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INTRODUÇÃO

Transformação digital. Dificilmente, você nunca ouviu esse termo, não é mesmo? O conceito está em
evidência e tem tirado o sono dos gestores. Afinal, todos querem fazer parte desse novo momento do
mercado, mas muitos não sabem por onde começar.
O interesse pelo tema está relacionado com os seus benefícios para os negócios. A transformação digital
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permite que as companhias utilizem a tecnologia para antecipar problemas, identificar oportunidades de
melhorias e aprimorar processos organizacionais para colher resultados mais positivos.

INTRODUÇÃO
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Falando dessa forma, até
parece que, com um simples
passe de mágica, sua empresa
já estará inserida nesse
cenário promissor, certo? No
entanto, não é bem assim. O
processo é longo, exige muita
dedicação e só dará retorno se
você implementá-lo agora.
Por isso, preparamos um

guia completo sobre a

transformação digital nas
empresas. Neste material,

você saberá os impactos dessa
mudança nos negócios, como
aplicá-la na sua companhia
e as principais tendências
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da área. Está preparado?
Então, boa leitura!

O QUE SIGNIFICA
TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL?

Embora todo mundo fale a respeito, ainda é difícil entender
o que é transformação digital. O conceito representa
uma mudança nas estruturas das organizações, na qual a
tecnologia passa a ser o centro das estratégias e das ações
realizadas, tanto internas quanto externas.
O Uber é um ótimo exemplo. Antes de o serviço existir, os
táxis eram os responsáveis por buscar e levar as pessoas
a qualquer hora e em qualquer lugar por um determinado
preço. O serviço realizado pela Uber não é diferente. Então,
por que o aplicativo impactou tanto a categoria?
Simples! A solução que a Uber oferece é mobilidade aliada
à tecnologia. O consumidor, usando apenas o seu celular,
sabe a estimativa do valor da corrida, tem disponível várias
formas de pagamento, acompanha em tempo real o trajeto
e vê com precisão quando o motorista chegará ao ponto de
embarque e desembarque. A “grande sacada” foi digitalizar
e democratizar a forma de as pessoas se locomoverem.

O QUE SIGNIFICA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL?
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Percebe que o termo é bem mais amplo do que a companhia ter presença digital ou melhorar a área de
TI? É um desafio que engloba toda a gestão da organização.
Sendo assim, cada iniciativa no segmento digital pode acelerar o desenvolvimento da companhia e trazer
mais vantagens competitivas perante os concorrentes do seu segmento. Quer entender melhor
quais os impactos causados por esse novo modelo de trabalho? É só ler o próximo capítulo!

QUAIS SÃO OS
IMPACTOS DESSA
TRANSFORMAÇÃO?

QUAIS SÃO OS IMPACTOS DESSA TRANSFORMAÇÃO?
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É notório o quanto a transformação digital está mudando a sociedade. O aumento do fluxo
de informações e a agilidade para realizar tarefas, antes consideradas complexas, são
apenas algumas das consequências desse novo cenário do mercado.
Podemos perceber claramente os impactos da transformação digital em quatro áreas. Vamos falar
sobre cada uma abaixo.

QUAIS SÃO OS IMPACTOS DESSA TRANSFORMAÇÃO?
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VISÃO EMPRESARIAL
A transformação digital é uma mudança

cultural apoiada nas ferramentas digitais
e voltada para o pensamento customer

centric. E, por cliente, estamos falando de
fornecedores, funcionários e público final.
Uma pesquisa do SAP mostra que 84% das
empresas acham a transformação digital algo
importante. A mesma pesquisa, no entanto,
prevê que apenas 3% dessas companhias
implementam o conceito de maneira correta.
Alcançado o sucesso ou não, fato é que as
instituições estão atentas a esse modelo de
negócio. Ou seja, a companhia que não mudar
o mindset tem grandes chances de não
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sobreviver no mercado.

QUAIS SÃO OS IMPACTOS DESSA TRANSFORMAÇÃO?
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FIDELIZAÇÃO DO CONSUMIDOR
O acesso a um grande número de dados

Atender melhor por meio dos seus canais

também influencia o comportamento

de interatividade, em especial, os digitais,

dos clientes. Agora, eles têm mais

também pode levar a uma fidelização. De

conhecimento e estão mais exigentes com

acordo com estudo do Gartner Research,

os serviços prestados. Nesse cenário, a

até 2020, os clientes administrarão

comparação entre companhias é inevitável.

