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Apresentação do trabalho

Em vistas das organizações estarem em constante evolução nos seus produtos, processos e
desenvolvimentos mercadológicos, é imprescindível que estudos neste amplo cenário sejam
cada vez mais presentes no cotidiano corporativo.

Sob esta premissa, e com um olhar voltado para esta evolução e a transformação digital que
envolve estas organizações, interessou-se desenvolver uma dissertação de mestrado cujo
propósito é analisar as variáveis de transformação digital sob um modelo existente – o modelo
de Rogers.

Com isto, convidou-se o Prof. Dr. José Edson Lara para a orientação desta escrita, e com seu
olhar holístico das organizações foi possível desenvolver este trabalho de inúmeras aplicações
mercadológicas e acadêmicas.

Neste contexto, elaborou-se esta dissertação que está organizada em capítulos, cada um com
uma respectiva seção, estruturada conforme as seguintes unidades:

No capítulo 1, Introdução, são apresentados os conceitos básicos de transformação digital nos
negócios, evolução empresarial, conectividade e competividade corporativa, entre outros. De
maneira contextualizada, é demonstrado os objetivos que este trabalho se dispôs a realizar,
assim como a justificativa para tal.
No capítulo 2, Referencial Teórico, é elucidado ao leitor as principais teorias acerca do tema,
sobretudo os construtos da transformação digital e seu impacto nos negócios. De forma
organizada, são observados os diversos campos de atuação da evolução corporativa e suas
respectivas teorias.

No capítulo 3, Metodologia, são demonstrados os métodos utilizados e procedimentos
estratégicos de desenvolvimento da pesquisa, condução do trabalho, determinação da amostra
adequada e como foram coletados os dados.

No capítulo 4, Análise e Apresentação dos Resultados, são apontados os dados propriamente
ditos da pesquisa, já analisados pelo prisma do modelo de Rogers e sua perspectiva holística do

contexto corporativo em evolução organizacional e transformação digital, em uma análise
estatística, e compilando as informações para apresentações posteriores. Traz uma Abordagem
de Análise Descritiva, com uma visão ampla do contexto atual das organizações pesquisadas,
uma visão holística de seu universo, entre outros fatores. Além da Análise de Dispersão, que
traz uma análise comparada dos dados, uma vez que seu intuito é identificar o grau de
semelhança entre os dados, e o quanto os mesmos distanciam do valor central – o grau de
representação da média.

No capítulo 5, Considerações Finais são contempladas as conclusões da pesquisa em
conformidade com os objetivos geral e específicos desta dissertação, assim como uma análise
direcionada ao problema que a fundamentou. Também são propostas algumas recomendações
para trabalhos futuros, em vias de dar continuidade nesta pesquisa, assim como as principais
dificuldades e obstáculos encontrados.

Ao final do trabalho encontram-se as referências utilizadas para se embasar esta pesquisa e o
apêndice, o qual contém o questionário utilizado e demais dados pertinentes.

Resumo
As organizações estão constantemente evoluindo em patamares diferenciados, independente do
seu segmento e ramo de atuação. Por sua vez, é de suma e vital importância estudos neste
aspecto, para desenvolver possibilidades de melhoria e uma análise deste factível fenômeno
corporativo. Sendo assim, é imprescindível que estudos neste amplo cenário sejam cada vez
mais presentes no cotidiano corporativo. Sob esta premissa, e com um olhar voltado para esta
evolução e a transformação digital que envolve estas organizações, desenvolveu-se esta
dissertação de mestrado cujo propósito é analisar as variáveis de transformação digital sob um
modelo existente – o modelo de Rogers. A dissertação está organizada em cinco capítulos, cada
um com uma respectiva seção. São apresentados os conceitos básicos de transformação digital
nos negócios, evolução empresarial, conectividade e competividade corporativa, entre outros.
De maneira contextualizada, são demonstrados os objetivos que este trabalho se dispôs a
realizar, assim como a justificativa para tal. Em seguida, no Referencial Teórico, Taxonômico
e Conceitual, são elucidados ao leitor as principais teorias acerca do tema, sobretudo os
construtos da transformação digital e seu impacto nos negócios. De forma organizada, são
observados os diversos campos de atuação da evolução corporativa e suas respectivas teorias.
A Metodologia deste trabalho é demonstrada por meio dos métodos utilizados e procedimentos
estratégicos de desenvolvimento da pesquisa, condução do trabalho, determinação da amostra
adequada e como foram coletados os dados. A estruturação da pesquisa se deu por meio de
questionários enviados digitalmente com a utilização da ferramenta SurveyMonkey, com o
intuito de abranger um maior número de entrevistados. No capítulo 4, Análise e Apresentação
dos Resultados, são apontados os dados propriamente ditos da pesquisa, já analisados pelo
prisma do modelo de Rogers e sua perspectiva holística do contexto corporativo em evolução
organizacional e transformação digital, em uma análise estatística, e compilando as informações
para apresentações posteriores. Traz uma Abordagem de Análise Descritiva, com uma visão
ampla do contexto atual das organizações pesquisadas, uma visão holística de seu universo,
entre outros fatores. Além da Análise de Dispersão, que traz uma análise comparada dos dados,
uma vez que seu intuito é identificar o grau de semelhança entre os dados, e o quanto os mesmos
distanciam do valor central – o grau de representação da média. Por fim, nas considerações
finais são contempladas as conclusões da pesquisa em conformidade com os objetivos geral e
específicos desta dissertação, assim como uma análise direcionada ao problema que a
fundamentou. Também são propostas algumas recomendações para trabalhos futuros, em vias
de dar continuidade nesta pesquisa, assim como as principais dificuldades e obstáculos
encontrados. Após o final do trabalho encontram-se as referências utilizadas para se embasar
esta pesquisa e o apêndice, o qual contém o questionário utilizado e demais dados pertinentes.
Palavras Chave: 1. Transformação Digital. 2. Governança Corporativa. 3. Evolução
Empresarial.

Abstract
The organizations are constantly evolving in different levels, independent of its segment and
branch of activity. On the other hand, studies on this aspect are of vital importance, in order to
develop possibilities for improvement and an analysis of this feasible corporate phenomenon.
Therefore, it is imperative that studies in this broader scenario are increasingly present in
corporate daily life. Under this premise, and with a focus on this evolution and the digital
transformation involving these organizations, this dissertation was developed whose purpose is
to analyze the variables of digital transformation under an existing model - Rogers model. The
dissertation is organized into five chapters, each with a respective section. It presents the basic
concepts of digital transformation in business, business evolution, connectivity and corporate
competitiveness, among others. In a contextualized way, it is demonstrated the objectives that
this work was set to perform, as well as the justification for it. Then, in the Theoretical,
Taxonomic and Conceptual Reference, the main theories about the subject are explained to the
reader, above all the constructs of digital transformation and their impact on business. In an
organized way, the various fields of action of corporate evolution and their respective theories
are observed. The methodology of this work is demonstrated through the methods used and
strategic procedures for developing the research, conducting the work, determining the
appropriate sample and how the data were collected. The structure of the research was done
through digitally sent questionnaires using the SurveyMonkey tool, in order to cover a larger
number of respondents. In chapter four, Analysis and Presentation of Results, the research data
itself, already analyzed by the prism of the Rogers model and its holistic perspective of the
corporate context in organizational evolution and digital transformation, are analyzed in a
statistical analysis, and by compiling the information for later presentations. It brings a
Descriptive Analysis Approach, with a broad view of the current context of the organizations
surveyed, a holistic view of its universe, among other factors. In addition to the Dispersion
Analysis, which brings a comparative analysis of the data, since its intention is to identify the
degree of similarity between the data, and how much they distance themselves from the central
value - the degree of representation of the mean. Finally, in the final considerations the research
conclusions are considered in accordance with the general and specific objectives of this
dissertation, as well as an analysis directed to the problem that underlies it. Some
recommendations are also proposed for future work, in the process of continuing this research,
as well as the main difficulties and obstacles encountered. After the end of the work are the
references used to base this research and the appendix, which contains the questionnaire used
and other pertinent data.
Keywords: 1. Digital Transformation. 2. Corporate Governance. 3. Business Evolution.
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1

Introdução

O tema da inserção e transformação digital nas empresas vem sendo aceleradamente explorado
em pesquisas científicas, em artigos, teses e dissertações, assim como em relatos técnicos e
gerenciais. Entre as contribuições neste sentido, pode-se referenciar Rogers (2016) e Kotler,
Kartajaya & Setiawan (2017).

Neste sentido, em vistas de encurtar a guerra por meio da decodificação de mensagens alemãs,
um gênio matemático teve a brilhante ideia de utilizar uma máquina para decifrar os códigos
de outra máquina de guerra. Assim, Alan Turing dava nascimento a Cristopher, o primeiro
“computador” da história, responsável por quebrar os códigos da codificadora Enigma, utilizada
pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial (Lewis, 2000). De lá para cá muito se
evoluiu, e a cada passo a informática avança exponencialmente. Das máquinas pensantes de
Turing até os microcomputadores, ultrabooks e demais dispositivos eletrônicos que possuímos
atualmente, mudanças impactantes foram identificadas. Nesta situação, pode-se dizer que as
máquinas evoluíram.

Com o boom do Vale do Silício, onde os computadores deixaram de ser prioritariamente de uso
militar ou corporativo para passarem a ser utilizados também nas casas das pessoas, cumprindo
funções simples e básicas, de certo modo até rotineiras, uma grande virada acontece,
transformando jovens em milionários, e criando as principais marcas da era da informática.

Até então pouco se falava em internet. Os primórdios de nossa World Wide Web (WWW),
também fruto das iniciativas de pesquisa militares, era humilde, com fluxos de dados pouco
constantes e uma certa exclusividade para quem a fosse acessar. Certamente estas barreiras não
foram suficientes para segurar a torrente de crescimento que a internet alcançou (Converge,
2015).

A distância entre as organizações e seus processos, assim como as suas respectivas
visibilidades, têm-se reduzido exponencialmente, em virtude da globalização. Pequenos
empreendedores brasileiros (Chiarini & Silva, 2016) já exportam seus produtos em cenário
internacional, e nas duas últimas décadas, este volume tem aumentado bastante, assim como os
incentivos para tal.

17

Tal efeito da globalização, portanto, não poderia deixar de afetar a indústria da informática, e
com isso, afetar os demais setores da economia. Com esta distância menor, novas tendências
mercadológicas e produtivas utilizadas em outras nações adentram o território nacional. Esse
fator culmina em uma constante evolução corporativa, seja ela por necessidade de se manter no
negócio ou por oportunidades de realizá-lo (Vale, Correa & Reis, 2014).

O tema da competitividade vem sendo abordado intensamente por autores acadêmicos,
especulações intuitivas, obras literárias destinadas a executivos organizacionais, assim como
em conversas coloquiais, desde a década de 1980. Até então, as especulações, incluindo as
acadêmicas, versavam mais propriamente sobre os espectros da competição e da
competitividade. Autores como Porter (1986) contribuíram substancialmente para a
compreensão mais consistente do tema. Outros autores, como Hunt (2002), continuaram seus
estudos na construção de uma teoria geral da competitividade.

O conceito de competitividade, sob o olhar de Porter (1986), traduz que as organizações
necessitam se tornarem competitivas para prolongarem as suas atividades no cenário recente,
sobretudo as industriais. A sua teoria se origina anteriormente no momento em que dissertou
(1978) a respeito de cinco forças atuantes nos negócios (barganha dos fornecedores, entrada de
novos concorrentes, barganha dos compradores, ameaça de novos produtos e rivalidade entre
concorrentes), e com base neste prisma, os gestores devem proporcionar estratégias.

Atualmente as organizações necessitam estar atentas ao mercado altamente competitivo que as
cerca. Os negócios que se desenvolvem atualmente são, sobretudo no Brasil, ineficientes de
diversas maneiras. Ineficiências na utilização de recursos limitados, no emprego de pessoas
adequadas aos seus respectivos cargos, no desenvolvimento adequado de atividades correlatas
e até mesmo na prospecção de novos negócios.

Um exemplo que pode-se mencionar é um processo que a cada dia toma mais espaço no
mercado financeiro, e que através de fintechs1 e startups2 possui grande amplitude comercial,
sobretudo no contexto virtual. Cada empresa pode ofertar um serviço isoladamente, e não uma

1
2

Organizações do ramo financeiro cujo atendimento é exclusivamente pelo telefone, web ou aplicativos.
Empresas emergentes com grande possibilidade de crescimento, normalmente do segmento tecnológico.
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grande gama de ofertas como um banco múltiplo3 o faz – o fenômeno que têm se chamado
desbancarização (Lendico, 2016). Ciampolini, CEO da Lendico, uma plataforma online de
crédito pessoal, diz que a ideia não é ser uma solução completa para todas as necessidades
financeiras do consumidor, mas sim, oferecer a melhor solução para um determinado serviço
ofertado de maneira insatisfatória por um grande banco. Segundo o empresário, atualmente,
existem fintechs focadas em empréstimos, em organização financeira, investimentos, seguros,
transferências de recursos, meios de pagamento e a lista vai longe. Só em 2014, ao redor do
mundo, as fintechs conquistaram US$ 29 bilhões em investimentos (Lendico, 2016).

Para o desenvolvimento desta dissertação foram utilizadas obras literárias (Porter, Hunt,
Rogers, entre outros autores), artigos científicos de portais de periódicos nacionais e
internacionais (SciElo, Spell e Ebsco Host) e publicações de periódicos da área (FGV Business,
Exame Research, dentre outros). Dentro deste amplo cenário teórico, empírico e conceitual, foi
possível construir uma análise holística do cenário evolucionário digital das organizações.

1.1

Problema de pesquisa

Tendo em vista a constante evolução das organizações, a necessidade de se atualizarem diversas
vezes em um pequeno intervalo de tempo e o mercado cada vez mais competitivo e exigente,
estudos são necessários nesta área em virtude da consolidação do negócio.

As organizações, em sua maioria, buscam inovar para se destacar no mercado e trazer
exclusividades aos clientes. Dentro deste contexto, é necessário, portanto, estabelecer um
panorama desta inovação e transformação digital.

Para identificar novas possibilidades para as organizações que estão se inovando e repensando
sobre seus negócios, será utilizado o modelo proposto por Rogers (2017), que apresenta cinco
fatores fundamentais para a transformação digital nas organizações. Em seu escopo, que será
dissertado mais adiante neste trabalho, o autor aponta cinco principais fatores que influenciam,
impactam e podem ser observados em um processo de transformação digital nas empresas. São

3

Bancos múltiplos são aqueles que, segundo o BACEN, possuem tanto atividades comerciais de fomento
creditório quanto atividades de captação, como investimentos em CDBs e outros fundos.
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eles, Clientes, Competição, Dados, Inovação e Valor. Cada um possui um vislumbre de
mudança para a era digital, e que em seu próprio contexto, traduz um fragmento desta
transformação.

O modelo traduz as principais características das organizações e a constante necessidade por
mudança em que elas demandam no seu dia a dia. Dentro do contexto, podem explorar clientes
que não conhecem o estabelecimento, utilizar de forma mais eficiente e eficaz os dados dos
clientes, mercado ou fornecedores, agregar maior valor ao consumidor final, posicionar-se mais
fielmente ao mercado de maneira altamente competitiva, entre muitos outros fatores.

Chega-se, então, ao problema desta pesquisa. Da pergunta primária, que traduz uma
dificuldade, seja teórica ou prática, que deve-se buscar uma solução (Lakatos & Marconi,
2010). Para estes autores (2010), o problema deve ser viável, relevante, novo, exequível e
oportuno.

Esta pesquisa, portanto, possui aplicabilidade segundo a sua pergunta de partida, pois atende as
exigências propostas. É viável, uma vez que pode ser resolvido eficazmente através de uma
pesquisa. É relevante, pois traz novos conhecimentos no aspecto da eficiência dos negócios
educacionais. É novo, pois acompanha o atual estágio da evolução científica do segmento. É
exequível, uma vez que apresenta o potencial de proporcionar uma conclusão válida e eficiente.
Ao mesmo tempo que é oportuno, pois atende a diversos interesses organizacionais.

Sendo assim, o problema que norteará a pesquisa consiste no escopo da pergunta:

Como se configuram os fatores impactantes de transformação digital dos negócios em
organizações nacionais de médio e grande porte?
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1.2 Objetivos

Este trabalho se centra na premissa de identificar e analisar o contexto das organizações de
acordo com um modelo pré estabelecido. O modelo de Rogers (2017), abrange cinco construtos
para definir, de maneira holística e sistêmica, o patamar das empresas sob o prisma da
Transformação Digital. São eles – cliente, competitividade, dados, inovação e valor.

Tal preceito é importante, uma vez que as organizações, a cada dia, demandam mais uma
construção e reinvenção da visibilidade e identidade dos seus clientes, do quão competitivo é o
mercado atual, do valor e importância de se tratar e utilizar adequadamente os dados, de como
a pesquisa e inovação corroboram para o bem estar da empresa, como a visão de valor agregado
ao cliente se modificou e, por fim, como estes construtos se interconectam.

Segundo Lakatos & Marconi (2010), a formulação dos objetivos significa definir com precisão
o que se visa com o trabalho sobre dois aspectos: geral e específico. Onde, portanto, o primeiro
é relacionado à ideia primária no estudo proposto, encontra-se ligado à compreensão geral do
todo, à cumprir o que se solicita no problema e indaga-se na pesquisa, e, por consequência, no
segundo, em âmbito mais restrito, compreende etapas intermediárias, que, sob aspectos
instrumentais, estruturais e metodológicos, permite-se cumprir o objetivo geral.

Para este trabalho, observa-se a seguir os objetivos geral e específicos.

Objetivo Geral

O objetivo geral que norteia esta pesquisa consiste em analisar a configuração do estado da
transformação digital em organizações, conforme o modelo de Rogers (2017).

Objetivos específicos

Os objetivos específicos que se traduzem em etapas para a conclusão deste trabalho são
identificar e analisar:
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1)

A intensidade da contribuição do fator “cliente” na explicação do modelo;

2)

O nível de contribuição do fator “competição” no modelo;

3)

A incidência dos “dados informacionais” para a transformação digital;

4)

A importância da “inovação” para a transformação digital;

5)

O impacto do fator “valor para o cliente” na transformação digital;

6)

O grau de correlação entre as variáveis do modelo;

7)

O nível de convergência dos construtos do modelo, na explicação da propensão à
transformação digital.

1.2

Justificativas

Esta pesquisa visa demonstrar os impactos e reflexos das evoluções digitais dentro das
organizações. Um dos pilares para esta análise, o modelo de Rogers, agrega à ciência da
Administração cinco conceitos, cinco paradigmas, cinco fatores que de forma abrangente
ilustram e detalham o crescimento e a mudança das organizações em direção à completude
digital. Em vista deste novo cenário, é de suma e vital importância que estudos contínuos sejam
desenvolvidos pela administração no contexto da evolução e transformação digital. Tema este
que, mesmo sendo novo e emergente, já está rapidamente difuso dentre os diversos contextos
corporativos.

