/executive-

education/digital-transformation-innovation 

- HEC Paris oferece um certificado executivo em transformação digital - 

http://www.hec.edu/Masters-programs/Non-degree-programs/Certificates-available-to-

current-HEC-students-only/Digital-Transformation/Why-this-certificate 

- A Harvard Business School publica artigos e organiza eventos relacionados, como o 

Digital Transformation Summit em 2017 https://digital.hbs.edu/digital-transformation-summit/ 

- O MIT (Massachusetts Technology Institute) multiplica as iniciativas, Webinar, 

pesquisas e cursos. 

Por esses motivos podemos nos perguntar se a pesar de ter dado uma definição no início 

da pesquisa, os respondentes entenderam o sentido da expressão. A análise das respostas mostra 

algumas inconsistências que parecem indicar uma falta de consenso sobre o significado do 

termo ‘transformação digital’. Muitos respondentes afirmaram ‘entender plenamente’ o 

fenômeno, mas inclusive os que disseram não conhecer o termo transformação digital no início 

da pesquisa, 53% deles. 75% das pessoas com cargo de analista de TI afirmaram entender 

plenamente o fenômeno contra 50% para diretores e presidentes.  

Cezar Taurion,CEO da Litteris Consulting destaca esse problema no artigo “Qual é o 

poder de sua estratégia de transformação digital?” [29]: ‘A maioria dos CEOs e CIOs (...), 

declaram que estão envolvidos com estratégias digitais, mais (...) nem existe um consenso 

entre os executivos do que seja realmente uma transformação digital. Muitas vezes o conceito 

é visto apenas como uma estratégia de marketing digital, subordinado ao CMO da empresa.” 

De fato, o termo marketing digital é muito mais difundido no Brasil e já existem dezenas de 
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cursos e formações em marketing digital, impulsionadas pelo acesso massivo da população à 

internet nos últimos anos. No Google Trends, enquanto as expressões ‘digital transformation’ 

e ‘transformação digital’ não retornam nenhum resultado, o país aparece entre os primeiros do 

mundo para ‘Marketing Digital’. 

 

Pesquisa Google Trends “Marketing Digital” - 01/07/2017 [30] 

 

Outras pesquisas enfrentaram esse problema, como um estudo global da Altimeter em 2014 

[17], onde 88% dos participantes declararam que a empresa onde trabalhavam estava realizando 

um processo de transformação digital, mas somente 25% tinha um plano de transformação. 

Uma pesquisa realizada na França pelo organismo de pesquisa Cesi-Ipsos junto com o jornal 

Le Figaro [31], identificou que muitos dirigentes achavam o assunto pouco estratégico, mais 

reconheciam que não entendiam o assunto e confundiam ele com revolução ‘informática’  

 A transformação digital como esforço integrado da empresa para se adaptar aos desafios 

da era digital é um fenômeno recente o termo pode confundir as pessoas pois a separação 

conceitual não é clara com informatização, que corresponde a simples adoção de tecnologia. 

Os dois processos se reforçam mutuamente e não existe uma delimitação clara entre eles,  mas 

a transformação digital vai além, pois a empresa passa a incluir o digital no coração da 

estratégia e do  modelo de negócio.  

 

Possivelmente a transformação digital corresponde a tomada de consciência dos executivos 

da necessidade de entender o tema e as oportunidades oferecidas pelo mundo digital. Isso 

representa uma mudança importante do papel das tecnologias, que deixam de ser simples 

ferramentas de apoio para se tornarem centrais na estratégia das empresas. A diversidade de 

estágio dos setores contribui à dificultar o entendimento sobre o tema, pois a transformação 

digital tende a usar como referência indústrias profundamente disruptadas por novas empresa 

digitais, os taxis e Uber, a indústria musical e o mp3 e Apple, ou ainda os bancos e o Nubank. 

Google e algumas outras empresas surgidas do mundo digital estão revolucionando alguns 
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setores económicos, mais muitas indústrias ainda não enfrentam este tipo de concorrência e 

uma mudança radical do modelo de negócio parece uma realidade distante dos problemas 

enfrentadas e das prioridades atuais.  