85% de seu relacionamento sem falar

Surge, então, o desafio de fidelizá-los.

com um ser humano.

Para manter um relacionamento próximo

Portanto, invista em um atendimento

to one é uma estratégia interessante,

para encantar o consumidor e,

com o consumidor, o marketing one

pois valoriza as preferências das pessoas

consequentemente, gerar vendas

e faz com que a sua experiência com a

mais regulares.

marca seja mais satisfatória.
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diferenciado e bem-feito

REVISÃO DE PROCESSO E
REDUÇÃO DE CUSTOS
A revisão dos processos internos leva à redução de custos.
Uma pesquisa realizada pelo MIT aponta que as empresas
que fizeram a transformação digital estruturada reduziram
os gastos em 20%. Isso porque as metodologias digitais
otimizam o processo interno, diminuem a burocracia,
aumentam a rapidez e, com isso, geram economia.
Já a pesquisa Coleman Parkes Research aponta que a
transformação digital tem impulsionado, em média,
37% do crescimento de receita advinda de novos
negócios realizados pelas organizações.
Além disso, mais de 76% de empresas informaram
ter melhorado a capacidade de atingir seus clientes
digitalmente e 69% relataram melhor diferenciação
competitiva. Ou seja, investir em transformação digital
melhora diversos fatores organizacionais.

QUAIS SÃO OS IMPACTOS DESSA TRANSFORMAÇÃO?
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PROFISSIONAIS DE TI
MAIS ESTRATÉGICOS
Durante muitos anos, os profissionais de TI
eram vistos dentro das companhias como os
responsáveis pela implementação de softwares e
hardwares. Essas funções perdem espaço no cenário
da transformação digital.
Por isso, o conhecimento em experiência do
usuário (UX) e o relacionamento com o
cliente tornaram-se primordiais para quem

trabalha na área e essenciais para as empresas
operarem no mercado com eficiência.
Os impactos são enormes e desafiadores, não é mesmo?
A boa notícia é que o seu negócio pode se preparar
e estabelecer mudanças para entrar de vez na era da
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transformação digital. Mostraremos os principais passos
dessa trajetória no próximo capítulo. Acompanhe!

COMO FAZER PARTE
DESSE MOVIMENTO?

gestão para transformação

A transformação digital não é mais uma questão de opção, mas um processo necessário e contínuo
para as empresas. Para adotá-la, as companhias precisam mudar o mindset de todos os
colaboradores e também a sua cultura.

Isso porque houve, no mercado, uma explosão de ferramentas digitais, levando a um empoderamento das
pessoas e fazendo emergir novos valores, que podem ser resumidos em:
»» senso de utilidade maior do que o senso de

propriedade, transformando ativos pessoais em
meios de produção, o que é muito interessante e
também desafiador para as empresas;

»» instantaneidade, ou seja, as pessoas querem
tudo rápido;
»» compartilhamento, cada vez mais estimulado
no mundo digital;
»» sustentabilidade ambiental, social, econômica e
ética, que implica práticas reais de transparência.

COMO FAZER PARTE DESSE MOVIMENTO?

gestão para transformação

A maneira de embarcar e fazer parte do movimento é adotando, de forma real, o customer
centric (consumidor no centro da estratégia) para capturar o digital spirit (o seu espírito
digital). As pessoas querem simplicidade, conveniência, interatividade e personalização.
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Mas como fazer isso funcionar? Por meio de quatro grandes passos, que não são sequenciais, mas
simultâneos, e também pelos pilares dessa transformação digital:

COMO FAZER PARTE DESSE MOVIMENTO?
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REVISÃO DOS ATUAIS PROCESSOS
É preciso rever todas as metodologias da empresa para identificar quais podem ser eliminadas, melhoradas e
inseridas. O principal, contudo, é encontrar oportunidades de mudar um processo analógico para o digital.
Uma boa forma de fazer essa varredura é com o Modelo de Excelência da Gestão® (MEG), que indica oito
Fundamentos para a realização de boas práticas de governança, que são:
»» liderança transformadora;

»» compromisso com as partes interessadas;

»» adaptabilidade;

»» orientações por processos;

»» aprendizado e inovação;

»» pensamento sistêmico;

»» desenvolvimento sustentável;

»» geração de resultados.