Outro fator que corrobora para o pleno desenvolvimento da área da administração em
consonância com a área da tecnologia e informática é o crescimento que ambas permitem nas
organizações. Estudos apontados por Rogers (2017) e Lacombe (2003) demonstram que as
organizações que utilizam desta combinação de fatores cresceram e se desenvolveram
competitivamente mais que as demais.

Ainda justifica esta pesquisa o fato de que as organizações possuem seus campos de atuações
inseridos em sociedades, sobretudo naquelas que possuem alta competitividade no cerne de
suas operações, seja varejo (supermercados, atacadistas, etc) ou indústria (automobilística,
agronegócio, etc). Em conformidade a este ponto, as sociedades no entorno desta organização
acabam por também evoluir, de forma que tal mudança influencia nas questões sociais,
educacionais, padrões de consumo e uma infinidade de outros fatores demográficos, sociais,
psicossociais e econômicos.
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Sendo assim, esta pesquisa também se justifica para seu desenvolvimento por vista deste prisma
social.

Para a evolução do conhecimento científico, é fundamental a constante construção do saber
corporativo e organizacional. As ramificações que as Ciências Sociais Aplicadas possuem
ampliam ainda mais a magnitude dos processos e sistemas que a envolve.

Estudos desta natureza se mostram fundamentais pela possibilidade de construção e
perpetuação do conhecimento por meio de pesquisas aprofundadas e estruturadas, com respaldo
acadêmico e respectivo entendimento dos processos organizacionais. Contudo, de forma coesa
e moderna, esta pesquisa se justifica de uma forma geral também para as organizações, uma
vez que estar se reinventando constantemente é uma das exigências atuais da sobrevivência no
mercado.

Portanto, analisar os principais fatores motivadores e impactantes das mudanças
organizacionais, sobretudo no contexto inovador e digital, é uma das premissas para as
organizações 4.0, como aponta Kotler, Kartajaya & Setiawan (2017). Outrossim, o crescimento
das empresas irá acontecer gradativamente. Contudo os gestores que dominarem este
crescimento irão empreender seus negócios com maior facilidade e perspectiva.

Este tema despertou o interesse pelo autor no momento em que se observou a amplitude de
possibilidades e desdobramentos que ele oferece. A imensidão de contextos inexplorados pela
pesquisa acadêmica, em seu cerne administrativo, gerencial e estratégico, permite que uma
pesquisa elucide as características das organizações nesta torrente de mudança para a era digital.

Protagonizar uma pesquisa para a dissertação de mestrado, com a tutela de um ilustre e
experiente doutor na área, é uma oportunidade ímpar que não poderia ser descartada. Sendo
assim, o tema promissor não poderia ser ignorado, deveria sido, assim, ser pesquisado.

A imersão do tema em questões tão atuais e contemporâneas traduz uma certa urgência em se
adquirir maior conhecimento sobre a maneira mais produtiva de se conduzir esse processo de
mudança. Transformar-se, para muitas organizações, é o mesmo que se reinventar, modificar
seus processos em uma certa totalidade, identificar novas possibilidades de negócio, superar
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dificuldades e até sobrepujar certos paradigmas. Este contexto deve, portanto, ser
constantemente explorado em pesquisas acadêmicas e científicas.

Conforme pode ser observado na tabela 1, em uma pesquisa em portais de periódicos nacionais
e internacionais, se analisa a quantidade de publicações das palavras chave “Transformação” e
“Digital”.

Tabela 1 Base de dados atual de artigos científicos sobre o tema em debate
Portal de Periódicos
Palavra Chave

EBSCO4

SciElo5

Spell6

Digital

282.607

7.137

352

Transformação + Digital

24

34

2

Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se o crescente aumento das publicações no decorrer dos anos, com maior foco nos
períodos mais recentes. Ao todo, segundo os portais pesquisados, o termo “Digital” retornou
em um número expressivo de elementos – um total de 290.096 artigos. Dentre as publicações,
observou-se diferenças notórias e significativas, tais como o tipo (artigo, revista, notícia,
periódico científico, case de estudo, resenha e revista acadêmica) e idioma (português, inglês,
espanhol, alemão, francês e italiano).

Em contrapartida a este impactante número, ao se pesquisar as publicações referentes a
combinação de termos “Transformação” + “Digital”, uma quantidade significativamente menos
expressiva foi identificada, sendo observado um total de 60 elementos.

Na plataforma EbscoHost (2018), que possui o maior número de registros, os principais
resultados consistem em publicações comerciais (73.804), revistas (68.930), notícias (29.470),
periódicos científicos (10.941) e revistas acadêmicas (10.941). O idioma das pesquisas e
trabalhos em sua maioria inglês (254.570) e português (2.650).

EBSCO Host – Portal de publicações compartilhadas entre instituições do ensino superior, de cunho nacional e
internacional.
5
SciElo – Portal de periódicos nacionais e internacionais.
6
Spell.Org – Portal de periódicos científicos nacionais.
4
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Já na plataforma SciElo (2018), os trabalhos eram em sua maioria do idioma espanhol (2.884),
seguidos de publicações em inglês (2.389) e português (2.313). Dentre os trabalhos
pesquisados, as cinco maiores nações em publicações foram o Brasil (3.218), Colômbia (1.055),
México (674), Chile (548) e Argentina (312). Ainda nesta plataforma, os tipos de publicações
eram em sua maioria artigos (6.454), seguidos de resenha de livro (135), relato de caso (127) e
artigo de revisão (114).

Na plataforma Spell (2018), os trabalhos eram todos artigos de periódicos científicos.

Sendo assim, reforça-se a constante necessidade de se pesquisar a respeito do tema. Publicações
recentes dissertam a respeito da transformação digital nas organizações com subtemas diversos,
como pode-se citar Liderança (Rezende, Kugler & Larieira, 2017), Educação (Lauro, Cruz &
Dulce, 2017), Comunicação e inclusão (Lopes & Goettert, 2015), Cinema (Christofoli, 2010),
Empreendedorismo (Oliveira, Rocha & Pinto, 2009), Financeiro (Diniz & Cerney, 2016),
Serviços governamentais (Araújo & Souza, 2011), Internet of Things (Lemos & Rodrigues,
2014), entre outros.
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2

Referencial Teórico, Taxonômico e Conceitual

As pesquisas científicas se consolidam em alicerces profundos de conhecimento e teoria
acumulados com o passar dos anos. Estes conceitos, aprofundados por autores e seguidamente
comprovados e revalidados por outros autores, fornecem um embasamento adequado para que
se possa estruturar a pesquisa.

Portanto, é de vital e suma importância que se aborde este vasto referencial conceitual,
taxonômico e teórico, para que assim as dúvidas sejam dirimidas e a pesquisa seja ainda mais
eficaz e assertiva.

Para se estruturar as teorias abordadas neste trabalho, foi necessária uma vasta busca em artigos,
periódicos, livros, teses e dissertações já publicadas, a fim de se ampliar os conceitos sobre
eficiência, produtividade, instituições de ensino e análise envoltória de dados. Esse
embasamento e arcabouço teórico possibilita a condução da pesquisa de forma mais assertiva.
Sob o olhar das autoras Lakatos & Marconi (2010), a pesquisa bibliográfica é um apanhado
geral sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de importância, por serem capazes
de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema. O estudo da literatura pertinente
pode ajudar a planificação do trabalho, evitar publicações e certos erros, e representa uma fonte
indispensável de informações, podendo até orientar as indagações.

Sendo assim, estruturado em seções em cada qual o tópico central versa sobre um dos objetivos
deste trabalho, com o intuito de trazer as teorias ligadas ao respectivo tema.

Sob o prisma das organizações contemporâneas, obtém-se um ambiente totalmente competitivo
sob diversos aspectos. Segundo Kotler, Kartajaya & Setiawan (2017), a competitividade vêm
com o aumento da concorrência. Por meio de um olhar mais aprofundado, apesar de uma teoria
anterior, Porter (1979) descreve em sua Teoria dos Fatores de Competitividade, um olhar
voltado para mais fatores que tornam a organização possível de competir em diversos mercados.

Uma das suas premissas, por exemplo, é o fator Diferencial Competitivo. Segundo Porter, este
fator ao adquirido, permite que a empresa se consolide no mercado independente dos
concorrentes que tiver. Todavia, este diferencial é momentâneo, uma vez que as organizações
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tendem a migrar para este patamar de sucesso. Ao se acontecer essa padronização
mercadológica, esta característica deixa de ser um diferencial e passa a ser uma obrigatoriedade
para se sustentar no mercado. Isso coloca as organizações em uma constante necessidade de
reinvenção de processos e produtos, com o olhar sempre atento ao que o mercado oferece.

Não se pode falar em Transformação Digital sem também abordar sobre a sociedade dinâmica.
Tal conceito, proposto por Horkheimer e Adorno (1978) e Horkheimer (2000), determina que
a sociedade flui de maneira conjunta, uma vez que a comunicação, tecnologia e a globalização
permitem este crescimento heterogêneo e diverso, de forma rápida e, de certa forma, abrupta.
A alavancagem em processos produtivos, educacionais, conjunturais e até mesmo de
entretenimento demonstram como as pessoas inseridas nesta sociedade se comportam e
consomem. Teorias do consumo que foram recentemente pré-definidas abordam isso, tais como
o homem light (Rojas, 1994), o consumismo (Rojas, 1994), o consumir para ter (Rojas, 1994),
o consumo para mostrar (Rojas, 1994) e a vida em redes sociais (Bauman, 2008).

Esse dinamismo afeta o consumo, que, como consequência, afeta as organizações, exigindo
delas uma nova postura, um novo patamar, profissionais mais engajados e capacitados neste
olhar. A transformação digital nas empresas apresenta fatores de grande potencial para este
dinamismo, tal como automação de atendimento no segmento do comércio varejista e prestação
de serviços, além de novos olhares para a indústria, com a utilização da tecnologia imersiva e
realidade aumentada em processos de produção e manutenção.

2.1

Fundamentos das organizações contemporâneas e a empresa digital

Para iniciar a abordagem a respeito das mudanças nas organizações, preliminarmente dissertarse sobre os alicerces e fundamentos que as direcionam e possibilitam operar neste mercado
altamente competitivo.

Neste tópico inicial, portanto, serão apresentados conceitos fundamentais e introdutórios a
respeito das organizações modernas e suas engrenagens, funcionamento, principais premissas
e demais características importantes para a construção do construto principal.
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Por organização, entende-se agrupamento de pessoas, que se reúnam de forma estruturada e
deliberada em associação, traçando metas para alcançarem objetivos planejados e comuns a
todos os seus membros, como afirma Lacombe (2003). Uma organização, segundo esta
definição é qualquer associação entre pessoas com objetivos comuns. Já Moraes (2004)
apresenta um panorama em que as organizações possuem diretrizes internas voltadas para
atingirem objetivos. E em sua concepção ele diz que as organizações (empresas) são instituições
sociais e a ação desenvolvida por membros é dirigida por objetivos, ou seja, metas a serem
cumpridas pela entidade em um prazo determinado. São projetadas como sistemas de atividades
e autoridade, deliberadamente estruturados e coordenados. Elas atuam de maneira interativa
com o meio ambiente que as cerca. A interação é um requisito essencial para que uma
organização qualquer tenha pretensões de atingir seus objetivos. De certa forma, as formas de
organizações evoluíram e hoje utilizam estratégias e estruturas modernas para cumprir seus
objetivos de forma eficiente.

A Internet já alcançou muitos lares no planeta e está presente no cotidiano de seus usuários.
Atualmente, as pessoas buscam informação pela Internet, encontram pessoas pela Internet,
fazem compras, estudam, aprendem e trabalham utilizando a Internet. Muitos ainda veem como
uma luta em entrar na nova era, mas será impossível resistir por muito tempo. Assim, é
conhecida a preconização “faça os planos que quiser para sua vida pessoal e profissional, mas
saiba que a Internet estará cada vez mais presente em sua vida”.

Uma pesquisa realizada pelo IDEC (2011) revelou que 83% dos brasileiros fazem compras online. Isto é reforçado pela pesquisa desenvolvida pela PWC (2017) que demonstra que 38,2%
dos brasileiros pesquisados têm o costume de fazer compras online todos os meses, contra
30,9% que afirmaram realizar estas compras em lojas físicas, com a mesma frequência. De mil
entrevistados, somente 3,4% nunca adquiriram produtos pela internet. É um caminho sem volta
que trouxe praticidade. Ter todas as informações e características do produto, rapidez, escolha
na forma de pagamento, comprar em casa, no escritório, sem trânsito, corre-corre em lojas, e
etc. E estes números são ainda mais destacados no mercado financeiro. Diversas organizações
atualmente anseiam por uma fatia deste competitivo mercado financeiro. Atividades de fomento
mercantil, empréstimos, crédito pessoal, cartões de crédito e aplicações, estão entre os
principais serviços ofertados pelas startups e fintechs que atuam neste mesmo segmento.
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No comércio eletrônico, o vendedor é substituído por uma tela de computador, no qual são
apresentados os produtos ou serviços disponíveis. Porém, neste novo meio de realizar vendas
continua existindo a necessidade de se conhecer o consumidor.

2.2

A estratégia e a estrutura da organização contemporânea

As organizações criam, implementam e monitoram estruturas e estratégias pertinentes a seus
respectivos ramos de atuação e segmentos mercadológicos. Sendo assim, é de compreensão
similar que tais fatores corroborem com o pleno desenvolvimento das metas organizacionais e
suas premissas estratégicas, que alguns autores definem como missão, visão e valores, tais como
Cappellano (2015), Laruccia (2010) e Latorre (2015).

A missão, segundo os autores, é o papel da organização perante a sociedade. Sua função
principal, sua razão de existência. Em sua maioria, é uma afirmativa que aponta a perspectiva
que a empresa espera dos colaboradores, que sua trajetória corrobore com esta ideologia
filosófica e em determinados momentos, cultural. A visão é uma meta, atingível e quantificável.
Enquanto a missão pode ser mais subjetiva, voltada para o agir dos funcionários, a visão é o
objetivo que se espera alcançar ao cumprir este papel. A meta a ser disposta deve ser
quantificável, possuir um horizonte temporal e deve ser atingível.

Desta forma, com base nestes três pilares, constitui-se uma visão tácita e que pode ser
incorporada pelos colaboradores. Por fim, os valores são as características que se esperam dos
funcionários ao agirem no cotidiano da empresa. Os valores traduzem a missão e visão da
instituição, ao serem incorporados, criando assim sua cultura. Podem também ser denominados
de princípios organizacionais, sendo que isso varia de autor para autor.

Em vista de cenários cada vez mais competitivos, e estratégias cada vez mais audaciosas com
o intuito de acompanhar tais mudanças organizacionais, faz-se necessário mencionar alguns
desses fatores para conceituar de maneira mais aprofundada este cenário.
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Estratégias

As empresas, com o intuito de se tornarem mais competitivas e angariar mais clientes, têm
elaborado estratégias cada vez mais inteligentes. Inteligentes no sentido de que o óbvio é uma
premissa de sobrevivência de mercado. Caso a instituição não promova o que normalmente é
desenvolvido por seus concorrentes, estará fadada ao fracasso. Sendo assim, é de se esperar que
o foco das ações das instituições seja minuciosamente estudado para se obter uma maior
assertividade dos seus resultados.

As ações de marketing com vieses mais voltados para o público final, trabalhar o cliente em
diferentes esferas de consumo, fidelização do processo, do cliente e da marca, atração de
clientes primeiro pelo conteúdo de interesse e não pelo produto em si são exemplos das novas
ações e estratégias mais inteligentes, que fogem do trivial até então aplicado pelo mercado.

O diferencial competitivo de uma empresa é altamente volátil. Uma organização, ao lançar um
produto inovador e diferenciado, com base em uma estratégia de mercado também diferenciada,
tende a ser copiado por seus pares de mercado. Com base nisto, é de se esperar que as estratégias
também sejam menos duradouras.

No contexto da Transformação Digital a instituições necessitam de inovar-se e construir algo
diferente a cada momento, pois o mercado também está se reinventando. Assim, por exemplo,
após o lançamento do primeiro Iphone, o mercado de aparelhos se reinventou, desbancando
marcas de renome como BlackBerry e Nokia. Como outra referência, pode-se citar o Uber7.
Muitos taxistas convencionais necessitaram de reinventar suas formas de atendimento, de
fidelizar clientes e de prestar o serviço, nascendo daí os aplicativos similares 99pop e 99taxi,
por exemplo. Observa-se, inclusive, premissas também da transformação digital nestes
processos, sobretudo valor, que serão abordados em seguida nesta dissertação. Por fim, estas
estratégias também necessitam ampliar o olhar para um cliente que está cada vez mais ávido
por interação e cada vez mais conectado. O consumidor é imediatista. Ele anseia em enviar um
WhatsApp ou Twitter e ter sua resposta em minutos, ou segundos.

7

Aplicativo de transporte de passageiros. Consiste em contatar um motorista mais próximo pelo aplicativo, e já
ter ciência do tempo da viagem, do custo e quem é o prestador de serviço.
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No último panorama de ferramentas de acesso à internet apresentado pelo CETIC, atestou-se
que as pessoas acessam mais aplicativos de mensagens instantâneas que seus próprios e-mails
(CETIC, 2016). Ou seja, é imprescindível para a manutenção e sobrevivência do negócio que a
organização possua estratégias assim, também imediatistas, orgânicas e fluídas.

Estruturas

Concomitante a tais mudanças nas estratégias dos negócios, admite-se que as organizações
necessitam rearranjar suas estruturas corporativas com vieses mais ágeis, fluídos e dinâmicos,
com contextos plurivalentes, multitarefas e com panorama matricial em sua gestão.

O foco nas finanças das empresas tem adquirido mais olhar dos executivos nos últimos anos, e
instituições que possuem atividades mercantis e até mesmo produtivas, possuem também uma
sólida estrutura financeira para angariar recursos e financiar clientes ou suas próprias
atividades.

As corporações estão com necessidade de um agir mais imediatista, para atender a seus clientes
digitais. Neste meio, retornos rápidos e menos robotizados são uma exigência, e caso a
instituição seja repleta de processos morosos e uma burocratização exacerbada, o cliente irá
para a concorrência que obtiver um cenário mais fluído.

Sendo assim, espera-se das empresas que perpassam por transformações digitais uma estrutura
mais simples, menos níveis hierárquicos e possivelmente gestão de redes, inclusive no contexto
da big data. Nesta dinâmica laboral, um colaborador responde a diversos gestores, e estes atuam
em projetos e produtos também diversos. Com isto, o foco total se volta ao cliente, uma vez que
o objetivo principal é concluir um projeto, cuja finalidade é a entrega e interatividade seja a
mais dinâmica possível.

2.3

O modelo analítico da pesquisa

Para se estruturar esta dissertação, optou-se por utilizar um modelo já existente de premissas
organizacionais para o desenvolvimento corporativo, proposto por Rogers (2017), o qual
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consiste em cinco principais fatores de análise da transformação digital nas empresas. A figura
1, demonstrada a seguir ilustra o quinteto proposto por Rogers para o sucesso na evolução dos
negócios por meio da transformação digital dos processos.