 

4.4 Limites dos resultados alcançados e dificuldades da mudança cultural 

do Brasil 

 

Quando interrogados sobre os benefícios esperados das tecnologias hoje e no futuro, os 

respondentes demonstraram uma visão pouco ambiciosa privilegiando melhorias operacionais, 

e somente 54% melhorias nos produtos e 30,2% mudanças do modelo de negócio. O número 

foi ainda menor em relação aos benefícios esperados no futuro, parecendo indicar dificuldades 

para enxergar as possibilidades abertas pelas tecnologias e um atraso no amadurecimento da 

transformação digital no país. 

Uma hipótese de explicação seria relacionada ao papel desempenhado pela área de TI e o 

forte controle que ela possui sobre a evolução digital no Brasil. A entidade escolhida com maior 

frequência como responsável pela transformação digital da empresa na pesquisa foi a Diretoria 

de TI ( 35,7% das respostas), uma proporção superior a pesquisa ‘Be Digital, Be More” da 

Forrester Consulting em 2015, onde o CIO liderava o processo em somente 18% das empresas 

(51% o CEO) [20]. Uma pesquisa realizada em 2016 com 75 empresas na América Latina pelo 

gA Center for Digital Transformation [19] também mediu que a estratégia digital fica com 

maior frequência a cargo da diretoria de TI, 32,93%, seguido pelo CEO com 25% (Chief 

Executive Office) ou pelo CMO (Chief Marketing Officer), o que parece indicar uma 

especificidade no somente no Brasil mas da região América Latina. 

 

Vitor Conceição, um dos especialistas entrevistados avança que o TI é ainda visto no Brasil 

‘como uma função administrativa e não estratégica.’ (...) ‘as estruturas atuais de TI foram 

organizadas para atender as ‘demandas tradicionais de TI corporativa’ focados ‘na organização 

de processos, controles e gestão de contratos de terceirização.’ ‘Os executivos (...) hoje nas 

lideranças das estruturas de TI tem esse mindset’ (...): ‘são lentas, burocráticas’ e preocupadas 

em ‘manter a estrutura funcionando, e não inovar’ e com ‘medo de perder poder na 

organização’. No artigo "Transformação digital é mistura de gente com tecnologia”, publicado 

no blog dele em 2016 [32], o jornalista ainda destaca a falta de participação das outras áreas da 

empresa no processo como um dos possíveis motivos de atraso do processo no Brasil e a 
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necessidade de um novo nível de colaboração com o TI. Para ele ‘a tecnologia precisa deixar 

de ser exclusividade da área de TI e passar a ser visto como uma competência essencial para 

todas as áreas da empresa’ que precisam entender o potencial das tecnologias, e como usá-las 

para melhorar tomadas de decisão e operações. Nesse processo, o TI ‘não deve temer a perda 

de controle, mas ser líder do processo, propagador dessa nova mentalidade (...), e liderar a 

empresa na direção da transformação.”   

 

Uma segunda explicação ao relativo atraso de maturidade digital do pais seria que a 

transformação digital requer uma mudança cultural  acontecendo de maneira limitada no Brasil. 

Uma pesquisa da Harvard Business School e de especialistas da consultoria digital 

OpenMatters e da Wharton School alerta que o simples uso de ferramentas digitais sem 

mudança cultura faz com que 85% das tentativas de transformação digital fracassem 

(Consumidor Moderno 225, junho 2017) [33]. O especialista Carlos Nepomuceno compartilha 

essa visão. Para ele, a transformação é cultural e resulta da adoção das tecnologias de mídias 

de trocas, de informação e comunicação. Mais as empresas brasileiras olham para as 

tecnologias de ‘maneira separada’ da cultura resultando em uma falta de interesse, agravada 

pelo conservadorismo do país’. Com isso, ‘muitas empresa se ‘mantém  no incremental 

deixando uma margem para a concorrência nova e levando empresas a perder valor e a fechar’.   

 

Uma última explicação seria relacionada ao fechamento econômico e cultural do país. O 

tema da transformação digital se espalhou mais rapidamente em países de língua inglesa e na 

Europa. O isolamento do Brasil dos grandes eixos de intercâmbios econômicos e a língua 

portuguesa tendem a isolar o país. Num estudo global sobre ‘abertura de mente global’ da 

Accenture em 2012 [34], o Brasil chegou em última posição: somente 24% dos respondentes 

avaliaram que a liderança das suas empresas tinham um estado de mente global.  
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 [34] 

 

 O Brasil têm poucas empresas com atividades fora. O valor das exportações e dos 

investimentos em projetos de expansão internacional são muito inferiores a outros países e 

pouca mão de obra tem exposição internacional. 