O modelo é integrativo e possibilita a organização incorporar diversas ferramentas, garantindo mais
agilidade para atender aos consumidores e melhorando seus processos internos.
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COMO FAZER PARTE DESSE MOVIMENTO?
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CRIAR NOVOS MÉTODOS
Esqueça os modelos tradicionais de

conceito), ou seja, documentar a evidência de que um
produto - ou serviço - em potencial pode ser

negócios. Após a revisão, é hora de

bem-sucedido. A ideia é testar internamente,

apostar em ferramentas diferentes e

documentar e depois avaliar se a solução tem

que são inspiradas nos hábitos das

problemas técnicos ou logísticos que podem

startups. Adote novos processos

interferir nos resultados.

para aproveitar os ativos que
sua companhia possui.

É importante, ainda, que a organização aja como uma
plataforma de negócios. Grandes grupos empresariais

Uma boa maneira de fazer isso é

possuem ativos enormes, mas alguns são esquecidos.

Product) ou produto mínimo

Aproveite, ainda, o conceito de cauda longa, de

soluções com as características

ambiente digital. Com o progresso do e-commerce,

usando o MVP (Minimum Viable
viável, que permite a criação de
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Outra maneira é utilizando o método POC (prova de

Chris Anderson, que também está presente no

mínimas necessárias para o

as organizações podem atingir grandes públicos com

lançamento no mercado.

produtos de nicho, melhorando os resultados das vendas.

COMO FAZER PARTE DESSE MOVIMENTO?
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MUDANÇA INTERNA DA COMPANHIA
Antigamente, as empresas eram mais maduras
digitalmente do que os consumidores e funcionários.
Hoje, acontece o contrário: as pessoas estão à frente
das organizações quando o assunto é digital.
Por isso, é necessário ter uma abertura para todo o
ecossistema on-line, passando desde o fornecedor
até o CEO da companhia. Aliás, essa mudança deve
partir dos líderes com o apoio do RH. Só assim,
será possível desenvolver novas práticas e

encontrar insights para solucionar os problemas
que surgirem ao longo do dia.
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Essa mudança deve fazer parte da cultura
da empresa e, caso ela consiga fazer isso
de maneira estruturada, pode se dar muito
bem no mercado.
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INCORPORAÇÃO DE KNOW-HOW
São tantas informações e mudanças acontecendo que é
difícil acompanhar tudo. Porém, é necessário sempre estar
atualizado sobre as novidades do segmento. Por isso, uma
boa solução é implementar o TI bimodal, ou seja, uma

parte da equipe fica concentrada nos legados diários e a
outra, a encontrar novas tecnologias e soluções.

O TI bimodal é uma tática momentânea para
incorporar rapidamente todo o know-how que
puder. Depois, o setor volta a ser único, mas as
soluções inovadoras já estarão permeadas pela
organização e serão aplicadas por toda equipe.
Agora que você já sabe como iniciar seu negócio na
transformação digital, que tal ampliar seus conhecimentos
e saber as principais tendências do setor?
É só ler o próximo capítulo!

QUAIS SÃO AS
TENDÊNCIAS DESSAS
MUDANÇAS PARA
AS EMPRESAS?

QUAIS SÃO AS TENDÊNCIAS DESSAS
MUDANÇAS PARA AS EMPRESAS?
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A transformação digital envolve diversas tendências que já estão sendo discutidas no mercado. Separamos,
abaixo, os seis conceitos mais presentes quando pensamos nas mudanças digitais. Vamos lá?