Figura 1 - Modelo de Rogers para a Transformação Digital
Rogers, D. L. (2016) Transformação Digital: Repensando seu negócio para a era digital. Columbia University
Press.

Apresentação do modelo

Com base na premissa principal de que as organizações necessitam reinventar seus processos,
estratégias e estruturas de negócios para enfrentar adversidades e conquistarem sua posição
neste mercado altamente competitivo, Rogers (2016) apresenta os cinco pilares para esta
mudança, através de 1) Clientes, 2) Competição, 3) Dados, 4) Inovação e 5) Valor.

Segundo Rogers (2017), o cliente é o cerne do negócio na era digital. Ele necessita de constante
atenção, é imediatista e altamente exigente. Além disso, está frequentemente bem informado
acerca das características do produto em que vislumbra adquirir, e é demasiadamente
questionador. Serão abordadas a seguir características do cliente, da segmentação de clientes e
como este cliente se enquadra na era digital.

Em seguida, o autor apresenta um dos principais fatores do ambiente de negócios da era digital,
a competição. Teorias de base da competição organizacional são apresentadas em adição à
competição apresentada por Rogers (2017), em que o cliente é um dos principais favorecidos.
Fatores de competitividade e o crescimento de novos negócios, inovadores, retornam em novos
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patamares desta disputa, sendo que os executivos estão constantemente em busca de um
diferencial competitivo.

A plena utilização dos dados organizacionais e a capacidade de convertê-los em informações é
o desafio do terceiro prisma apresentado por Rogers. A utilização constante e crescente de
dados é algo que deve ser utilizado pelas organizações que buscam ascensão e sucesso em seus
processos. São apresentados conceitos primários como dados, armazenamento de dados,
softwares de conversão de dados em informações e Big Data, e como as instituições devem
fazer uso deste valioso recurso, sobretudo no meio digital.
O quarto fator da evolução digital das empresas faz jus ao meio que está inserida – a inovação.
Inovar seus produtos, processos e competências corporativas é o que se espera das instituições
que estão – ou esperam – passar por uma transformação digital. São consideradas na teoria de
Rogers (2017) os conceitos de ciclos do produto, ciclos da inovação, tipos de experimentos para
lançamento de novos produtos e outros modelos de criação de novos produtos.

Por último, e não por isso menos importante, o quinto prisma da transformação digital das
empresas é o valor. Rogers (2016) apresenta fatores e características de valor agregado e cadeia
de valor, obviamente, dentro do contexto digital.
Fundamentos do construto “cliente”

Muitos conceitos da palavra cliente podem ser levantados. O mercado, neste contexto de
clientes, é fundamentado por Kotler & Armstrong (2015) nas dimensões do comportamento de
compra do consumidor. Segundo os autores, o termo se refere ao comportamento de compra
dos consumidores finais – indivíduos e famílias que compram produtos e serviços para consumo
pessoal ou familiar. O cliente pode ser um indivíduo isolado ou uma família, ávida ou
interessada em algum produto em especial. Por se tratar de indivíduos, assim que uma série de
fatores externos e internos que modificam seus perfis, influenciando suas percepções sobre o
mundo e as coisas, sobre outras pessoas e organizações, sobre símbolos e significados, suas
possibilidades sensoriais, sua sensibilidade individual e social, seus desejos e necessidades e
suas condições hedônicas e utilitaristas.
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Assim, a personalidade do indivíduo sempre influencia no momento em que ela reflete, planeja
e exerce a obtenção de um determinado produto. A personalidade se caracteriza como o
conjunto de características psicológicas singulares que distinguem um indivíduo ou um grupo.
Normalmente ela é descrita em traços como a autoconfiança, domínio, sociabilidade,
autonomia, resistência, adaptabilidade e agressividade. A personalidade pode ser útil na análise
do comportamento do consumidor em relação à escolha de um determinado bem (Kotler &
Armstrong, 2015). É descrita por estes autores, sendo subdividida em uma série de outros
padrões e critérios, tais como Estilo de Vida, Classe social, Ciclo de vida, Credos ou costumes
e outros. Já para Dias (2003), o cliente transcende a singularidade apresentada, se tornando uma
figura hipotética que pode vir a ser uma pessoa física ou jurídica, que está inserido no meio de
um processo de troca. O autor define que o cliente é uma pessoa ou unidade organizacional que
desempenha papel no processo de troca ou transação com uma empresa ou organização, e
refere-se às pessoas que assumem diferentes papéis no processo de compra, como o
especificador, o influenciador, o comprador, o pagante, o usuário ou aquele que consome o
produto.

Marques (2000) caracteriza o cliente como uma figura que adquire produtos de uma
organização, seja para consumo próprio ou para distribuição a terceiros, sendo assim a pessoa
mais importante independente do tipo de negócio. O autor define de forma simples
considerando que o cliente é uma pessoa que compra produtos da empresa, para próprio
consumo, ou para distribuí-los para consumidores finais, como a pessoa mais importante em
qualquer tipo de negócio.

Considera-se importante ressaltar que as informações proporcionadas pelos bancos de dados
abrangem não somente o cliente externo da organização, como também os clientes internos da
mesma. Estes clientes, segundo Coelho (2013), correspondem aos integrantes da empresa,
funcionários desde o alto escalão e diretoria, até os cargos operacionais. Segundo a definição
de Coelho, clientes internos são todos aqueles que fazem parte do cotidiano do ambiente de
trabalho, como o diretor da empresa, o gerente, a recepcionista dentre outros, ou seja, o cliente
interno pode ser aquele ao qual presta-se serviços com produtos e mão de obra dentro da própria
instituição. Para ampliar o contexto, Coelho (2013) e Boone & Kurtz (2011) são consensuais.
Assim, o consumidor final, é aquele que adquire o produto e o utiliza. É aquele que mantém a
empresa financeiramente, através das compras de produtos e da mão de obra oferecida pelo
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empreendedor. Por exemplo, ao ir-se ao supermercado fazer compras, torna-se um cliente
externo, porque se está comprando produtos que são oferecidos por aquela rede ou corporação.

Conquistar clientes é importante para que a empresa possa se manter competitiva no mercado.
Sem eles não é possível existir uma organização. Todavia, manter sua carteira de clientes é
crucial para o pleno desenvolvimento corporativo. Assim, novos clientes virão e os antigos
continuam oferecendo rentabilidade a instituição.

Dentro do contexto de cliente, ainda se pode construir um novo conceito a respeito da
segmentação. Tal termo traduz-se em algo que grande parte das organizações o fazem.
Impossibilitadas de atender a todos os níveis hierárquicos, tendências mercadológicas, estilos
de clientes e/ou classes sociais, as empresas buscam diversificar a sua gama de produtos e
serviços com base em segmentos de clientes.

Segundo Kotler (2012), "segmentação de mercado é o ato de dividir um mercado em grupos
distintos de compradores com diferentes necessidades e respostas". Portanto, temos diferentes
critérios para diferenciar os clientes. Kotler (2012) diferencia tais critérios em três
classificações - Segmentação geográfica, demográfica e psicográfica.

Na segmentação geográfica, estão relacionados os critérios sobre horizontes territoriais e
unidades geográficas, como cidade e bairros de abrangência. A segmentação geográfica requer
a divisão do mercado em diferentes unidades geográficas, como nações, estados, regiões,
condados, cidades ou bairros. A empresa pode atuar em uma, em alguma ou em todas as área
geográficas, prestando atenção nas variações locais.

Na segmentação demográfica, outros fatores são abordados. São utilizados para segmentar os
clientes critérios como a idade dos clientes, gênero, nível de conhecimento e a classe social em
que está inserido. Na segmentação demográfica, o mercado é dividido em grupos de variáveis
básicas, como idade, tamanho da família, ciclo de vida da família, gênero, rendimentos,
ocupação, nível de instrução, religião, raça, geração, nacionalidade e classe social. As variáveis
demográficas são as bases mais usadas para se distinguir grupos de clientes. Conforme diversos
autores, como por exemplo, Kotler (2012). A segmentação demográfica é uma das mais
utilizadas atualmente, sobretudo por dois fatores - a) a associação das necessidades e desejos
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dos clientes normalmente é por meio de variáveis demográficas e b) são medidas mais
facilmente.

Outra linha de segmentação utilizada por Kotler (2012) e diversos outros autores é a
psicográfica, que envolve os estilos de vida e características específicas de alguns grupos. Na
segmentação psicográfica, os compradores são divididos em diferentes grupos, com base em
seu estilo de vida, sua personalidade e seus valores. Pessoas do mesmo grupo demográfico
podem ter perfis psicográficas diferentes. As pessoas possuem mais estilos de vida do que
sugerem as sete classes sociais. Os bens consumidos expressam o estilo de vida que elas
possuem. O autor ainda remete a teoria que as pessoas possuem maior ligação a seus estilos de
vida do que em suas classes sociais, e que tal fato não pode ser ignorado pelas organizações.

Sendo assim, pode-se consolidar a segmentação de clientes por meio de fatores geográficos
(expansão territorial e localização), fatores demográficos (faixa etária, ciclo de vida, classe
social, renda, sexo e nível de instrução) e fatores psicográficos (estilo de vida e personalidade)
conforme a vasta literatura pertinente ao tema.

Sabe-se que a satisfação do cliente é fator primordial para toda organização que almeja sucesso
corporativo. Clientes satisfeitos tendem a criar um vínculo com a organização, e passam a
fidelizar a marca.

Uma empresa que não se preocupa em promover a satisfação do seu consumidor está fadada ao
fracasso, pois não estará perdendo apenas um cliente, como também um possível defensor e
divulgador da marca. Segundo Torres e Fonseca (2012), a procura contínua da satisfação tem
como objetivo avalizar a permanência do cliente nas organizações, provocando a fidelização
dos clientes. Além do que, quanto mais satisfeitos os clientes estiverem, mais fiéis às empresas
eles serão (Torres & Fonseca, 2012).

Para garantir a fidelidade de um cliente é necessário, conhecê-lo bem e valorizá-lo,
compreendendo que ele é elemento essencial do sucesso de toda e qualquer organização. Sem
ele a empresa não existe. Fidelizar um cliente nem sempre é uma função e atividade fácil.
Mesmo que uma empresa esteja lidando com um público específico, há sempre aquele cliente
que deseja que o produto tenha um diferencial e cabe à empresa saber administrar essas
diferenças. Saber lidar com essas características e diferenças, tendo olhar crítico e analítico é
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de fundamental importância para atingir o propósito de promover satisfação, com foco na
fidelização do cliente.

Os profissionais de marketing devem visar os desejos e necessidades do consumidor, como
estratégia para a obtenção de vantagens comparativas ao mercado. Assim, uma empresa deve
promover valores e satisfação aos seus clientes mais do que a concorrência, pois só assim se
tornará uma empresa bem sucedida. Sendo vital para todo negócio, e símbolo de intensas
disputas entre concorrentes, o cliente é cada vez melhor atendido pelo mercado. Para isto, uma
vasta gama de conceitos, expectativas, visões, fantasias, frustrações, aspirações, predisposições
e processos de assimilações de conceito de produtos e serviços. A premissa corporativa é que
mesmo com tamanha diversificação de necessidades e expectativas, todo cliente possui desejo
e necessidades que necessitam ser atendidas. De acordo com Boone e Kurtz (2011), todo
consumidor tem de adquirir produtos e serviços de modo contínuo para suprir certas
necessidades e desejos. Necessitam satisfazer necessidades fundamentais de alimentação,
vestuário, moradia e transportes comprando ou alugando coisas. Um marketing efetivo converte
necessidades em vontades - exemplo, a necessidade de ter uma roupa pode ser convertida em
um desejo (ou vontade por roupa de marca) (Boone & Kurtz, 2011). Portanto, a definição de
cliente proposta pelos autores deixa claro o conceito de cliente, que é uma pessoa física ou
jurídica com necessidades a serem atendidas e desejos ocultos a serem descobertos - os quais,
por consequência, geram expectativas do mesmo. Com base em tais fatores, pode-se construir
também o conceito de marketing de relacionamento e seu foco na busca por satisfação e
fidelização do cliente, identificando estratégias que potencializem e possibilite a conquista do
mesmo, pois clientes felizes são fieis e propagadores da marca.

Para manter clientes é necessário que haja um vínculo de proximidade, fundamentando e
consolidando relações negociais no conceito de ganha-ganha, na qual o cliente se sente parte
importante do processo. Em outras palavras, é necessário valorizá-lo, pois segundo Gronross,
“todo negócio é baseado em relacionamentos. A empresa somente tem de torna-los visíveis e
significativos para seus clientes (...)”. Gronroos (2009).

Com as mudanças do mercado, o aumento da concorrência, a aceleração do processo de
informação, o avanço da tecnologia, o aumento do poder de compra, entre outros fatores, as
empresas passaram a se preocuparem mais com a manutenção do seu portfólio de clientes,
focando na fidelização deles. De acordo com Gronroos (2009), da década de 1970 em diante
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surgiu uma nova abordagem do marketing. Ela estava baseada na ideia de que interações entre
provedores de serviços ou fornecedores de bens, e compradores industriais e seus clientes –
interações comprador-vendedor são elementos importantes no marketing. Isso porque o modo
como essas interações são gerenciadas causa um impacto sobre o comportamento de compras
do cliente (Gronroos, 2009).

Essa nova abordagem deu origem ao marketing de relacionamento, que visa o alcance de um
vínculo entre organização e cliente, esforçando para gerar satisfação e fidelidade. Segundo
Boone e Kurtz, (2011), o marketing de relacionamento é o desenvolvimento, o crescimento e a
manutenção de relacionamentos rentáveis e de muito valor com fornecedores, distribuidores,
varejistas, clientes individuais, e outros parceiros para benefício mútuo ao longo do tempo.

A figura 2, apresentada a seguir, ilustra, de uma maneira objetiva, as formas de interação de
clientes que podem estar inseridos em diferentes níveis (prospect8, em desenvolvimento ou
cliente), em uma proposta de rede de clientes.

Figura 2 - Modelo de rede de clientes
Rogers, D. L. (2016) Transformação Digital: Repensando seu negócio para a era digital. Columbia University
Press.

Conforme foi exposto na figura 2, Rogers (2017) apresenta formas diversas de interação dos
clientes. Este contato pode ocorrer por meio de organizações próximas e concorrentes, uma vez
que o cliente pode também consumir produtos de outras organizações. O consumidor, de outra
maneira nesta rede, pode acessar a um vídeo sobre o produto que está no portal do fabricante

8

Clientes prospect são interessados no produto, que estão no mercado e procuraram pela organização.
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por meio do canal YouTube, o que o aproxima da organização e retorna maiores informações
ao mesmo. Por fim, redes sociais digitais, como Facebook e Twitter, que permitem que os
usuários postem e interajam com informações acerca dos produtos e serviços em questão.

O cliente no contexto da transformação digital é imediatista, exigente, informado e
contextualizado. O acesso à informação está na ponta dos dedos. Grande parte dos usuários de
internet atualmente recorrem aos smartphones e tablets para acessar à web, ao invés do
tradicional computador. Dessa maneira, é imprescindível que se esteja no mesmo patamar deste
consumidor. Organizações possuem setores próprios para acompanhar a demanda de hashtags
que envolvem a sua marca, desenvolvendo assim uma inteligência corporativa para atender, em
tempo recorde, os desenrolares que ligam o negócio ao mercado.

Segundo Rogers (2017), os comportamentos das redes de clientes são resumidos na figura 3.

Figura 3 - Comportamentos e estratégias das redes de clientes
Rogers, D. L. (2016) Transformação Digital: Repensando seu negócio para a era digital. Columbia University
Press.

De acordo com o Rogers os cinco processos acessar, engajar-se, customizar, conectar-se e
colaborar são comportamentos observados nas redes de clientes, como pode-se observar na
figura três. Descreve-se então, os princípios básicos de cada um destes processos.
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Segundo Rogers, acessar o cliente é entendido como a peça fundamental para início do
relacionamento comercial. É importante que se seja mais rápido que os demais concorrentes e
também ao mesmo tempo de fácil acesso, ou seja, que se esteja presente em todos lugares. Em
seguida engajar-se deve ser o segundo tópico abordado pelas organizações no contexto de rede,
uma vez que engajamento torna-se uma fonte de conteúdo de grande valor para os processos.
Traduz-se este quesito, portanto, como a preocupação do empresário com a rede, fomentando
seu crescimento e manutenção. O terceiro aspecto que pode ser extraído do comportamento de
redes de clientes é a customização. As ofertas de produtos e serviços devem estar customizadas
e personalizadas de acordo com cada público alvo. Tal fator favorece o crescimento da rede e
fortifica a consolidação da marca. Conectar-se é fundamental nas redes de clientes das
organizações 4.0, como afirma também Kotler (2012). Os clientes compartilham experiências
por meio de redes sociais e ambientes de negócios. Dessa maneira, é fundamental que as
organizações participem deste ambiente e desenvolvam interação com seus consumidores.
Manter esta visibilidade no mercado é uma das maneiras de se predominar perante os
concorrentes e também constantemente reforçar a marca. Por fim, colaborar é o quinto tópico
proposto por Rogers como uma característica marcante das redes. Não visualizar as empresas
concorrentes como adversários ou inimigos é crucial para o pleno desenvolvimento do
segmento, setor e do negócio em si. Ações compartilhadas já vem a um bom tempo sendo
realizadas para aprimorar tanto a sobrevivência quanto alavancagem de determinados nichos
mercadológicos, e na transformação digital este critério é ainda mais impulsionado.

Fundamentos do construto “competição”

Para dar continuidade ao entendimento do modelo de Rogers, é necessário trazer à tona o
conceito de competitividade.

Estudos de Porter (1986) apontam para a competitividade no âmbito global, e que as
organizações, para obterem sucesso neste contexto e obtenham o que o autor chama de
vantagem competitiva, “devem utilizar táticas específicas e escolher o próprio escopo dentro
do qual será possível alcança-las”.