 

 [34]

[34] 

 

Este isolamento cultural é agravado pelo fechamento econômico do país. Altas barreiras 
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aduaneiras dificultam a chegada de disruptores digitais tornando a transformação digital menos 

urgente e limitando a necessidade de adotar tecnologias. Também desincentivam a chegada de 

novos provedores de tecnologia, inovadores e de baixo custo. O quadro legislativo e fiscal que 

regulamenta as tecnologias importadas é ambíguo e sujeito a interpretações em relação às 

formas de licenciar software (download, acesso remoto ou meio físico) e as categorias fiscais 

(encomenda, personalizados, prateleiras), trazendo riscos e incertezas em caso de autuação 

fiscal.  
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Capítulo 5 

Conclusão 
A pesquisa realizada com 77 executivos e profissionais sobre a transformação digital das 

empresas teve como objetivo estudar o estado atual e as especificidades deste fenômeno no 

Brasil. Permitiu identificar que o processo de transformação digital está acontecendo no Brasil 

e que as empresas estão avançando rapidamente:  

- a maioria dos respondentes já conhecia o termo transformação digital e 79,2% avaliou o 

fenômeno importante para sua empresa;  

- para 55% o nível de utilização do digital está alto na empresa onde trabalha; 

- novas oportunidades digitais e evolução do consumidor foram os motores de 

investimentos em tecnologia mais votados; 

As tecnologias apontadas como prioritárias foram: Mobilidade 61,5%, Analytics 60%, 

Software de Gestão e Computação na Nuvem 53%, Atualização da Infraestrutura 52% e 

Marketing e Mídias sociais 45%. Nos últimos lugares chegaram E-commerce 32% e Internet 

das Coisas 18%.   

Estas tecnologias representam uma oportunidade única para o país de recuperar parte do 

atraso em tecnologia. O Brasil possui um nível de investimento legado menor o que diminui o 

custo da transição e possibilita a implementação das últimas tecnologias sem precisar passar 

por estágios e técnicas que já se tornaram obsoletas.  

A pesquisa identificou barreiras e fatores que limitam essa evolução: 

- dificuldades relacionadas à seleção, implementação e medição de resultados; 

- forte heterogeneidade da situação entre pequenas, médias e grandes empresas, e entre 

setores econômicos. Os respondentes trabalhando em grandes empresas eram mais informados 

sobre o tema e alcançaram maiores benefícios. O grau de utilização do digital foi avaliado mais 

elevado pelos profissionais trabalhando em empresas dos setores Finança, TI, 

Telecomunicações (75% de utilização alta), e Entretenimento e Mídias; 

- dominação da transformação digital pela área de TI, e não pelo CEO ou pela área 

marketing, conforme identificado por pesquisas em outros países; 

- investimentos concentrados nas áreas de TI, 75,8%, e operações 62,1%, 

 

A pesquisa identificou algumas práticas adotadas nas empresas mais avançadas e que 
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obtiveram os melhores resultados no processo de transformação digital.  

Essas empresas se destacam por possuir com maior frequência um plano de transformação 

digital compartilhado com os funcionários. 88% dos respondentes trabalhando em empresas 

possuindo um plano de transformação digital compartilhado, afirmaram que a empresa tinha 

ganhado em produtividade, contra 50% quando não é compartilhado. Estas empresas se 

destacam também por alcançar benefícios superiores em relação a novos produtos (81% contra 

56% em média), formas de trabalhar (69% contra 56%) e análise de dados (63% contra 58%). 

Estes resultados estão alinhados com uma pesquisa do MIT com Capgemini de 2011 com 157 

executivos, que identificou que as empresas que possuíam um plano de transformação digital 

para coordenar os esforços alcançam resultados superiores. 

Uma segunda prática identificada é a liderança do processo de transformação digital pelo 

próprio CEO/ presidente. Ao contrário de pesquisas realizadas fora, foi identificado que, no 

Brasil, o diretor de TI costuma ser responsável pela evolução digital. O envolvimento da 

Presidência /ou da Diretoria é crucial pois sem ela os projetos não têm a mesma capacidade 

transformacional, jà que requerem um conhecimento completo do negócio, dos consumidores 

e do posicionamento estratégico da empresa.  

Uma terceira boa prática é relacionada a participação do TI na estratégia da empresa, 

associada a ganhos superiores de produtividade da empresa: 72%, contra somente 55% somente 

quando onde o TI cuida dos problemas do dia dia.  