MARKETING ONE TO ONE
Esse sempre foi um desejo de quem trabalha
com marketing: falar para cada cliente de forma
personalizada. As ferramentas digitais estão deixando
as empresas mais próximas de concretizar esse sonho.
Um bom exemplo é o chatbot, que permite que a

marca interaja com a pessoa de maneira específica,
automatizada e instantânea. Além de estreitar o
relacionamento com o cliente, essa medida diminui os
custos das empresas com suporte.
Um estudo da Juniper Research mostra que os chatbots
poderão gerar economia em vários setores da indústria.
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Só na área de saúde, por exemplo, o cálculo de redução
de custo pode chegar a US$ 3,6 bilhões até 2022.

QUAIS SÃO AS TENDÊNCIAS DESSAS
MUDANÇAS PARA AS EMPRESAS?
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EXPLORAÇÃO DE DADOS

De acordo com a IDC, até 2020, o

mundo digital terá cerca de 44

trilhões de gigabytes. Esses dados
são essenciais para as empresas

A transformação digital permite a
monetização de ativos insuspeitos, ou seja,
itens que o empresário nunca pensou que
poderiam se transformar em negócio.

entenderem o comportamento
do consumidor e, a partir disso,

É o que a Netflix faz. A empresa de streaming começou

desenvolverem ações e estratégias

apenas oferecendo assinaturas para os consumidores.

para conquistá-los.

Além de desenvolver um site responsivo para atender

Para aproveitá-los, investir em Big Data
é fundamental. Incluir ferramentas

para fazer a mineração e análise dos
dados permite que as companhias deem
respostas precisas em segundos. Além
disso, só com o Big Data é possível
24

DESCOBERTA DE NOVOS
MODELOS DE NEGÓCIO

implementar o machine learning e
agilizar as análises preditivas.

aos usuários em qualquer dispositivo, passou a
oferecer o aplicativo em Smart TV.
Isso só foi possível com a tecnologia de API

(Application Programming Interface) ou Interface
de Programação de Aplicações, que permite
integrar sistemas com segurança dos dados e
diferentes linguagens de programação. E, claro, todo
o processo é fruto da transformação digital.

QUAIS SÃO AS TENDÊNCIAS DESSAS
MUDANÇAS PARA AS EMPRESAS?
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
A inteligência artificial é a capacidade
de as máquinas, por meio de dados,
perceberem, analisarem e decidirem
de forma racional e inteligente.
Com a transformação digital, os
avanços no segmento cresceram e
modificaram o relacionamento entre
organizações e pessoas.
Sabe as músicas que o Spotify
recomenda para você? São um
exemplo da inteligência artificial.
As empresas que apostarem
nessa tendência terão a chance
de conhecer melhor o seu
consumidor e oferecer
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soluções de maneira mais
precisa e eficiente.

QUAIS SÃO AS TENDÊNCIAS DESSAS
MUDANÇAS PARA AS EMPRESAS?
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INTERNET DAS COISAS
A Internet das Coisas (IoT) é a
possibilidade de integrar diversos

estima que mais de 60% das medidas
de IoT se tornarão totalmente em

código aberto em 2018. Isso amplia ainda

dispositivos à rede para que eles se

mais as oportunidades de criar novas

comuniquem entre si de maneira inteligente.

ideias de negócios.

Esse é um dos segmentos mais latentes
quando o assunto é transformação digital,
pois pode facilitar muito os processos de
produção das empresas.
Por exemplo, companhias do ramo de
logística já utilizam a tecnologia. Os
caminhões têm sensor de radiofrequência,
permitindo saber exatamente a rota do
veículo, quando ele chegará à linha de
produção e até a velocidade durante o
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Uma pesquisa realizada pela IDC

deslocamento na viagem.

QUAIS SÃO AS TENDÊNCIAS DESSAS
MUDANÇAS PARA AS EMPRESAS?
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INDÚSTRIA 4.0
A transformação digital também impacta
diretamente o modelo industrial. Logo,
quando se fala do assunto é natural fazer
a relação com a indústria 4.0, que já é
uma realidade no mundo.
Essa nova indústria tem como característica
principal a junção entre tecnologia e
velocidade. Além disso, traz vantagens
para o setor, como mais virtualização,

instantaneidade, descentralização e

eficiência nos processos produtivos.
As tendências são promissoras, mas as
companhias também precisam atentar para
alguns mitos da transformação digital para
27

não perder dinheiro. Sabe quais são? Veja
no próximo capítulo!