Para tal, Porter (1986) apresenta cinco forças que atuam sobre as organizações, e que as
empresas dentro deste segmento devem estar atentas para as variações e influências que estas
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forças podem exercer nos negócios diretos ou indiretos até então executados. São as forças
“Rivalidade entre os Concorrentes”, “Poder de Negociação dos Clientes”, “Poder de
Negociação dos Fornecedores”, “Ameaça de Entrada de Novos Concorrentes” e “Ameaça de
Produtos Substitutos”.
No contexto da “Rivalidade entre os Concorrentes”, o autor determina que uma das forças que
impactam na competitividade entre as organizações é a rivalidade latente que existe entre
organizações de um mesmo segmento, que atendem o mesmo público e que, de forma indireta
ou direta, proporcionam concorrência entre si. Tal fator é de suma importância para a análise
sobretudo no âmbito digital, uma vez que as barreiras existentes para os negócios físicos, tais
como custos de ponto de venda e distância entre o negócio e os consumidores podem impactar
significativamente no preço ao consumidor final.
Outra força segundo o autor que deve ser constantemente analisada é o “Poder de Negociação
dos Clientes”. Sabe-se que a cada instante o cliente está mais bem informado, com maior acesso
ao produto que necessita e, consequentemente, mais exigente. Sobretudo no âmbito da
Transformação Digital, uma vez que a informação que o cliente busca está ao alcance de alguns
cliques, esta força cada vez mais é impulsionada pelo fenômeno estudado nesta pesquisa. As
organizações, uma vez que desejam se manter competitivas, alteram suas estruturas de
atendimento para melhor responder aos questionamentos e argumentações de seus
consumidores. Estratégias como atendimentos on-line, em regime 24/7, favorecem tal ação, e
preconizam a inversão inclusive dos papéis, tal como o auto-serviço.
Concomitante às duas forças citadas anteriormente, o autor conceitua a respeito do “Poder de
Negociação dos Fornecedores”, que de forma similar aos clientes, pode exercer certa pressão
no negócio. Em determinados mercados, uma vez que seus insumos sejam escassos ou de difícil
acesso, os fornecedores terão um papel fundamental para o sucesso do empreendimento. Tal
participação, neste contexto proposto por Porter, é aquela em que os fornecedores transcendem
o papel único e exclusivamente de parte da cadeia de suprimentos para se tornarem parceiros
do negócio. Seja terceirizando parte dos serviços ou recebendo produtos para complementar ao
consumidor final, tal força não pode ser ignorada.
A “Ameaça de Entrada de Novos Concorrentes” é a quarta força que pode gerar tendências nos
negócios. No contexto da Transformação Digital, os concorrentes estão a todo instante em
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busca de um diferencial competitivo para se consolidar, mesmo que momentaneamente no
mercado. Um dos exemplos recentes podem ser melhor trabalhados para uma melhor
elucidação desta força é do lançamento do smartphone da Apple. Ao início da soberania do
Iphone de Steve Jobs, o mesmo projetou um aparelho simples, na contramão do que estava
sendo ofertado para o público corporativo – o BlackBerry. Um único botão, e uma tela
excessivamente maior que a dos concorrentes, com funcionalidades touch. O concorrente, que
até outrora era detentor de uma vantagem competitiva, pois reunia as principais funcionalidades
exigidas em um smartphone no seu aparelho com um teclado QWERTY, necessitou
rapidamente se reinventar. O impacto do Iphone foi tamanho que atualmente a maioria plena
dos smartphones seguem esta tendência. Jobs, com isto, inovou a tal ponto que criou um novo
mercado – o de aplicativos.
Por fim, a quinta força abordada por Porter é a “Ameaça de Produtos Substitutos”, que pode
surgir por diversos motivos, os quais é pertinente frisar dentro do contexto da Transformação
Digital preenchimento de lacunas nos produtos existentes e falta de disponibilidade de produtos
por parte das organizações. O primeiro motivo pode ser exemplificado pela contratação
momentânea de um motorista particular, por meio de aplicativos, em detrimento da contratação
casual de serviços de táxi. O Uber, assim como outros aplicativos 9, conquistou rapidamente e
exponencialmente uma quantidade considerável de clientes, seja pelo preço mais acessível, pela
oferta de um serviço com maior zelo, facilidade, conforto e qualidade ou simplesmente pela
insatisfação e rejeição dos táxis convencionais. Já o segundo motivo pode ser exemplificado
pelas organizações que atendem, por meio digital, aos clientes de localidades em que o custo
para se adquirir determinado bem ou serviço está acima da média praticada no mercado –
possivelmente por alguma espécie de monopólio ou falta de concorrência local. Um restaurante
cuja tabela está acima da média para suas refeições, caso existam lanchonetes próximas, tende
a favorecer o desenvolvimento dos concorrentes. De ambas maneiras, podem surgir ameaças
advindas de produtos substitutos.

A competição dentro do comércio hoje está bastante expressiva, empresas buscam desenvolver
produtos parametrizados a de seus concorrentes, ou similares, da mesma forma os preços. Dessa
maneira, o que vai ligar a organização ao cliente é a a forma de atendimento durante e após a

9

CabFy, 99pop e 99táxi são outros apps que surgiram para preencher a lacuna de oferta, preço e qualidade em
serviços de transporte.
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compra. Como diferencial competitivo, as ações de pós venda, que serão abordadas mais
profundamente no quesito valor. Muitos clientes depois da compra se sentem de certa maneira
abandonados, pela empresa e por esse motivo, em algumas circunstâncias, preferem procurar
outro fornecedor. O que não ocorre quando os vendedores mantém uma comunicação assertiva
com seus consumidores, seja ela presencial ou física, onde buscam assim saber se este está
satisfeito, se precisa de algo além do produto adquirido. Tais abordagens favorecem a relação
e o consumidor se sente importante para a empresa – como se o mesmo não fosse, garantindo
assim suas próximas compras.

Rogers (2017), determina um mapa do modelo de negócios em plataformas, as quais são
Marketplaces, Sistemas de Transação, Mídia sustentada por anúncios e Padrões de hardware e
software. Neste contexto, ele subdivide com exemplos de organizações em momentos prédigitais e digitais. Para a plataforma Marketplaces, os exemplos pré digitais são as organizações
Corretores de imóveis, Shopping Centers e Casas Noturnas, e os digitais seriam Marketplaces
de produtos (Ebay, Etsy), Marketplaces de serviços (Airbnb, Uber) e Sites de Relacionamento
(eHarmony, Facebook). Para a plataforma Sistemas de Transação, os exemplos pré-digitais são
o recebimento por meio de Cartão de crédito e Cartão de débito, já as organizações digitais
utilizam de Sistemas de pagamento digital (PayPal) e Moedas digitais (Bitcoin). A terceira
plataforma, Mídia sustentada por anúncios tais como Jornais (anúncios) e Teledifusão dá espaço
para as organizações digitais com Sites com anúncios e Redes sociais com anúncios. Por fim,
uma última característica relevante é a respeito dos Padrões de hardware e software, onde nas
empresas pré-digitais se davam por TV em cores (RCA vs CBS), Videocassetes (VHS vs
Betamax). Combustível (diesel vs etanol) para dar lugar aos novos contextos de Consoles de
games (Xbox, Playstation) e Sistemas operacionais (iOS, Android).

Fundamentos do construto “dados informacionais”

A literatura acadêmica e técnica tem abordado intensamente sobre a importância da informação,
tanto para a sociedade, como para a organização. Empresas trabalham com a manutenção e
comercialização dos dados cadastrais para os mais diversos fins possíveis.

Os bancos de dados são fontes únicas de informações que organizações possuem para
desenvolver seus produtos e planejar serviços. Tais informações advém por meio de fichas
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cadastrais, informações de transações passadas, serviços de proteção ao consumidor, dados
básicos, entre outros. Considera-se importante ressaltar que o cadastro obtido, e
consequentemente a base de dados gerada com o cadastramento de clientes, irá se diferir em
termo da natureza dos dados componentes, quanto à quantidade, de uma organização para outra,
uma vez que as instituições possuem coleta, organização e compartilhamento desses dados de
formas também distintas umas das outras. Efing (2002) assegura que, para aclarar o que sejam
os dois institutos, pode-se conceituá-los sinteticamente. Os bancos de dados de consumidores
seriam sistemas de coleta aleatória de informações, normalmente arquivadas sem requerimento
do consumidor, que dispõem de organização mediata, a atender necessidades latentes através
de divulgação permanente de dados obrigatoriamente objetivos e não valorativos, utilizando-se
de divulgação a terceiros por motivos exclusivamente econômicos. Portanto, mesmo com
empresas diferentes, tem-se um conceito unificado de cadastro. Este conceito pode incentivar
interesses comerciais e divulgação interna, entre outros fatores. Diferentemente disto, os
cadastros de consumidores seriam sistemas de coleta individualizada de dados objetivos, sejam
de consumo ou juízos de valor, obtidos normalmente por informação do próprio consumidor e
com objetivo imediato relativo a operações de consumo presentes ou futuras, tendo
provisoriedade subordinada aos interesses comerciais subjetivos do arquivistas, e divulgação
interna, o que demonstra a função secundária de seus arquivos (Efing, 2002).

Figura 4 - Data Warehouse e componentes diretos
Fonte: Laudon, K., & Laudon, J. (2010) Sistemas de informação gerenciais. – 9. ed. – São Paulo: Pearson.
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Com todas as informações oriundas do cadastro, têm-se a possibilidade de criar-se um Data
Warehouse (DW)10 voltado para a análise informacional dos clientes. Laudon e Laudon (2010)
estruturam o DW, com os respectivos componentes, conforme a figura 4.

Segundo Elmasri e Navathe (2005), o DW possui as seguintes características: é orientado ao
processo de negócios; permite usuários simultâneos (normalmente abaixo de 100); grande
volume de dados (de milhares de gigabytes a terabytes); são dados históricos; os dados não
normalizados (poucas tabelas, muitas colunas por tabela); a atualização é em lotes; e consultas
muito complexas na maioria dos casos. Portanto, tais características complementam o trabalho
do gestor que utiliza os recursos do DW para desenvolver as atividades no dia a dia.
assessorando, assim, a tomada de decisões corporativas.

É possível considerar que o uso dos sistemas de informação para alavancagem dos resultados
organizacionais está no cerne das organizações. Investimentos consideráveis são realizados
neste contexto para, então, estimar-se um retorno. Torres Filho et al (2011) ainda
complementam esta abordagem do uso do sistema, justificando sua existência para
proporcionar uma melhor efetividade no uso das informações com foco no relacionamento do
cliente. Segundo Torres Filho et al (2011), o propósito desse sistema é o relacionamento com
os clientes e banco de dados. Dentro desse sistema existem as ferramentas com recursos
necessários para desempenhar as atividades especificas de cada função.

Com os cadastros efetivamente realizados, vem então o desafio de torná-los utilizáveis pela
instituição. Os dados por si só não constituem informações, e aí entra o conceito de Business
Intelligence (BI), ou seja, o apoio que tais informações fornecem para a tomada de decisão dos
gestores de negócios que revela o quão dependente do cadastro determinada empresa está.

Matos (2005), define as informações em três níveis (operacionais, gerenciais e executivas), e
determina também a sua ligação com a posição hierárquica do usuário. Segundo o autor, os
conceitos dos três níveis são: informações operacionais, que são usadas pela área operacional
para obter informações do passado ou do presente; informações gerenciais, usadas pela gerência

10

(...) uma coleção de informações que serve para apoiar na decisão. A grande diferença de um DW para um BD
é que o banco de dados comum tradicionalmente armazena informações transacionais, já o DW armazena
informações direcionadas ao apoio da decisão (Elsmari & Navathe, 2005).
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para obter informações do passado, do presente ou de curto prazo; e informações executivas,
que são usadas pela alta administração para obter conteúdos de médio e longo prazo. Para
Torres Filho et al (2011), o uso da tecnologia Business Intelligence pode tornar a empresa mais
competitiva, uma vez que terá um maior embasamento teórico e advindo de informações sólidas
e mais concisas. Conclui-se também, que a utilização da tecnologia Business Intelligence pode
ser uma forma de a empresa se tornar mais competitiva, uma vez que as decisões tomadas terão
uma maior credibilidade, pois se supõe que estão baseadas em informações concisas e por
possuírem técnicas envolvidas na análise.

Considera-se ainda neste trabalho o conceito de BI proposto por Oliveira e Pereira (2008), qual
determina as vertentes de integração entre empresa e sistema. Segundo os autores, o BI ajuda
as organizações a acessar informações sintetizadas de forma fácil para as tomadas de decisões.
Nesse processo, o ato de transformar dados em informações úteis e significativas, terá como
destino a distribuição destes conteúdos para aqueles que realmente precisarão deles e que
poderão tomar decisões supostamente corretas e no momento mais adequado.

Segundo Oliveira (2009), o sistema de informações gerenciais

(SIG) é o processo de

transformação de dados em informações que são utilizadas na estrutura decisória da empresa.
Eles proporcionam a sustentação administrativa para otimizar os resultados esperados pelas
organizações. O mesmo autor afirma ainda que as informações que sustentam as tomadas de
decisão em uma organização, quando são solicitadas de forma estruturadas, dão origem aos
relatórios gerenciais. Seguindo esta linha de raciocínio, Laudon e Laudon (2007) salientam que
a utilização do SIG fornece relatórios sobre o desempenho da organização e que, a partir destes,
é possível controlar a organização e prever resultados futuros. Os SIG’s fornecem informações
aos tomadores de decisão em períodos programados, podendo ser diariamente, semanalmente
e mensalmente.

Já Carmo (1999), salienta que a competitividade do mercado vem exigindo uma postura mais
agressiva das empresas, que necessitam tomar decisões mais rápidas e precisas e que para isso
torna-se necessária a utilização de estruturas que auxiliem os tomadores de decisão da empresa.
Os autores ainda afirmam que o que determina o sucesso das organizações neste ambiente
competitivo é como as empresas utilizam as informações coletas e as fundamentam na tomada
de decisões. Nesta mesma linda de pensamento, Stair (2002), afirmam que o principal propósito
de um SIG é fornecer dados e auxiliar os gerentes e diretores de empresas a atingirem suas

46

metas e tomarem decisões, mas também detalhando as operações e desta forma agregar valor
com a administração.
A explanação do conceito de sistema de informação gerencial – (SIG)11 requer a consideração
dos pilares dados, informação e conhecimento. De acordo com Russo (2010), dado, informação
e conhecimento merecem um cuidado na utilização, uma vez que seus significados não são bem
distintos e pode haver confusão em duas definições pela proximidade entre elas. Ainda segundo
o autor, são ferramentas importantes no processo de comunicação dentro das organizações, o
que fortalece a fundamentação da tomada de decisão. Davenport e Prusak (2003), afirmam que
dados, informação e conhecimento não são sinônimos, e o que sucesso ou o fracasso de uma
organização pode passar pela dependência de saber qual deles se necessita, e o que é possível
fazer com cada um deles. Segundo o autor, os dados descrevem apenas parte daquilo que
aconteceu e ainda não tem base sustentável para uma tomada de decisão. O mesmo autor,
descreve a informação, como uma mensagem que geralmente aparece em forma de um
documento ou até de uma comunicação em forma audível e até visível. Sendo assim, a partir
do momento em que o dado é acrescido de significado, ele se torna uma informação, pois se
trata de algo mais completo. A seguir, na tabela 2, é ilustrada pelos autores a diferença entre os
três conceitos, podendo obter-se uma definição mais clara sobre dados, informação e
conhecimentos.

Tabela 2 Dados, informações e conhecimentos
Dados
• Simples informações
sobre o estado do mundo
• Facilmente estruturado
• Facilmente obtido por
máquinas
• Frequentemente
qualificado
• Facilmente transferível

Dados, informações e conhecimentos
Informações
Conhecimentos
• Dados dotados de relevância e • Informação valiosa da mente
propósitos
humana
• Requer unidade de análise
• Inclui reflexão, síntese e
contexto
• Exige consenso em relação ao • De difícil estruturação
significado
• Exige necessariamente a
• De difícil captura em
medição humana.
máquinas
• Frequentemente tácito
• De difícil transferência

Davenport, T.; Prusak, L. (2003) Conhecimento empresarial: como as organizações gerenciam seu capital
intelectual. Rio de Janeiro: Campus.

11

Sistemas de Informação Gerencial. Segundo Laudon & Laudon (2010), podem ser considerados subsistemas da
organização, que passa por mudanças constantemente para acompanhar o dinamismo do negócio, projetando-se
conforme suas necessidades.
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A necessidade de implantação de um sistema que colete, armazene, processe e distribua as
informações para os demais setores da empresa é importante para dar agilidade ao processo
gerencial. É necessário que esta informação seja de qualidade compatível para gerar
conhecimentos, como salienta Siqueira (2005). Para Laudon & Laudon (2010), a importância
de se implantar o sistema de informação (SI) em uma empresa consiste na busca do
aperfeiçoamento na tomada de decisão por parte dos administradores. Segundo Oliveira (2009),
Sistemas de Informações Gerenciais é o ambiente de transformação de dados em informações
que são utilizadas na estrutura decisória da organização, bem como proporcionam a sustentação
administrativa para otimizar seus resultados esperados. Este autor afirma ainda que, as
informações que sustentam as tomadas de decisão em uma organização quando são solicitadas
de forma estruturadas, dão origem aos relatórios gerenciais. Seguindo esta linha de raciocínio,
Laudon e Laudon (2007) salientam que o SIG deve fornecer relatórios sobre o desempenho da
organização e que, a partir destes, é possível controla-la a prever resultados.

Já Carmo e Pontes (1999), salientam que a competitividade do mercado vem exigindo uma
postura mais agressiva das empresas, que necessitam tomar decisões mais rápidas e precisas e
que para isso torna-se necessária a utilização de ferramentas que auxiliem os tomadores de
decisão da empresa. Os autores ainda afirmam que o que determina o sucesso das empresas
neste ambiente competitivo é como elas utilizam as informações coletadas e as transformam
em decisões. Nesta mesma linda de pensamento, Stair e Reynoldes (2002), afirmam que o
principal propósito de um SIG é fornecer dados e auxiliar os gerentes e diretores de empresas
a atingirem suas metas e tomarem decisões, mas também detalhando as operações e desta forma
agregar valor com a administração.

O marketing de relacionamento trata da relação entre a empresa e seus clientes; é uma estratégia
de fidelização na qual pode-se perceber aceitação acelerada dos produtos vendidos. Ele serve
para entender as necessidades dos clientes, atende-las, garantir a satisfação de seus clientes,
agregar valor a eles, gerenciar as oportunidades de negócios e visualizar unicamente os clientes
(Santana, 2011). O processo de marketing de relacionamento deve iniciar com a escolha certa
do cliente, a identificação de suas necessidades, a definição dos serviços prestados e agregados,
a busca da melhor relação, custo/benefício e ter funcionários motivados e capacitados a atender
os clientes adequadamente (Santana, 2011).
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Diante desse enfoque, o gerenciamento de processos reconhecidos no mundo dos negócios sob
a sigla CRM (Gestão do Relacionamento com o Cliente, na sigla em inglês), torna-se cada vez
mais necessário para a permanência e evolução de empresas eficazes e lucrativas no mercado
(Júnior et al, 2004).

O CRM é uma abordagem de negócio que procura criar, desenvolver e melhorar
relacionamentos com clientes cuidadosamente segmentados, com o objetivo de aumentar o
valor e a rentabilidade da empresa e, consequentemente, maximizar o valor dos acionistas.
Sendo assim, o CRM não pode ser considerado apenas uma tecnologia que faz interface com o
cliente, tampouco se trata apenas de uma estratégia, um processo de negócio ou uma
metodologia, é o conjunto de todas essas possibilidades (Pedron et al, 2012).

CRM é a administração de uma estratégia que envolve toda a organização com o objetivo de
atender bem seus clientes para trazer maiores lucros a longo prazo (Júnior et al, 2004). Um
relacionamento próximo com o cliente permite à organização aumentar suas capacidades em
marketing e inovação, uma vez que os próprios clientes divulgam os produtos/serviços da
empresa e atuam como codesenvolvedores de valor (Pedron et al, 2012).