 

As empresas precisam entender que a transformação digital não é um fenômeno isolado, 

pois é profundamente relacionado à evolução digital do país. O Índice digital da Digital Planet 

[35] identifica a maturidade digital de um país como resultado da integração entre quatros 

elementos:  

 oferta 

 demanda 

 instituições 

 orientação para à inovação 

Hoje no Brasil, uma empresa do setor da indústria passa em média 2,600 horas para 

cumprir com a legislação fiscal contra 356 horas em outros países América Latina. O modelo 

trabalhista dificulta à contratação de funcionários e o demissão de de funcionários pouco 

eficientes. As barreiras aduaneiras protegem o país de competidores internacionais mas 

contribuem a explicar a posição do país no quarto último lugar numa pesquisa da OCDE sobre 
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nível de produtividade de 41 países [27]. Melhorar a produtividade é uma oportunidade única 

para melhorar as condições de vida, conforme o economista Paul Krugman para quem a 

habilidade de um país para melhorar seu padrão de vida depende quase que inteiramente de sua 

habilidade de aumentar a produtividade por trabalhador.  

 

Esse trabalho permitiu medir o estado da transformacao digital numa amostra de empresas 

atuando no Brasil e identificar algumas especificidades locais. O especialista consultado, Marco 

Leone aponta que muitas mudanças estão acontecendo, que a transformação digital é um 

fenômeno ainda muito recente, imprevisível e irreversível, dificil de entender e medir. Com 

isso, ele conclui: ‘um dos caminhos para avançar é de ‘procurar entender. Tudo isso começa 

com iniciativas de procurar entender, estudar e aprimorar’.  

 

Trabalhos futuros poderiam ampliar a distribuição da pesquisa a uma amostra de maior 

tamanho e/ou selecionar um perfil mais especifico:  

- de respondentes, por exemplo com um cargo ou uma área de atuação determinada adentro 

da empresa; 

- de empresas, analisando um segmento especifico de organizações, seja pelo porte, pela 

região geográfica ou pelo setor de atividade; 

Essa seleção permitiria uma melhor comparabilidade dos resultados, garantindo 

estatísticas mais confíaveis. 

Uma outra possibilidade de trabalho futuro seria de realizar uma pesquisa qualitativa com 

executivos sobre os problemas identificados pela pesquisa, como as dificuldades em gestão de 

projeto e medição de resultados ou falta de abertura cultural para identificar boas praticas e 

iniciativas adotadas para melhorar e corrigir esses barreiras. 

Uma terceira área de pesquisa para aprofundar esse trabalho seria de estudar o impacto do 

fechamento econômico e do ‘Custo Brasil’ (Barreiras econômicas e burocráticas que encarecem 

os investimentos e diminuem à competitividade das empresas no Brasil) sobre o processo de 

transformação digital das empresas e da economia. 
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Apêndice 1. Questionário da pesquisa 
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Apêndice 2. Informações complementares sobre os respondentes 
 

Faixa Etária % 

60 e mais 3% 

Entre 20 e 29 10% 

Entre 30 e 39 39% 

Entre 40 e 49 34% 

Entre 50 e 59 14% 

 

 

 

Cargo na empresa % 

Analista 29% 

Gerente 24% 

Coordenador, Supervisor 15% 

Diretoria e Presidência 11% 

Consultor, Especialista 8% 

Proprietário, Sócio e Partner 6% 

Arquiteto de TI 5% 

Professor 2% 

 

 

Área de atuação na 

empresa 

% 

TI 33% 

Outro 10% 
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Comercial 8% 

Comunicação 8% 

Financeiro 8% 

RH 8% 

Direção 7% 

Desenvolvimento 3% 

Diretoria 3% 

Marketing 3% 

Vendas 3% 

Controladoria 2% 

Governança 2% 

Serviços 2% 

 

 

Número de funcionários da empresa  

Menos de 50 13% 

Entre 50 e 99 13% 

Entre 100 e 500 27% 

Entre 500 e 999 8% 

Entre 1.000 e 4.999 22% 

Mais de 5.000 17% 

 

 

Setor de Atividade da Empresa % 

IT e tecnologia 27% 

Serviços 22% 

Educação 7% 

Finança 7% 

Saúde 7% 

Sector público 7% 
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Telecomunicações 7% 

Entretenimento e médias 5% 

Indústria 5% 

Varejo 5% 

Bens de consumo 3% 

Óleo e Gás 3% 

 