QUAIS SÃO AS
ARMADILHAS DA
TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL?

QUAIS SÃO AS ARMADILHAS DA
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL?
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É fácil cometer erros no momento de implementar algo novo na sua organização, seja por falta de

conhecimento, seja por desatenção aos detalhes. Por isso, listamos abaixo três armadilhas comuns de
quem investe em transformação digital. Confira!

COMETER FALHAS NA GESTÃO
Já dissemos, neste e-book, que a transformação digital
começa na liderança da empresa. Por isso, um grande erro
é não envolver os CEOs nesse processo. É missão do gestor
mobilizar a empresa - em especial, os decisores e a equipe
de RH - para iniciar as mudanças.
Outro erro também é criar o cargo de “gerente de inovação”. Isso
significa dar todo o problema para uma pessoa resolver. Sendo
assim, se ela for bem-sucedida, a empresa inova, mas caso ela

falhe, não haverá mudanças. A transformação precisa ser
transversal e passar pela companhia inteira.

O maior desafio, no entanto, é fazer com que todos
respirem o espírito digital. O conhecimento técnico é mais
simples de adquirir por meio de cursos e treinamentos.
Mas, se ninguém comprar a ideia, a transformação não
acontece. A tecnologia é importante, mas é o ser humano
que tem a capacidade de virar o jogo.

QUAIS SÃO AS ARMADILHAS DA
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL?
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INVESTIR EM
METODOLOGIAS ERRADAS

NÃO TER INICIATIVA

A falta de planejamento é um dos principais

É comum achar que a transformação

erros cometidos nas companhias que implementam

digital é apenas para empresas

a transformação digital. As consequências são

de tecnologia ou que já nasceram

muitas, principalmente, na fase da integração

em um ambiente on-line, como

humana com as soluções tecnológicas. É preciso

e-commerces e plataformas SaaS.

pensar em cada passo para que todo o movimento de
migração seja coeso.

Essa ideia é uma falácia das
grandes! Qualquer organização,

Investir em várias iniciativas no ambiente

independentemente do segmento,

on-line também não garante que a sua empresa

pode se beneficiar com a cultura

viva a transformação digital. Dessa forma, pense em

digital. Existem milhares de

metodologias que tenham a ver com o seu negócio,

ferramentas pagas e gratuitas para

estude sobre estratégias digitais e só invista naquelas

serem testadas e, certamente, uma se

que trouxerem valor para a sua equipe.
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encaixa no perfil da sua empresa.

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO
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O caminho para a transformação digital
é cheio de desafios e também é longo.
Mas é um modelo que veio para ficar.
Mudar o seu mindset é o primeiro passo
para entrar de vez nesse mundo, no

qual a tecnologia e o consumidor
assumem o centro de tudo.

Depois, comece a propagar essa ideia para
todos os seus colaboradores e fornecedores.
Como qualquer mudança, ela não acontece
sozinha e precisa que todos estejam
engajados em prol de uma mesma ideia:
inovar para crescer.

Se a sua organização agir agora, certamente,
terá grandes chances de se destacar no
mercado futuramente. Que tal se inspirar
33

nessas dicas e começar a transformação
digital hoje mesmo?

PATROCINADORES
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rockcontent.com

A Fundação Nacional da Qualidade é um centro brasileiro
de estudo e disseminação de inteligência em gestão. Criada
em 1991, é uma instituição sem fins lucrativos e tem como
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SOBRE A FNQ

objetivo principal propagar os Fundamentos da Excelência em
Gestão para empresas de todos setores e portes.
O trabalho da FNQ é fundamentado no Modelo de

Excelência da Gestão® (MEG), uma metodologia de avaliação,
autoavaliação e reconhecimento das boas práticas de gestão,
que está organizado em Fundamentos e Temas que definem
uma base teórica e prática para a busca da excelência.
É dessa forma que a instituição preserva o engajamento
na missão de acompanhar as transformações no mundo e
incentivar o crescimento das empresas brasileiras.
A FNQ possui um site oficial e está presente também no
Facebook, LinkedIn, Twitter e YouTube. Saiba mais e
amplie o seu conhecimento!