Figura 1 - Processo de Fidelização do Cliente
Pedron, C. D; Monteiro, P. & Marques, T. (2012) Customer relationship management e as pequenas e médias
empresas: um estudo de múltiplos casos em empresas portuguesas. RECE, v.19, n.2, p. 341-356, abr/jun.
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Uma adoção de sucesso do CRM necessita de planejamento específico para a realidade
empresarial e de tempo para atingir os resultados desejados (Pedron et al, 2012). Ao analisarem
os recursos intangíveis mais valorizados pelos gestores das PME, estes autores obtiveram como
resultado a satisfação e a lealdade dos clientes nos dois primeiros lugares do ranking.

Alguns conceitos dão suporte à integração do CRM. Entre eles citam-se Life Time Value
(LTV) e o Custo Permissível. O primeiro se refere ao lucro gerado por um cliente durante seu
ciclo de vida na empresa. Esse conceito é essencial para o CRM, pois facilita o entendimento
de quanto significa financeiramente perder um cliente. Através de estudos de perfil de consumo
pode-se estimar o LTV dos consumidores e assim concluir a potencialidade de consumo de
cada cliente. O segundo, de maneira integrada ao significado de LTV tem-se que com o
entendimento do LTV, pode-se determinar para cada cliente qual é o custo permissível de uma
ação promocional e/ou relacionamento durante um período para ele (Júnior et al, 2004). A fim
de implementar o CRM, considera-se o processo dividido em: definição de estratégia ( qual
abordagem adotar), segmentação do clientes, táticas, processos, cultura.

A informação pode ser considerada uma fonte de energia, sendo o mais importante recurso das
organizações. A tecnologia da informação garante os aumentos de qualidade e competitividade
por meio do estabelecimento de canais diretos de comunicação para o atendimento dos
requisitos, desejos e necessidades de seus clientes. O atendimento ao cliente normalmente
requer de um eficiente sistema de informação integrado em suas atividades. Atualmente a
tecnologia é considerada parte essencial para o sucesso desta área, tão evidente no mercado. O
atendimento corresponde a todas as possíveis melhorias, benefícios, presteza e diferenciações,
baseadas no profundo conhecimento do cliente, que ajudem a criar o serviço ou produto
potencial.

A transformação de dados em informação é um processo, ou uma série de tarefas logicamente
relacionadas, executadas para atingir um resultado definido. À medida que se voltam mais para
os clientes e para as unidades de negócios ampliadas (canais / franquias / fornecedores /
parceiros / conexões internet), as organizações líderes comunicam especificamente seus
objetivos e metas. Observe a figura 2:
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Figura 2 - Processo de Implantação do Marketing de Relacionamento
Pedron, C. D; Monteiro, P. & Marques, T. (2012) Customer relationship management e as pequenas e medias
empresas: um estudo de múltiplos casos em empresas portuguesas. RECE, v.19, n.2, p. 341-356, abr/jun.

A customização em massa vem auxiliando as estratégias de marketing de relacionamento, pois
o processo de formação de valores ocorre considerando que o cliente participa da definição de
produtos, serviços, condições de pagamento e formas de comunicação com a empresa. O CRM
viabiliza a customização em massa, já que possui interface inteligente com o usuário via web e
é capaz de capturar preferências e sincronizá-las com o processo produtivo. Dessa forma, é uma
alternativa para viabilizar a coprodução de valor por permitir, até certo ponto, a participação do
cliente no processo de composição de produtos e serviços.

A ideia imanente é que a tecnologia ajude a fornecer um produto único para cada consumidor,
de acordo com o seu requerimento. Por exemplo, na retenção de clientes podem ser montados
modelos que predigam o perfil dos clientes que provavelmente mudarão para o concorrente.
Esses modelos podem então ser instalados em ambientes de centrais de atendimento. Um dos
maiores desafios na criação de uma estrutura CRM está no processo de transformação de dados
operacionais em dados informacionais necessários para facilitar a análise e a tomada de
decisões para a criação de valor de negócio. Construir um marketing relacional não é função do
sistema de informação CRM, é função estratégica de marketing.

O conhecimento pleno do consumidor em suas dimensões individuais, sociais e econômicas é
fundamental para o estabelecimento de um programa de fidelização a produtos e serviços. Além
dos dados mais comuns, elementos como nome, endereço e telefone, é importante que se
registre os contatos feitos pelo cliente e os armazene no seu histórico de compras. É importante
também explorar mais informações sobre o perfil através de formulários mais completos, que
se ofereça algum brinde ou promova um sorteio para premiar o cliente pelo esforço extra. Com
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estas informações, o gerenciamento requer que se estabeleça um canal de comunicação com
seu público-alvo, oferecendo produtos, serviços e promoções de maneira personalizada, sem
exagerar na relação de perguntas. Estabelecer vínculos, seja no mundo físico ou virtual, permite
sempre que o cliente possa registrar sugestões ou reclamações, contribuindo e fortalecendo o
sistema de informações. Com base no conceito da informação como um ativo, os fluxos de
informações nas organizações podem ser estudados como sendo cadeias que agregam valor à
informação (Miranda et al, 2007).

A gestão da informação é imprescindível para as instituições corporativas se tornarem mais
competitivas. Carente de uma estrutura organizacional sensível e atenta à gestão da informação,
as organizações encontram barreiras à sinergia entre setores componentes, tanto em virtude do
excesso como da falta de informação ou desorganização dos conteúdos, consequentemente
alimentando-se um ambiente de tensão e imprecisão (Cândido et al, 2005).

A racionalização das informações dentro de uma organização tem vínculo direto com o sucesso
no alcance dos objetivos estratégicos, tanto no setor privado quanto no setor público, e constitui
ponto crítico para a boa governança (Miranda et al, 2007). Informações substanciais se tornam
inacessíveis devido à avalanche informacional advinda dos ambientes interno e externo. O atual
contexto do mercado marcado pela competitividade e extrapolação dos limites geográficos pelo
já instituído cenário de globalização e a captação dos clientes mundiais, exigem o
desenvolvimento da gestão corporativa da informação, constituindo-se assim em um modelo de
gestão, que permita um processo de tomada de decisão seguro e eficaz.

Os objetivos da gestão da informação normalmente nas organizações são a potencialização da
eficiência organizacional de forma a organizar e suprir as demandas por informação vindas de
dentro e de fora; o planejamento de políticas de informação; o desenvolvimento e manutenção
de sistemas e serviços de informação; a otimização de fluxos de informação; e o controle da
tecnologia de informação (Cândido et al, 2005).

Aspectos ligados à GI devem ser contemplados no planejamento da organização. O ciclo desde
a captação até a distribuição das informações deve fazer parte de um programa que objetiva
obter, conservar, proteger e preservar a informação respeitando variáveis como tempo, público
e acesso. A infraestrutura da gestão, a infraestrutura de tecnologia de informação, e de recursos
humanos constituem objetos de igual preocupação. Essa preocupação se refere a uma estratégia
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(visão, orientação, planos e políticas, financiamento), uma arquitetura operacional (modelo
operacional, segurança, dados, aplicativos, tecnologias e redes – infraestrutura para gestão). A
capacidade e potencialidade organizacional deve ser baseada na estratégia, na arquitetura
operacional, e na integração da cadeia de valores dos processos informacionais (Miranda et al,
2007)
Fundamentos do construto “Inovação”

O fator inovação constitui-se em elemento essencial na criação de capacidade competitiva para
as organizações. Com base nas pesquisas realizadas em publicações de diversos autores sobre
os temas empreendedorismo e inovação em negócios, descreveremos a seguir alguns dos
conceitos que permeiam a gestão da inovação sob o prisma da transformação digital nas
organizações.

Para Dornelas (2005), a palavra empreendedor tem origem francesa e quer dizer aquele que
assume riscos e começa algo novo. Esse conceito tem recebido diversas definições ao longo da
história. É importante conhecer essa evolução para entender a teoria do empreendedorismo.

Hisrich, citado por Dornelas (2005), destaca que um primeiro exemplo de definição de
empreendedorismo pode ser creditado a Marco Polo, que tentou estabelecer uma rota comercial
para o oriente. Como empreendedor, Marco Polo assinou um contrato com um homem que
possuía dinheiro (hoje mais conhecido como capitalista) para vender as mercadorias deste.
Enquanto o capitalista era alguém que assumia riscos de forma passiva, o aventureiro
empreendedor assumia papel ativo, correndo todos os riscos físicos e emocionais.

A partir da idade média, o conceito de empreendedorismo passa a ser utilizado para designar
aquele que gerenciava grandes projetos. Cantillon, escritor e economista do século XVII,
considerado por muitos como um dos criadores do termo empreendedorismo, diferenciou o
empreendedor como aquele que assumia riscos, enquanto que o capitalista era conhecido como
aquele que fornecia o capital.

Já no período compreendido entre o final do século XIX e início do século XX, o conceito do
empreendedor passa a ser confundido meramente como o gerente ou administrador. Neste ponto
cabe destacar as diversas correntes que classificam o empreendedorismo com abordagens
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diferentes. Os economistas associam o empreendedor à inovação e os comportamentalistas aos
aspectos da atitude do empreendedor como criatividade e iniciativa.

Na visão econômica do Empreendedor, Schumpeter (1997) definiu este indivíduo como aquele
que destrói a ordem econômica existente através da introdução de novos produtos e serviços,
pela criação de novas formas de organização, ou pela exploração de novos recursos ou
materiais. Já para a abordagem comportamentalista, os estudos de McClelland (1972)
possibilitaram o aprofundamento nos temas relacionados às atitudes e características que os
indivíduos empreendedores possuem. Neste contexto, as necessidades de realização e poder do
indivíduo são aspectos determinantes para o desenvolvimento de um negócio.

Dolabela (2000) enfatiza que o empreendedor é um indivíduo que cria uma empresa, qualquer
que seja ela, uma pessoa que compra uma empresa e introduz inovações ou um empregado de
uma empresa que provoca o surgimento de valores adicionais na organização. Filion &
Dolabela (2000) corrobora com essa afirmação quando associa o conceito de Empreendedor
como uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. É importante entendermos o
conceito de empreendedorismo, pois, segundo Timmons (1994), citado por Dolabela (2000), o
Empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que será para o século 21 mais do que a
revolução industrial foi para o século 20.

Conseguinte à inovação, sobretudo no contexto da transformação digital, é necessário portanto
conceituar um modelo de negócios. É o formato em que a empresa irá criar e desenvolver seus
produtos e serviços. Ao modelar um negócio determinamos o conceito do negócio, como será
sua estrutura, quais as necessidades do cliente e quais serão os diferenciais competitivos. Um
modelo de negócios é, portanto, uma espécie de bússola, cujo principal papel é nortear o
empreendedor na sua missão de criar valor para os clientes por meio da definição de objetivos,
recursos, processos e regras (Eriksson, 2000).

Os objetivos são as metas do empreendimento, ou seja, o resultado esperado no fim do processo.
Os recursos são a base utilizada para se atingir o objetivo, que podem ser materiais, financeiros,
mercadológicos ou humanos. Os processos são as etapas, estruturadas e ordenadas, em que um
produto ou serviço é submetido para que seja concluído. As regras são as normas e padrões que
determinam a estrutura do negócio, os limites e o próprio conhecimento da organização
(Chiavenato, 2000).
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Miranda (1999), descreve em sua obra importantes fatores a respeito do uso da informação na
formulação de estratégias, também conhecido e abordado por outros autores como BI –
Business Intelligence. O autor determina e descreve a respeito da gestão da informação em uma
organização estatal de grande porte, e da importância das principais estratégias, os tipos de
informação estratégica, o comportamento da informação nos ciclos evolutivos e nas ações
estratégicas da empresa, entre outros aspectos e definições

O autor utilizou para realização do seu estudo diversas variáveis, tanto nominais quanto
descritivas. Dentre as variáveis, destaca-se a variável informação, onde o autor descreve os
tipos

de

informação

(cliente,

concorrente,

cultural,

demográfico,

ecológica,

econômica/financeira, fornecedor, governamental/política, legal, sindical, social e tecnológica)
e as características da informação estratégica (qualitativa, quantitativa e mista). Desta forma,
Miranda disserta a respeito dos ciclos evolutivos. Estes ciclos são momentos em que a
instituição perpassa e, ao momento oportuno, evolui, deixando assim um marco em sua história.

Por fim o autor observou que em uma organização com tamanho fluxo de informação
estratégica, apesar do desafio, é possível organizar, hierarquizar e categorizar as informações.
Abordou-se também as relações criadas entre as informações. E que grande parte das mesmas
eram qualitativas (aproximadamente 55%).

No âmbito da Transformação Digital nas organizações, Rogers (2017) aprofunda o contexto
para os experimentos convergentes e divergentes. Ambos possuem contextos inovadores,
todavia em momentos distintos. O primeiro, experimentos convergentes, o autor exemplifica
com um teste de atributos ou teste de preços, no qual o entrevistador faz uma pergunta exata ou
um conjunto finito de perguntas, o projeto experimental é formal (científico), se procura dar
uma resposta e precisa de uma amostra representativa dos clientes (grupos de teste e de
controle). Já o segundo, divergente, cujo exemplo é pôr um protótipo nas mãos dos clientes, se
traduz em um projeto experimental informal, que apresenta um conjunto desconhecido de
perguntas, foca em poder dar uma resposta ou realizar outras perguntas e precisa dos clientes
certos (que podem não ser os clientes médios).

Ambos fatores de análise possuem em comum que aumentam o conhecimento acerca do
produto e dos clientes, testam os pressupostos outrora definidos, olha para fora em busca de
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respostas e exige disposição para aprender, em vez de decidir no escuro. Os experimentos
convergentes apresentam características que precisam de uma amostra estatisticamente válida,
o foco é na casualidade direta, o objetivo é testar a coisa em si, tende a ser um teste
confirmatório, se mostrou bastante útil para a otimização e é comum nas últimas fases de uma
inovação. Em contrapartida, os experimentos divergentes, apresentaram necessidade de
tamanho da amostra que pode variar, o foco é em efeitos e significados Gestalt, o objetivo é
testar um protótipo rudimentar, é de cunho exploratório, demonstrou ser útil para a geração de
idéias e, por fim, comum nas primeiras fases de uma inovação.

Portanto, com base nas premissas de Rogers, entende-se que as organizações devem aprofundar
seus desenvolvimentos de novos negócios em análises tanto convergentes quanto divergentes,
visando mudar seu ciclo de inovação do tradicional para a de experimentação rápida, observe a
figura 5.

Figura 5 - Ciclos de inovação tradicional e por experimentação rápida de Rogers (2016)
Rogers, D. L. (2016) Transformação Digital: Repensando seu negócio para a era digital. Columbia University
Press.
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Fundamentos do construto “O valor entregue ao cliente”

A fundamentação do valor entregue ao cliente requer a concepção do termo, da filosofia e do
significado de valor. Diversas teorias de marketing proporcionam estratégias para se fidelizar e
manter o cliente. Elas se baseiam em que, para o cliente se tornar fidelizado, deve-se primeiro
receber um atendimento e obter um produto/serviço que exceda as suas expectativas. Portanto,
não somente segmentar o mercado constitui uma estratégia consistente, como também
proporcionar um maior valor agregado ao cliente.

As organizações, sobretudo as que atuam no âmbito comercial, devem se preocupar com a
qualidade no atendimento de seus clientes, uma vez que um dos maiores bens de uma instituição
são seus clientes. Um atendimento bem feito, com certeza vai resultar em um cliente satisfeito.
Para Kotler (2015), a qualidade do atendimento que oferecemos pode determinar o sucesso ou
o fracasso de um negócio. O contato de um funcionário com os clientes da empresa como um
todo influenciará o relacionamento com a companhia.

Conciso a este olhar, em outra obra, Kotler & Armstrong (2012) atestam que a função do
marketing, mais do que qualquer outra nos negócios, é lidar com os clientes. Entender, criar,
comunicar e proporcionar ao cliente valor e satisfação constitui a essência do pensamento e da
prática do marketing moderno. Ou seja, quando o cliente está satisfeito isso gera um valor não
somente para o cliente, como para empresa em geral. A premissa cliente satisfeito é sucesso
garantido é reforçada neste contexto., uma vez que atualmente uma organização possui muito
mais valor no mercado devido a sua carteira de clientes, pois muitos investidores investem
naquela instituição com base neste ativo.

Para uma satisfação completa do cliente não depende somente dos vendedores, mas de toda
uma estrutura, a começar do atendimento, produto, entrega, e outras coisas a mais para total
satisfação do mesmo. Para Kotler, (2015), satisfação é o sentimento de prazer ou de
desapontamento resultante da comparação do desempenho esperado pelo produto (ou resultado)
em relação às expectativas da pessoa.

Em uma esfera de se agregar valor aos produtos e aos relacionamentos comerciais, fidelizar,
conquistar e encantar são alguns dos esforços que uma organização deve fazer para manter sua
carteira de clientes. O gestor deve saber exatamente o que seu cliente deseja, uma vez que ao
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conhecer seus clientes isto se torna mais fácil, inclusive saber suas necessidades, se tornando
mais fácil agregar valor para os clientes. Sobre os cinco conceitos de valor, considerados na
literatura, é possível apresentar a tabela 3 e a figura 6, com a contribuição de Rogers (2017).
Tabela 3 Conceitos de valor propostos por Rogers (2017)
Conceito

Cinco conceitos de valor de mercado
Prós (+) e contras (-)
Exemplos aplicados ao mercado

Produto

(+) Importante em decisões sobre o portfólio
(-) Ignora os clientes e o valor para os clientes
(-) Leva à própria estratégia

SUV
Sedan
Minivan

Cliente

(+) Centrado no cliente
(+) Ajuda a identificar em quem focar
(-) Não focado no valor
(+) Centrado no valor e centrado no cliente
(+) Ajuda com melhor segmentação
(-) Negligencia que o cliente possa ter vários
(+) Centrado no valor e centrado no cliente
(+) Ajuda a identificar concorrentes não tradicionais
(-) Carece de especificidades concretas
(+) Centrado no valor e centrado no cliente
(+) Ajuda a avaliar ameaças e conceber inovações
(+) Mais concreto e específico (vários elementos)

Motoristas alunos de faculdade
Pais com crianças pequenas

Caso de uso

Sair à noite com amigos
Dirigir e revezar no transporte
dos filhos
Trabalho a
Transportar com segurança e
ser feito
conforto várias crianças do
ponto A ao ponto B
Proposta de
Transporte confiável
valor
Acomoda vários passageiros
Segurança em acidentes
Personalização das zonas de
circulação
Comunicações para o motorista
(Handsfree)
Diversão para os passageiros
(Wifi ou vídeo)
Rogers, D. L. (2016) Transformação Digital: Repensando seu negócio para a era digital. Columbia University
Press.

Figura 6 - Mapa da proposta de valor de Rogers (2016)
Rogers, D. L. (2016) Transformação Digital: Repensando seu negócio para a era digital. Columbia University
Press.

Modelo sintético da pesquisa
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Os construtos do modelo da pesquisa, descritos nas seções anteriores de forma analítica,
permitiram a elaboração da concepção sintética apresentada na figura 7.

Figura 7 - O modelo sintético da pesquisa
Fonte: Elaborado pelo autor

O modelo sintético da pesquisa pode ser descrito, de forma literal, conforme a equação:

Yc = x + Cle + Compe + Dad/Infe + Inove + Vale + vi

Onde:

Yc = Nível de orientação à transformação digital nas empresas;
X = Constante;
Cle = Cliente;
Compe = Competição;
Dad/Infe = Dados e informações;
Inove = Inovação;
Vale = Valor;
e=

Fator de estimação;
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vi = Fator residual.

Face às contribuições conceituais, taxonômicas e teóricas que fundamentam o modelo desta
pesquisa, bem como o modelo sintético descrito acima, apresenta-se, no próximo capítulo, a
metodologia deste estudo.
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3

Metodologia

Neste capítulo o intuito é apresentar as características e instrumentos metodológicos que foram
utilizados na pesquisa para se atingir os objetivos geral e específicos previamente dispostos e
relacionados, além de se responder a pergunta de partida, norteadora deste trabalho. São
relacionados sua classificação, tipologia, meios de abordagem, unidades de análise,
instrumentos de coleta de dados e meios de análise dos dados.

3.1

Caracterização da pesquisa

Assume-se, neste estudo que o método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que,
com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo - conhecimentos válidos e
verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do
cientista, conforme preconizam Lakatos e Marconi (2003). Assim, entende-se por metodologia
a delimitação das estratégias existentes, na busca da adequação mais eficiente e relevante, para
a aplicação em uma determinada investigação, visando encontrar respostas para se descrever a
orientação de organizações para a transformação digital.

A primeira parte do trabalho, consistiu no levantamento bibliográfico, para a ampliar o
conhecimento acerca do tema estudado. Tal procedimento preliminar possibilitou que a área de
estudo fosse delimitada e o problema definido, segundo Gil (2002).

Foi utilizada como técnica a aplicação de questionários por envio via e-mail. Assim eles
puderam ser respondidos sem a presença do entrevistador, e consequentemente possibilitou que
os participantes da pesquisa tivessem mais tempo para responder as questões de forma mais
tranquila e cautelosa.

Esta pesquisa possui seu caráter descritivo, uma vez que o principal intuito é demonstrar como
tais fatores refletem no contexto corporativo e corroboram para o pleno desenvolvimento
corporativo no meio digital. A abordagem de pesquisa se deu de maneira quantitativa. As
ferramentas e instrumentos de análise propostos contribuíram sem precedentes para a apuração
final dos cálculos e dimensionou em outro patamar esta análise.
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3.2

Unidade de análise, observação e amostra

Como unidade de análise foram estudados diversos setores da economia, em quase todo o
Brasil. Entretanto, os respondentes da região metropolitana de Belo Horizonte foram
predominantes. Dentre as unidades estudadas, o modelo de Rogers foi utilizado para auferir e
dimensionar o contexto de orientação para a transformação digital que as organizações estão
inseridas.

As unidades de observação deste estudo, de maneira alinhada aos entrevistados, foram as
instituições nas quais os mesmos atuavam no momento da escrita desta dissertação. Organismos
corporativos dos mais variados portes e tamanhos (diferenciados entre micro, pequeno, médio
e grande porte, tanto pelo número de empregados quanto pelo valor de faturamento) foram
analisados estatisticamente para se apurar os índices e indicadores de transformação digital nas
organizações.

Por fim, os sujeitos da pesquisa foram os entrevistados, que atuavam direta ou indiretamente
nas atividades fim a eles apresentadas, e representavam, portanto, neste momento, as
organizações. De classes, faixas etárias e porte de segmento formam um grupo amplo e
heterogêneo no contexto de transformação digital.

3.3

Técnica de coleta de dados

A técnica selecionada para esta dissertação foi o questionário estruturado por meio de survey.
Segundo Babbie (1999), surveys são muito semelhantes a censos, mas deles se diferenciam
porque examinam somente uma amostra da população (enquanto o censo geralmente implica
uma enumeração da população toda).

Para envio dos questionários foi-se utilizado uma ferramenta chamada Survey Monkey, uma vez
que a mesma possuía capacidade de conversão dos dados rapidamente para exportar ao SPSS e
Excel, e também facilitava o envio e monitoramento dos respondentes.

Foi desenvolvida uma pesquisa por dados primários por meio de questionários virtuais,
utilizando-se a ferramenta Survey Monkey, para a aplicação aos respondentes, visando levantar
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de uma maneira mais ampla, efeitos e reflexos, que possam ter ocorrido na carreira e nas
instituições envolvidas com os profissionais entrevistados. Dessa maneira, entendeu-se que as
informações coletadas por meio destes instrumentos, é condição favorecedora para o
cruzamento de dados e a compreensão da realidade pesquisada, ou seja, a evolução das
organizações no direcionamento da transformação digital.

A utilização de questionário foi a abordagem escolhida como a técnica de pesquisa, segundo
Lakatos & Marconi (2003), proporciona respostas mais rápidas e precisas, maior liberdade e a
obtenção das respostas, em razões do anonimato e menores riscos de distorção pela influencia
do pesquisador, dentre tantas outras vantagens listadas pelas autoras. Este método tem sido
largamente utilizado em pesquisas em todas as áreas do conhecimento, notadamente nas
Ciências Sociais Aplicadas.

Para se apurar e levantar os dados necessários para a escrita desta dissertação, contou-se então
com a utilização de um questionário enviado pelo meio on-line. Sendo assim, optou-se por
utilizar o SurveyMonkey, site em que se elaborou o questionário semiestruturado e assim
possibilitou rapidamente a aplicação para validação do modelo. Esta ferramenta também possui
aplicativo próprio nas duas principais plataformas de telefonia, facilidades em monitoramento
de respostas obtidas, geram-se gráficos para uma análise inicial, favorecem a comparação social
e criam ambiente propício para as analises estatísticas, de maneira mais objetiva. Por tais
motivos escolheu-se esta ferramenta para desenvolver os questionários.

Para a confirmação do modelo de Rogers e análise dos dados adquiridos na pesquisa por meio
de questionários, foram utilizadas técnicas quantitativas de análise descritiva e dispersão, alfa
de Cronbach, análise fatorial, coeficientes de correlação de Pearson e regressão.

Para desenvolvimento das Análises Descritiva e Dispersão, utilizou-se os softwares SPSS e
Excel, para calcular os valores para as frequências relativas e absolutas, média, desvio padrão
e coeficiente de variação.
Foi apresentado por Lee J. Cronbach em 1951, o coeficiente α de Cronbach (assim como é
cientificamente conhecido) é uma das estimativas da confiabilidade de um questionário que
tenha sido aplicado em uma pesquisa. Dado que todos os itens de um questionário utilizam a
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mesma escala de medição, o coeficiente α, com α ∈ [0,1], é calculado a partir da soma das
variâncias dos itens e da variância total dos mesmos através da seguinte equação:

Onde: k é o número de itens do questionário, e a variância do item t é a variância total do
questionário.

Foi realizada a análise fatorial, que possui como objetivo principal descrever a variabilidade
original de um determinado vetor X, em termos de um número menor de variáveis aleatórias,
chamadas de fatores comuns e que estão relacionadas com o vetor original X através de um
modelo linear. Neste modelo parte da variabilidade de X é atribuída aos fatores comuns, sendo
o restante da variabilidade de X atribuído às variáveis que não foram incluídas no modelo, ou
seja, ao erro aleatório.
O que se espera é que as variáveis originais X i, i= 1, 2, ... pXi , i = 1,2, … p estejam agrupadas
em subconjuntos de novas variáveis mutuamente não correlacionadas, sendo que a análise
fatorial teria como objetivo o encontro destes fatores de agrupamento. Deste modo, em casos
nos quais se tem um número grande de variáveis medidas e correlacionadas entre si, seria
possível, a partir da análise fatorial, identificar-se um número menor de novas variáveis
alternativas, não correlacionadas e que de algum modo sumarizassem as informações principais
das variáveis originais. Essas novas variáveis são chamadas de fatores ou variáveis latentes
(Mingoti,2007). Neste trabalho foi realizada a Análise Fatorial via Matriz de Covariância.

Outro método de análise quantitativa utilizado nesta dissertação é o Coeficiente de correlação
de Pearson. O mesmo é uma medida do grau de relação linear entre duas variáveis quantitativas.
Este coeficiente varia entre os valores -1 e 1. O valor 0 (zero) significa que não há relação linear,
o valor 1 indica uma relação linear perfeita e o valor -1 também indica uma relação linear
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perfeita mas inversa, ou seja quando uma das variáveis aumenta a outra diminui. Quanto mais
próximo estiver de 1 ou -1, mais forte é a associação linear entre as duas variáveis.

O coeficiente de correlação de Pearson é normalmente representado pela letra r e a sua fórmula
de cálculo é:

Aplica-se o teste de hipóteses para verificar se o valor de r, a um nível de significância α(0.05),
realmente existe correlação linear entre as variáveis. Ou seja, p-valor acima de 0.05, significa
que a hipótese nula não será rejeitada e há indícios que a correlação entre as variáveis é próxima
de zero, p-valor abaixo de 0.05, rejeitamos a hipótese nula e temos indícios que existe
correlação.

H0: r = 0 (não existe correlação entre X e Y)
H1: r ≠ 0 (existe correlação entre X e Y).

Por fim, foi desenvolvida também uma Análise de Regressão, que é uma técnica utilizada para
modelar a relação entre variáveis e predizer o valor de uma variável dependente. Em geral o
termo dependente é usado em uma variável que possui uma relação de causa-efeito com as
variáveis independentes, mas também pode ser colocada para modelar a relação funcional com
as outras variáveis.
Na tabela 4 – Síntese da metodologia são correlacionados os objetivos específicos deste
trabalho em conformidade com as principais referências, técnicas de coletas de dados e suas
respectivas técnicas de análise de dados.
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Tabela 4 Síntese da metodologia
Objetivos

identificar e analisar a
intensidade da
contribuição do fator
“cliente” na explicação
do modelo;
identificar e analisar o
nível de contribuição do
fator “competição” no
modelo;
identificar e analisar a
incidência dos “dados
informacionais” para a
transformação digital;
identificar e analisar a
importância da
“inovação” para a
transformação digital;
identificar e analisar o
impacto do fator “valor
para o cliente” na
transformação digital;
identificar e analisar o
grau de correlação entre
as variáveis do modelo;
identificar e analisar o
nível de convergência
dos construtos do
modelo, na explicação da
propensão à
transformação digital.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Autores

Técnica de coleta de dados

Técnica de
análise dos dados

Rogers (2017)
Kotler (2012)

Survey

Análise de Correlação
Análise Fatorial
Análise de Regressão

Rogers (2017)
Porter (2012)

Survey

Análise de Correlação
Análise Fatorial
Análise de Regressão

Rogers (2017)
Efing (2002)
Landon e Landon (2012)

Survey

Análise de Correlação
Análise Fatorial
Análise de Regressão

Rogers (2017)

Survey

Análise de Correlação
Análise Fatorial
Análise de Regressão

Rogers (2017)
Kotler (2012)

Survey

Análise de Correlação
Análise Fatorial
Análise de Regressão

Rogers (2017)

Survey

Análise de Correlação
Análise Fatorial
Análise de Regressão

Rogers (2017)

Survey

Análise de Correlação
Análise Fatorial
Análise de Regressão
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4

Apresentação e análise dos resultados

Neste tópico estarão relacionadas as principais análises oriundas dos resultados apresentados à
partir da pesquisa realizada. Após a aplicação dos questionários, confirmação de sua veracidade
e procedência, e respectiva tabulação dos dados, foi possível redigir este importante capítulo
desta dissertação.

O comportamento dos construtos pode ser claramente analisado pelo prisma em debate,
solidificando os principais argumentos e teorias com base na análise desenvolvida por softwares
de estatística, como o SPSS12.

Tais análises compreendem análise descritiva, de dispersão, de regressão, de confiabilidade,
fatorial, além de apuração do Alfa de Cronbach e a correlação entre os construtos.

A seguir são apresentados os dados oriundos da pesquisa aplicada, subdivididos de acordo com
os respectivos blocos de abordagens.

4.1

Análise Descritiva

Entre os entrevistados, a maioria são de Betim (32,08%) e de Belo Horizonte (25,79%),
conforme apresentado de maneira estratificada na tabela do Apêndice C. Ainda de acordo com
os dados, a maioria dos entrevistados, o total de 85,53%, são do estado de Minas de Gerais.

Uma percentual considerável dos entrevistados, 25,79%, responderam que o porte da empresa
por faturamento anual é microempresa (Menor ou igual a R$2,4 milhões), enquanto que 6,29%
disseram que o porte da empresa por faturamento anual é médio porte (Maior que R$16 milhões
e menor ou igual a R$90 milhões).

Na tabela 8, exposta a seguir, é possível observar e identificar de uma maneira ampla os
argumentos apresentados pelos entrevistados, além de possibilidade uma visão sistêmica dos
resultados da pesquisa.

12

SPSS - Statistical Product and Service Solutions, software da IBM para soluções estatísticas.
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Tabela 5 Estatísticas descritivas de dispersão das variáveis do modelo

“Mudança de Clientes como mercado de massa” para “Clientes como
rede dinâmica”.
“Mudança de Comunicações são transmitidas aos clientes” para
“Comunicações fluem de mão dupla”.
“Mudança de A empresa é o principal influenciador” para “O cliente é o
principal influenciador”.
“Mudança de Marketing para induzir à compra para Marketing” para
“inspirar a compra, lealdade e defesa da marca”.
“Mudança de Fluxos de valor em mão única” para “Fluxos de valor
recíprocos”.
“Mudança de Competição em setores delimitados” para “Competição em
setores fluidos”.
“Mudança de Distinção nítida entre parceiros e rivais” para “Distinções
nebulosas entre parceiros e rivais”.
“Mudança de Competição é jogo de soma zero” para “Concorrentes
cooperam em áreas chave”.
“Mudança de Principais ativos mantidos na empresa” para “Principais
ativos se encontram em redes externas”.
“Mudança de Poucos concorrentes dominantes por categoria” para “O
vencedor leva tudo devido aos efeitos de rede”.
“Mudança de Os dados são dispendiosos (caros) para serem gerados na
empresa” para “Dados são gerados continuamente em todos os lugares”.
“Mudança de O desafio dos dados é armazená-los e gerenciá-los” para
“O desafio dos dados é convertê-los em informações valiosas”.
“Mudança de Os dados são gerenciados em departamentos
operacionais” para “O valor dos dados é conectá-los entre os
departamentos”.
“Mudança de A empresa utiliza apenas dados estruturados” para “Os
dados não estruturados são cada vez mais úteis e valiosos”.
“Mudança de Os dados são ferramentas para gerenciar processos” para
“Os dados são ativo intangível para se criar valor”.
“Mudança de As decisões são tomadas com base na intuição” para “As
decisões são tomadas com base em dados”.
“Mudança de O teste de ideias é caro, lento e difícil” para “O teste de
ideias é barato, rápido e fácil”.
“Mudança de O foco se encontra no produto acabado” para “O foco se
concentra em produtos de viabilidade”.
“Mudança de Desafio em encontrar a solução certa” para “O desafio está
em resolver o problema certo”.
“Mudança de O fracasso é evitado a todo custo” para “O fracasso é fonte
para aprendizado”.
“Mudança de Proposta de valor definida pelo setor” para “Proposta de
valor definida pelo cliente”.
“Mudança de Executamos nossa proposta de valor atual” para
“Descobrimos a próxima oportunidade de criar valor para o cliente”.

Fonte: Dados da pesquisa.

Média

Desvio
Padrão

Coeficiente de
Variação

3,14

1,425

45,41%

3,41

1,379

40,45%

3,39

1,307

38,55%

3,45

1,301

37,68%

3,38

1,321

39,03%

3,08

1,295

42,12%

3,02

1,172

38,82%

3,08

1,273

41,30%

3,00

1,364

45,47%

2,92

1,204

41,17%

3,50

1,345

38,39%

3,71

1,244

33,54%

3,62

1,277

35,31%

3,49

1,326

37,98%

3,57

1,300

36,38%

3,48

1,377

39,60%

3,23

1,365

42,22%

3,31

1,293

39,02%

3,40

1,341

39,42%

3,21

1,387

43,26%

3,29

1,361

41,38%

3,34

1,422

42,59%
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Uma percentual considerável dos entrevistados, 42,77%, responderam que o porte da empresa
por quantidade de funcionários é grande porte (acima de 500 pessoas ocupadas), enquanto que
5,66% disseram que não sabem quantos funcionários têm na empresa em que trabalho. Ainda
no que tange o porte e segmento das empresas representadas pelos entrevistados, 47,17%,
disseram que o segmento da empresa é serviços, enquanto que apenas 1,26% disseram ser do
agronegócio
Com base na tabela 8, ao questionar a respeita da Mudança de “Comunicações são transmitidas
aos clientes” para “Comunicações fluem de mão dupla”, entre os entrevistados, um percentual
considerável das respostas, 37,74% disseram empresa com tendência digital, seguida pela
resposta empresa tradicional, 20,13%. Enquanto que 7,55% disseram indiferente.

Entre os entrevistados ao responder a pergunta Mudança de “A empresa é o principal
influenciador” para “O cliente é o principal influenciador”, um grande retorno das respostas,
31,45% disseram empresa com tendência digital, seguida pela resposta empresa digital,
26,42%. Enquanto que 11,32% disseram indiferente. Na pergunta Mudança de “Marketing para
induzir à compra para Marketing” para “inspirar a compra, lealdade e defesa da marca”, entre
os entrevistados, a maioria das respostas, 33,96% disseram empresa com tendência digital,
seguida pela resposta empresa digital, 22,01%. Enquanto que 11,95% disseram empresa
tradicional.
No que tange a esfera de marketing propriamente dita, na questão Mudança de “Marketing para
induzir à compra” para “Marketing para inspirar a compra, lealdade e defesa da marca”, entre
os entrevistados, a maioria das respostas, 32,70% disseram empresa com tendência digital,
seguida pela resposta empresa digital, 24,53%. Enquanto que 10,69% disseram empresa
tradicional.
Entre os entrevistados ao responder a pergunta “Mudança de Fluxos de valor em mão única”
para “Fluxos de valor recíprocos”, um percentual considerável das respostas, 31,45% disseram
empresa com tendência digital, seguida pela resposta empresa digital, 22,64%. Enquanto que
10,69% disseram empresa com tendência tradicional.
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Para a questão Mudança de “Competição em setores delimitados” para “Competição em setores
fluidos”, entre os entrevistados, a maioria das respostas, 29,56% disseram empresa com
tendência digital, seguida pela resposta indiferente, 23,27%. Enquanto que 13,84% disseram
empresa digital.

Entre os entrevistados, a maioria das respostas, 29,56% disseram indiferente, seguida pela
resposta empresa com tendência digital, 27,04%. Enquanto que 10,06% disseram empresa
digital, dito isto no questionamento de Mudança de “Distinção nítida entre parceiros e rivais”
para “Distinções nebulosas entre parceiros e rivais”.
Mudança de “Competição é jogo de soma zero” para “Concorrentes cooperam em áreas chave”.
Entre os entrevistados, a maioria das respostas, 25,79% disseram empresa com tendência
digital, seguida pela resposta indiferente, 25,16%. Enquanto que 13,84% disseram empresa
tradicional.
Mudança de “Poucos concorrentes dominantes por categoria” para “O vencedor leva tudo
devido aos efeitos de rede”. Para este questionamento, os entrevistados, um percentual
considerável das respostas, 30,82% disseram indiferente, seguida pela resposta empresa com
tendência digital, 23,27%. Enquanto que 10,06% disseram empresa digital.
Ao analisar a questão que aborda a respeito da Mudança de “Os dados são dispendiosos (caros)
para serem gerados na empresa” para “Dados são gerados continuamente em todos os lugares”.
Entre os entrevistados, a maioria das respostas, 33,96% disseram empresa com tendência
digital, seguida pela resposta empresa digital, 27,04%. Enquanto que 12,58% disseram empresa
com tendência tradicional e empresa tradicional.
Entre os entrevistados, a maioria das respostas, 33,96% disseram empresa com tendência
digital, seguida pela resposta empresa digital, 32,70%. Enquanto que 5,66% disseram empresa
tradicional. Isto na pergunta Mudança de “O desafio dos dados é armazená-los e gerenciá-los:
para “O desafio dos dados é convertê-los em informações valiosas.”
Para um melhor aprofundamento nesta análise, foi também observado referente ao ponto de
Mudança de “Os dados são gerenciados em departamentos operacionais” para” O valor dos
dados é conectá-los entre os departamentos. Entre os entrevistados, a maioria das respostas,
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35,85% disseram empresa com tendência digital, seguida pela resposta empresa digital,
28,93%. Enquanto que 8,18% disseram empresa tradicional.
Na pergunta Mudança de “A empresa utiliza apenas dados estruturados” para “os dados não
estruturados são cada vez mais úteis e valiosos”, entre os entrevistados, a maioria das respostas,
31,45% disseram empresa com tendência digital, seguida pela resposta empresa digital,
27,04%. Enquanto que 11,32% disseram empresa tradicional.
Ao se indagar Mudança de “As decisões são tomadas com base na intuição” para “as decisões
são tomadas com base em dados” a maioria das respostas, 30,82% disseram empresa com
tendência digital, seguida pela resposta empresa digital, 28,30%. Enquanto que 11,95%
disseram empresa com tendência tradicional.
No que tange a questão Mudança de “O teste de ideias é caro, lento e difícil” para “O teste de
ideias é barato, rápido e fácil”, entre os entrevistados, a maioria das respostas, 27,04% disseram
empresa com tendência digital, seguida pela resposta empresa digital, 22,01%. Enquanto que
13,84% disseram empresa tradicional.
Já para a Mudança de “O foco se encontra no produto acabado” para “O foco se concentra em
produtos de viabilidade”, observou-se que entre os entrevistados, a maioria das respostas,
33,33% disseram empresa com tendência digital, seguida pela resposta empresa digital,
19,50%. Enquanto que 11,95% disseram empresa tradicional.
Ao se perguntar da Mudança de “Desafio em encontrar a solução certa” para “O desafio está
em resolver o problema certo”, de maneira interessante, o comportamento de 57,86% voltado
para a transformação digital nas organizações. Entre os entrevistados, a maioria das respostas,
34,59% disseram empresa com tendência digital, seguida pela resposta empresa digital,
23,27%. Enquanto que 13,21% disseram empresa tradicional.
Com relação à Mudança de “O fracasso é evitado a todo custo” para “O fracasso é fonte para
aprendizado”, onde o foco é o fruto de muitos projetos de sucesso, já que através da
experimentação de novos produtos que se prospecta um novo mercado, não foi diferente. Entre
os entrevistados, a maioria das respostas, 30,82% disseram empresa com tendência digital,
seguida pela resposta empresa digital, 20,13%. Enquanto que 15,72% disseram indiferente.
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Referente ao construto Valor, na primeira questão, ao perguntar-se a respeito da
Mudança de “Proposta de valor definida pelo setor” para “Proposta de valor definida pelo
cliente”, novamente observa-se comportamento favorável para as tendências digitais e novos
padrões organizacionais. Entre os entrevistados, a maioria das respostas, 33,96% disseram
empresa com tendência digital, seguida pela resposta empresa digital, 20,75%. Enquanto que
13,21% disseram indiferente.
Por fim, ao questionar-se sobre a Mudança de “Executamos nossa proposta de valor atual” para
“descobrimos a próxima oportunidade de criar valor para o cliente”, entre os entrevistados, a
maioria das respostas, 31,45% disseram empresa com tendência digital, seguida pela resposta
empresa digital, 25,16%. Enquanto que 11,95% disseram indiferente.

4.2

Análise de dispersão

Neste subtópico serão apresentados resultados oriundos da análise de dispersão dos cinco
construtos da pesquisa (clientes, competição, dados, inovação e valor) de uma forma abrangente
e analítica. Na tabela 9, exposta a seguir, as variáveis foram analisadas com o grau de dispersão
da medida central. Tal fator possibilita a identificação de possíveis tendências organizacionais
intrínsecas nas estruturas corporativas das empresas em que os respondentes trabalham.
A questão “Mudança de Clientes como mercado de massa para Clientes como rede dinâmica”,
conforme observa-se na tabela 9, assumiu coeficiente de variação de 45,41%, sendo a mais
heterogênea do construto, indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem
45,41% do valor desta e a “Mudança de Marketing para induzir à compra para Marketing para
inspirar a compra, lealdade e defesa da marca” a mais homogênea com uma variação de
37,68%, indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem 37,68% do valor
desta.

Em média, as afirmativas assumiram valores entre 3,14 e 3,45 indicando que apresentam médio
grau de concordância entre as afirmativas relacionadas ao construto.

72
Tabela 6 Distribuição de frequências das variáveis do modelo de Transformação Digital
Empresa com
tendência Digital
Variáveis do modelo de Transformação Digital

Empresa com
tendência Tradicional

Empresa
Digital

Empresa Tradicional Indiferente

N

%

N

%

N

%

N

%

Mudança de Clientes como mercado de massa para Clientes como rede
dinâmica.

60

37,74%

28

17,61%

27

16,98%

32

20,13%

12 7,55%

Mudança de Comunicações são transmitidas aos clientes para
Comunicações fluem de mão dupla.

50

31,45%

29

18,24%

42

26,42%

20

12,58%

18 11,32%

Mudança de A empresa é o principal influenciador para O cliente é o
principal influenciador.

54

33,96%

24

15,09%

35

22,01%

19

11,95%

27 16,98%

Mudança de Marketing para induzir à compra para Marketing para
inspirar a compra, lealdade e defesa da marca.

52

32,70%

24

15,09%

39

24,53%

17

10,69%

27 16,98%

50

31,45%

17

10,69%

36

22,64%

22

13,84%

34 21,38%

47

29,56%

27

16,98%

22

13,84%

26

16,35%

37 23,27%

Mudança de Distinção nítida entre parceiros e rivais para Distinções
nebulosas entre parceiros e rivais.

43

27,04%

34

21,38%

16

10,06%

19

11,95%

47 29,56%

Mudança de Competição é jogo de soma zero para Concorrentes
cooperam em áreas chave.

41

25,79%

32

20,13%

24

15,09%

22

13,84%

40 25,16%

Mudança de Principais ativos mantidos na empresa para Principais
ativos se encontram em redes externas.

42

26,42%

32

20,13%

25

15,72%

30

18,87%

30 18,87%

Mudança de Poucos concorrentes dominantes por categoria para O
vencedor leva tudo devido aos efeitos de rede.

37

23,27%

33

20,75%

16

10,06%

24

15,09%

49 30,82%

Mudança de Os dados são dispendiosos (caros) para serem gerados na
empresa para Dados são gerados continuamente em todos os lugares.

54

33,96%

20

12,58%

43

27,04%

20

12,58%

22 13,84%

Mudança de Fluxos de valor em mão única para Fluxos de valor
recíprocos.
Mudança de Competição em setores delimitados para Competição em
setores fluidos.

N

%
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Empresa com
tendência Digital

Empresa com
tendência Tradicional

N

%

N

%

N

%

N

%

54

33,96%

27

16,98%

52

32,70%

9

5,66%

17 10,69%

57

35,85%

25

15,72%

46

28,93%

13

8,18%

18 11,32%

50

31,45%

22

13,84%

43

27,04%

18

11,32%

26 16,35%

Mudança de Os dados são ferramentas para gerenciar processos para
Os dados são ativo intangível para se criar valor.

52

32,70%

23

14,47%

46

28,93%

15

9,43%

23 14,47%

Mudança de As decisões são tomadas com base na intuição para As
decisões são tomadas com base em dados.

49

30,82%

19

11,95%

45

28,30%

22

13,84%

24 15,09%

Mudança de O teste de ideias é caro, lento e difícil para O teste de
ideias é barato, rápido e fácil.

43

27,04%

32

20,13%

35

22,01%

22

13,84%

27 16,98%

Mudança de O foco se encontra no produto acabado para O foco se
concentra em produtos de viabilidade.

53

33,33%

27

16,98%

31

19,50%

19

11,95%

29 18,24%

Mudança de Desafio em encontrar a solução certa para O desafio está
em resolver o problema certo.

55

34,59%

23

14,47%

37

23,27%

21

13,21%

23 14,47%

Mudança de O fracasso é evitado a todo custo para O fracasso é fonte
para aprendizado.

49

30,82%

26

16,35%

32

20,13%

27

16,98%

25 15,72%

Mudança de Proposta de valor definida pelo setor para Proposta de
valor definida pelo cliente.

54

33,96%

28

17,61%

33

20,75%

23

14,47%

21 13,21%

Mudança de Executamos nossa proposta de valor atual para
Descobrimos a próxima oportunidade de criar valor para o cliente.

50

31,45%

24

15,09%

40

25,16%

26

16,35%

19 11,95%

Variáveis do modelo de Transformação Digital
Mudança de O desafio dos dados é armazená-los e gerenciá-los para O
desafio dos dados é convertê-los em informações valiosas.
Mudança de Os dados são gerenciados em departamentos
operacionais para O valor dos dados é conectá-los entre os
departamentos.
Mudança de A empresa utiliza apenas dados estruturados para Os
dados não estruturados são cada vez mais úteis e valiosos.

Fonte: Dados da pesquisa.

Empresa
Digital

Empresa Tradicional Indiferente
N

%
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A questão “Mudança de Principais ativos mantidos na empresa para Principais ativos se
encontram em redes externas” assumiu coeficiente de variação de 45,47%, sendo a mais
heterogênea do construto, indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem
45,47% do valor desta e a “Mudança de Distinção nítida entre parceiros e rivais para Distinções
nebulosas entre parceiros e rivais” a mais homogênea com uma variação de 38,82%, indicando
que em média, os desvios relativamente à média atingem 38,82% do valor desta

Em média, as afirmativas assumiram valores entre 2,92 e 3,08 indicando que apresentam médio
grau de concordância entre as afirmativas relacionadas ao construto.
A questão “Mudança de Os dados são dispendiosos (caros) para serem gerados na
empresa para Dados são gerados continuamente em todos os lugares” assumiu coeficiente de
variação de 38,39%, sendo a mais heterogênea do construto, indicando que em média, os
desvios relativamente à média atingem 38,39% do valor desta e a “Mudança de O desafio dos
dados é armazená-los e gerenciá-los para O desafio dos dados é convertê-los em informações
valiosas” a mais homogênea com uma variação de 33,54%, indicando que em média, os desvios
relativamente à média atingem 33,54% do valor desta.
Em média, as afirmativas assumiram valores entre 3,49 e 3,71 indicando que apresentam médio
grau de concordância entre as afirmativas relacionadas ao construto.
A questão “Mudança de O fracasso é evitado a todo custo para O fracasso é fonte para
aprendizado” assumiu coeficiente de variação de 43,26%, sendo a mais heterogênea do
construto, indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem 43,26% do valor
desta e a “Mudança de O foco se encontra no produto acabado para O foco se concentra em
produtos de viabilidade” a mais homogênea com uma variação de 39,02%, indicando que em
média, os desvios relativamente à média atingem 39,02% do valor desta
Em média, as afirmativas assumiram valores entre 3,23 e 3,48 indicando que apresentam médio
grau de concordância entre as afirmativas relacionadas ao construto.
A questão “Mudança de Executamos nossa proposta de valor atual para Descobrimos a próxima
oportunidade de criar valor para o cliente” assumiu coeficiente de variação de 42,59%, sendo a
mais heterogênea do construto, indicando que em média, os desvios relativamente à média
atingem 42,59% do valor desta e a “Mudança de Proposta de valor definida pelo
setor para Proposta de valor definida pelo cliente” a mais homogênea com uma variação de
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41,38%, indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem 41,38% do valor
desta.

Em média, as afirmativas assumiram valores entre 3,29 e 3,34 indicando que apresentam médio
grau de concordância entre as afirmativas relacionadas ao construto.

4.3

Correlação entre os construtos

Neste tópico serão apresentados os fatores de correlação entre os construtos. Tais fatores
apresentaram comportamento interessante, e entender sua correlação poderá corroborar de
maneira impactante para o devido entendimento do processo de transformação digital nas
organizações.

A correlação é entendida como uma medida padronizada existente entre duas variáveis, e
aponta o grau de direção deste relacionamento linear entre ambas. A correlação pode ser
positiva, o que apresenta forte ligação entre duas variáveis, ou negativa, o que significa um
distanciamento entre essas variáveis. Além de positiva ou negativa, a correlação entre duas
variáveis pode ser linear, ou seja, quando se é possível ajustar uma reta entre as observações.
A proximidade entre as observações e a reta determina a força da correlação, ou não-linear, ou
seja, quando não é possível ajustar uma reta entre as observações.

Segundo Malhotra (2006), algumas especificidades desta poderosa ferramenta de análise são
que a correlação não pode ser maior do que 1 ou menor do que menos 1, que uma correlação
próxima a zero indica que as duas variáveis não estão relacionadas e da mesma maneira que
uma correlação positiva indica que as duas variáveis movem juntas, e a relação é forte quanto
mais a correlação se aproxima 1. O autor também indica que uma correlação negativa indica
que as duas variáveis se movem em direções opostas, e que esta relação fica mais forte quanto
mais próxima a correlação de -1. Por fim, duas variáveis que estão perfeitamente
correlacionadas positivamente (r=1) movem-se essencialmente em perfeita proporção na
mesma direção.

Na tabela 7, exposta a seguir, são apresentados os fatores de correlação e o seu respectivo Pvalor de cada construto com relação as demais variáveis.
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Tabela 7 Correlação Razões de Uso Regular
Transformação Transformação Transformação Transformação Transformação
Digital dos
Digital da
Digital dos
Digital da
Digital do
CLIENTES
COMPETIÇÃO
DADOS
INOVAÇÃO
VALOR
Transformação
Digital dos
CLIENTES
Transformação
Digital da
COMPETIÇÃO
Transformação
Digital dos
DADOS
Transformação
Digital da
INOVAÇÃO
Transformação
Digital do
VALOR

Correlação

1

P-valor
Correlação

0,639**

1

P-valor

0,000

Correlação

0,612**

0,578**

P-valor

0,000

0,000

Correlação

0,537**

0,614**

0,672**

P-valor

0,000

0,000

0,000

Correlação

0,649**

0,590**

0,581**

0,687**

P-valor

0,000

0,000

0,000

0,000

1
1
1

Fonte: Dados da pesquisa.

Os construtos que apresentaram a correlação mais forte foram Transformação Digital do
VALOR e Transformação Digital da INOVAÇÃO com uma correlação 0,687. Já os construtos
que apresentaram a correlação menor foram Transformação Digital da INOVAÇÃO e
Transformação Digital dos CLIENTES com 0,537.

Todas as correlações assinaladas por (**) foram significativas considerando um alfa de 5%, ou
seja, as correlações entre as variáveis são diferentes de zero.

4.4

Análise fatorial

Foi realizada a análise fatorial para cada um dos construtos para verificar quantos fatores eram
necessários para explicar cada um deles e assim saber quais variáveis estavam incluídas. Será
apresentado o resultado geral da análise fatorial e nele será possível identificar o que foi pedido
na proposta e o que acredito ser o melhor resultado para esse trabalho.

Segundo Malhotra (2006), a análise fatorial é o nome dado a uma classe de procedimentos
utilizados essencialmente para a redução e resumo dos dados. Ela busca identificar um número
relativamente pequeno de fatores comuns que podem ser utilizados para representar um grande
número de variáveis inter-relacionadas. Comumente utilizada para identificar dimensões
latentes ou fatores que expliquem as correlações entre os conjuntos, identificar um conjunto
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novo e menor de variáveis não-correlacionadas para substituir o conjunto original de variáveis
correlacionadas na análise multivariada subsequente (regressão ou análise discriminante).

Além destes, também possibilita uma terceira análise estatística, e que em nossa situação foi
importante para identificar o construto de maior carga fatorial dentro o modelo de Rogers,
identificar, em um conjunto maior, um conjunto menor de variáveis que se destacam para uso
em uma análise multivariada subsequente.

Tabela 8 Análise Fatorial Transformação Digital dos Clientes
Indicadores

Carga
Fatorial

Comunalidade

Fator 1
Mudança de Clientes como mercado de massa para Clientes como rede
dinâmica.
Mudança de Comunicações são transmitidas aos clientes para
Comunicações fluem de mão dupla.
Mudança de A empresa é o principal influenciador para O cliente é o
principal influenciador.
Mudança de Marketing para induzir à compra para Marketing para inspirar
a compra, lealdade e defesa da marca.
Mudança de Fluxos de valor em mão única para Fluxos de valor recíprocos.

0,780

0,609

0,824

0,678

0,854

0,729

0,751

0,563

0,835

0,697

Variância Explicada

65,523

KMO

0,816

Teste de Esfericidade de Bartlett

ᵡ²

388,538

df

10

Sig.

0,000

Fonte: Dados da pesquisa.

O construto Transformação Digital dos CLIENTES apresentou unidimensionalidade para as
perguntas do construto, o que indica que um fator, composto pelas 5 perguntas do construto,
explica 65,52% da variabilidade dos dados para esse construto.

Medida de adequacidade da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO): índice usado para avaliar
a adequacidade da análise fatorial. Valores altos (entre 0,5 e 1,0) indicam que a análise fatorial
é apropriada. Valores abaixo de 0,5 indicam que a análise fatorial pode ser inadequada. E como
a medida foi de 0,816 vemos que a análise foi apropriada.
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Teste de esfericidade de Bartlett uma estatística de teste usada para examinar a hipótese de que
as variáveis não sejam correlacionadas na população. Pela análise do valor-p (Sig=0,000), como
foi inferior a 0,05 conclui-se que as variáveis são correlacionadas.
Tabela 9 Análise Fatorial Transformação Digital da Competição
Indicadores

Carga
Fatorial

Comunalidade

Fator 1
Mudança de Competição em setores delimitados para Competição em
setores fluidos.
Mudança de Distinção nítida entre parceiros e rivais para Distinções
nebulosas entre parceiros e rivais.
Mudança de Competição é jogo de soma zero para Concorrentes cooperam
em áreas chave.
Mudança de Principais ativos mantidos na empresa para Principais ativos se
encontram em redes externas.
Mudança de Poucos concorrentes dominantes por categoria para O vencedor
leva tudo devido aos efeitos de rede.
Variância Explicada

0,810

0,657

0,703

0,494

0,794

0,631

0,800

0,640

0,734

0,539
59,211

KMO

Teste de Esfericidade de Bartlett

0,783
ᵡ²

281,683

df

10

Sig.

0,000

Fonte: Dados da pesquisa.

O construto Transformação Digital da Competição, apresentado na tabela 9, apresentou
unidimensionalidade para as perguntas do construto, o que indica que um fator, composto pelas
5 perguntas do construto, explica 59,211% da variabilidade dos dados para esse construto.

Medida de adequacidade da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO): índice usado para avaliar
a adequacidade da análise fatorial. Valores altos (entre 0,5 e 1,0) indicam que a análise fatorial
é apropriada. Valores abaixo de 0,5 indicam que a análise fatorial pode ser inadequada. E como
a medida foi de 0,783 vemos que a análise foi apropriada. Teste de esfericidade de Bartlett uma
estatística de teste usada para examinar a hipótese de que as variáveis não sejam correlacionadas
na população. Pela análise do valor-p (Sig=0,000), como foi inferior a 0,05 conclui-se que as
variáveis são correlacionadas.
O construto Transformação Digital dos Dados, demonstrado na tabela 10 a seguir, apresentou
unidimensionalidade para as perguntas do construto, o que indica que um fator, composto pelas
5 perguntas do construto, explica 68,406% da variabilidade dos dados para esse construto.
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Tabela 10 Análise Fatorial Transformação Digital dos Dados
Indicadores

Carga
Fatorial

Comunalidade

Fator 1
Mudança de Os dados são dispendiosos (caros) para serem gerados na
empresa para Dados são gerados continuamente em todos os lugares.
Mudança de O desafio dos dados é armazená-los e gerenciá-los para O
desafio dos dados é convertê-los em informações valiosas.
Mudança de Os dados são gerenciados em departamentos operacionais para
O valor dos dados é conectá-los entre os departamentos.
Mudança de A empresa utiliza apenas dados estruturados para Os dados não
estruturados são cada vez mais úteis e valiosos.
Mudança de Os dados são ferramentas para gerenciar processos para Os
dados são ativo intangível para se criar valor.
Variância Explicada

0,733

0,537

0,846

0,715

0,848

0,718

0,850

0,723

0,852

0,727
68,406

KMO

Teste de Esfericidade de Bartlett

0,838
ᵡ²

426,008

df

10,000

Sig.

0,000

Fonte: Dados da pesquisa.

Medida de adequacidade da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO): índice usado para avaliar
a adequacidade da análise fatorial. Valores altos (entre 0,5 e 1,0) indicam que a análise fatorial
é apropriada. Valores abaixo de 0,5 indicam que a análise fatorial pode ser inadequada. E como
a medida foi de 0,838 vemos que a análise foi apropriada.

Tabela 11 Análise Fatorial Transformação Digital da Inovação
Indicadores

Carga
Fatorial

Comunalidade

Fator 1
Mudança de As decisões são tomadas com base na intuição para As
decisões são tomadas com base em dados.
Mudança de O teste de ideias é caro, lento e difícil para O teste de ideias é
barato, rápido e fácil.
Mudança de O foco se encontra no produto acabado para O foco se
concentra em produtos de viabilidade.
Mudança de Desafio em encontrar a solução certa para O desafio está em
resolver o problema certo.
Mudança de O fracasso é evitado a todo custo para O fracasso é fonte para
aprendizado.
Variância Explicada

0,802

0,644

0,876

0,767

0,710

0,504

0,857

0,734

0,825

0,680
66,597

KMO

Teste de Esfericidade de Bartlett

Fonte: Dados da pesquisa.

0,866
ᵡ²

379,316

df

10,000

Sig.

0,000
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Ainda referente as tabelas 8 a 11, o Teste de esfericidade de Bartlett uma estatística de teste
usada para examinar a hipótese de que as variáveis não sejam correlacionadas na população.
Pela análise do valor-p (Sig=0,000), como foi inferior a 0,05 conclui-se que as variáveis são
correlacionadas.

Já o construto Transformação Digital da Inovação, como se identifica na tabela 14, apresentou
unidimensionalidade para as perguntas do construto, o que indica que um fator, composto pelas
5 perguntas do construto, explica 66,597% da variabilidade dos dados para esse construto.

Medida de adequacidade da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO): índice usado para avaliar
a adequacidade da análise fatorial. Valores altos (entre 0,5 e 1,0) indicam que a análise fatorial
é apropriada. Valores abaixo de 0,5 indicam que a análise fatorial pode ser inadequada. E como
a medida foi de 0,866 vemos que a análise foi apropriada.

Teste de esfericidade de Bartlett uma estatística de teste usada para examinar a hipótese de que
as variáveis não sejam correlacionadas na população. Pela análise do valor-p (Sig=0,000), como
foi inferior a 0,05 conclui-se que as variáveis são correlacionadas.

O construto Transformação Digital do Valor, como se observa na tabela 12 a seguir, apresentou
unidimensionalidade para as perguntas do construto, o que indica que um fator, composto pelas
2 perguntas do construto, explica 88,942% da variabilidade dos dados para esse construto.

Tabela 12 Análise Fatorial Transformação Digital do Valor
Indicadores

Carga
Fatorial

Comunalidade

Fator 1
Mudança de Proposta de valor definida pelo setor para Proposta de valor
definida pelo cliente.
Mudança de Executamos nossa proposta de valor atual para Descobrimos a
próxima oportunidade de criar valor para o cliente.
Variância Explicada

0,937

0,878

0,949

0,901
88,942

KMO

Teste de Esfericidade de Bartlett

Fonte: Dados da pesquisa.

0,500
ᵡ²

146,297

df

1,000

Sig.

0,000
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Medida de adequacidade da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO): índice usado para avaliar
a adequacidade da análise fatorial. Valores altos (entre 0,5 e 1,0) indicam que a análise fatorial
é apropriada. Valores abaixo de 0,5 indicam que a análise fatorial pode ser inadequada. E como
a medida foi de 0,500 vemos que a análise foi apropriada.

Teste de esfericidade de Bartlett uma estatística de teste usada para examinar a hipótese de que
as variáveis não sejam correlacionadas na população. Pela análise do valor-p (Sig=0,000), como
foi inferior a 0,05 conclui-se que as variáveis são correlacionadas.

4.5

Análise de Confiabilidade

O alfa de Cronbach como é uma forma de estimar a confiabilidade de um questionário aplicado
em uma pesquisa.

Ele mede a correlação entre respostas em um questionário através da análise das respostas dadas
pelos respondentes, apresentando uma correlação média entre as perguntas. O coeficiente α é
calculado a partir da variância dos itens individuais e da variância da soma dos itens de cada
avaliador de todos os itens de um questionário que utilizem a mesma escala de medição.
Tabela 13 Alfa de Cronbach

Cronbach's Alpha
0.933
Fonte: Dados da pesquisa.

O coeficiente Alfa de Cronbach é de 0.933.

4.6

Análise de Regressão

Para testar a significância do modelo ajustado utiliza-se a estatística de teste através do método
de estimação conhecido como método dos mínimos quadrados ordinários.
•

H0: O modelo não é estatisticamente significativo

•

H1: O modelo é estatisticamente significativo
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Tabela 14 Análise de Regressão: Informação do ajuste do modelo
Modelo

Soma de Quadrados

Regressão
Residual
Total

127,626
0,892
128,518

G.L.

Quadrado Médio

4
31,907
154
0,006
158
Fonte: Dados da pesquisa.

F

P-valor

5509,700

0,000

Na tabela 14, temos o teste para verificar se alguma das médias dos construtos (Transformação
Digital dos CLIENTES, Transformação Digital da COMPETIÇÃO, Transformação Digital dos
DADOS, Transformação Digital da INOVAÇÃO), influencia na variável resposta (Orientação
para a Transformação Digital). Como o p-valor é menor que 0.001 (p-valor nunca é 0), podemos
concluir, a um nível de 5% de significância, que algum dos construtos influencia na variável
resposta.
O Coeficiente de Determinação Múltiplo (R 2) representa a proporção da variabilidade de Y
explicada pelas variáveis regressoras. Assim, quanto mais próximo R 2 estiver de 1, maior é a
explicação da variável resposta pelo modelo ajustado. Enquanto que Coeficiente de
Determinação Ajustado (R2adj) pode ser menor quando outra variável x entra no modelo, pois
a diminuição na soma de quadrados dos erros pode ser compensada pela perda de 1 grau de
liberdade no denominador (n-p).

Assim sendo, na tabela abaixo vemos os coeficientes para o modelo ajustado.
Tabela 15 Análise de Regressão: Coeficientes de Determinação

R

R2

0,997 0,993

R2 Ajustado
0,993

Desvio Padrão dos Resíduos

0,076
Fonte: Dados da pesquisa.

A tabela 15 mostra os coeficientes de determinação, onde vemos que o modelo possui um ajuste
muito bom. O que indica, no caso do R2, que a explicação da variável resposta pelo modelo
ajustado é alta. As hipóteses para testar a significância de qualquer coeficiente de regressão
individualmente são dadas por,
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•

H0: βj=0; para qualquer j = 1, ..., n

•

H1: βj≠0; para qualquer j = 1, ..., n

Tabela 16 Análise de Regressão: Estimativa dos parâmetros
Modelo
Coeficientes
Constante
3,320
Transformação Digital dos CLIENTES
0,284
Transformação Digital da COMPETIÇÃO
0,238
Transformação Digital dos DADOS
0,245
Transformação Digital da INOVAÇÃO
0,303
Fonte: Dados da pesquisa.

Desvio Padrão
0,006
0,009
0,009
0,009
0,009

T
550,059
33,196
27,288
27,239
34,543

P-valor
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

O nosso modelo:
Resposta = 0,284 * Transformação Digital dos CLIENTES + 0,238 * Transformação Digital
da COMPETIÇÃO + 0,245 * Transformação Digital dos DADOS + 0,303 * Transformação
Digital da INOVAÇÃO.

Na Regressão Múltipla, as suposições do modelo ajustado precisam ser validadas para que os
resultados sejam confiáveis. Chamamos de Análise dos Resíduos um conjunto de técnicas
utilizadas para investigar a adequabilidade de um modelo de regressão com base nos resíduos.
•

H0: Os resíduos são normais

•

H1: Os resíduos não são normais

Tabela 17 Análise de Regressão: Teste de Normalidade
Kolmogorov-Smirnov
Estatística
Resíduos Padronizados

0,063

G.L

P-valor.

159

0,200

Fonte: Dados da pesquisa.

Através do teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov indica que os resíduos são normais,
pois não rejeitamos a hipótese de normalidade dos resíduos a um nível de significância de 5%.
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Figura 8 - Histograma Resíduos Padronizados
Fonte: Dados da pesquisa.

O histograma acima mostra que os resíduos padronizados estão próximos de uma distribuição
normal, dando mais uma validade aos testes acima que indicou que os resíduos são normais.

O gráfico Normal P-P Plot representa a probabilidade acumulada que seria de esperar se a
distribuição fosse normal, em função da probabilidade observada acumulada dos erros.

Figura 9 - Normal P-P Plot Resíduos Padronizados
Fonte: Dados da pesquisa.

Os pontos do gráfico tendem a concentrar-se em torno da reta de declive 1 que passa na origem,
o que dá evidência de que a distribuição dos erros é normal.
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O gráfico quantil-quantil plot ou q-q plot é utilizado para determinar se dois conjuntos de dados
pertencem à mesma distribuição de probabilidades. Em tais gráficos os pontos são formados
pelos quantis amostrais e se no resultado os pontos alinham-se numa reta de inclinação 1, as
distribuições das duas amostras podem ser consideradas as mesmas.

Figura 10 - Normal Q-Q Plot Resíduos Padronizados
Fonte: Dados da pesquisa.

O que podemos concluir a partir do gráfico que os dados se aproximam da distribuição normal,
dando suporte ao teste feito que indicou que os dados são normais.

Na tabela 18, demonstrada a seguir, pode-se visualizar as variáveis do gráfico Amos, gerado a
partir da análise estatística de equações estruturais desenvolvida no software IBM® SPSS®. O
gráfico Amos é um aplicativo de modelagem de equações estruturais que permite análises
multivariadas, incluindo regressão, análise fatorial, correlação e análise de variância.

É utilizado bastante em estudos no âmbito da Psicologia, Medicina e saúde, Ciências Sociais,
Educação, Estudos de mercado e Investigação.

Foi possível, assim, estimar e apresentar o modelo de Rogers aplicado pela pesquisa desta
dissertação através de um diagrama intuitivo para mostrar as hipotéticas relações entre
variáveis, conforme apresentado na figura 11.
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Tabela 18 Indicadores do modelo de Transformação Digital
Indicadores

Nome

Mudança de Clientes como mercado de massa para Clientes como rede dinâmica.
Mudança de Comunicações são transmitidas aos clientes para Comunicações fluem de mão
dupla.
Mudança de A empresa é o principal influenciador para O cliente é o principal influenciador.
Mudança de Marketing para induzir à compra para Marketing para inspirar a compra,
lealdade e defesa da marca.
Mudança de Fluxos de valor em mão única para Fluxos de valor recíprocos.
Mudança de Competição em setores delimitados para Competição em setores fluidos.
Mudança de Distinção nítida entre parceiros e rivais para Distinções nebulosas entre
parceiros e rivais.
Mudança de Competição é jogo de soma zero para Concorrentes cooperam em áreas chave.

Clientes_1
Clientes_2

Mudança de Principais ativos mantidos na empresa para Principais ativos se encontram em
redes externas.
Mudança de Poucos concorrentes dominantes por categoria para O vencedor leva tudo
devido aos efeitos de rede.
Mudança de Os dados são dispendiosos (caros) para serem gerados na empresa para Dados
são gerados continuamente em todos os lugares.
Mudança de O desafio dos dados é armazená-los e gerenciá-los para O desafio dos dados é
convertê-los em informações valiosas.
Mudança de Os dados são gerenciados em departamentos operacionais para O valor dos
dados é conectá-los entre os departamentos.
Mudança de A empresa utiliza apenas dados estruturados para Os dados não estruturados são
cada vez mais úteis e valiosos.
Mudança de Os dados são ferramentas para gerenciar processos para Os dados são ativo
intangível para se criar valor.
Mudança de As decisões são tomadas com base na intuição para As decisões são tomadas
com base em dados.
Mudança de O teste de ideias é caro, lento e difícil para O teste de ideias é barato, rápido e
fácil.
Mudança de O foco se encontra no produto acabado para O foco se concentra em produtos
de viabilidade.
Mudança de Desafio em encontrar a solução certa para O desafio está em resolver o
problema certo.
Mudança de O fracasso é evitado a todo custo para O fracasso é fonte para aprendizado.
Mudança de Executamos nossa proposta de valor atual para Descobrimos a próxima
oportunidade de criar valor para o cliente
Mudança de Proposta de valor definida pelo setor para Proposta de valor definida pelo
cliente.
Fonte: Dados da pesquisa.

Competição_4

Clientes_3
Clientes_4
Clientes_5
Competição_1
Competição_2
Competição_3

Competição_5
Dados_1
Dados_2
Dados_3
Dados_4
Dados_5
Inovação_1
Inovação_2
Inovação_3
Inovação_4
Inovação_5
Valor_1
Valor_2
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Figura 11 - Dados das relações entre variáveis e construtos do modelo de Transformação Digital
Fonte: Dados da pesquisa.

Na tabela 22 é possível identificar os valores referentes ao teste do ajuste.
Tabela 19 Teste do Ajuste Amós
Teste do ajuste

Valor

Qui-quadrado

401,334

Graus de liberdade

199

P-valor

0,000

CFI

0,906

RMSEA

0,080

NFI

0,832

TLI

0,891
Fonte: Dados da pesquisa.
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5

Considerações finais

Esta pesquisa possibilitou uma ampla possibilidade de desenvolvimento organizacional. Estas
perspectivas apresentadas pela análise robusta dos dados identificou a ligação existente entre
os elementos do construto, e que estão intimamente ligados nesta torrente de mudanças.

O modelo da Transformação Digital de Rogers (2016) possibilitou uma visão sistêmica do
fenômeno, o que foi crucial para o desenvolvimento da pesquisa. A pesquisa apresentou
também diversos fatores que podem ser considerados, uma vez que a identificação dos mesmos
é um avanço na ciência administrativa e na gestão deste inovador processo.

Identificou-se que muitas organizações devem estar dispostas, a adquirir novas tecnologias. E
que a instituição deve adotar um modelo decisório em colegiado, com base nos dados
apresentados pelo estudo do grau de transformação em que se encontra. Estamos em plena
transformação digital com investimentos diversos em todas as áreas. Foi possível identificar
vestígios de um início de evolução corporativa até mesmo em empresas muito conservadoras.

No meio público, vêm de maneira crescente informatizando os procedimentos e softwares
governamentais. Quando se trata de uma empresa pública de captação de recursos federais e
tributários, o uso da informação carece de extrema segurança e sigilo, além de um robusto e
potente processamento estatístico. Assim, é necessário cruzar a todo momento uma série de
dados e informações. De acordo com os dados da pesquisa, em uma organização pública
prestadora de serviços de saúde, existem ferramentas digitais do governo bem como os
programas de fomentação e geração de dados como o e-SUS, SINVAM, SIM entre outros.
Principalmente nas questões que investigam os descritores "valor", "cliente" e "competição".

Na pesquisa identificou-se também empresas que se encontram em um processo de ampliação
da base de dados. Nesta situação, muitas informações advêm da informatização nos processos
produtivos, o que otimiza as ações de planejamento e análise. Está no caminho de se tornar uma
organização transformada pela era digital.

É necessário ser cada vez mais flexível para mudar em conjunto com o cliente. As empresas
têm começado a transformação digital sem os seus conceitos básicos. Com isso, os custos são
altos e as curvas de aprendizado são longas.
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As organizações estão investindo pesado na implantação da cultura da transformação digital,
portanto as respostas foram dadas com base nesse movimento de mudança e não
necessariamente no modelo de produtos/serviços atuais. Parcerias público/privadas estão sendo
criadas para atender o cliente da melhor forma possível nessa nova era, foco no cliente e em
suas necessidades.

Atualmente as informações não circulam da mesma forma como são coletadas, é o fenômeno
da Big Data. Estão fragmentadas. Mesmo em uma organização muito tradicional, onde suas
principais lideranças não acreditam em investimentos na área da inovação, elas tendem a
investir onde operam com lucro e deixam de ser arrojados. A transformação da empresa
tradicional para a empresa digital é possível, desde que não trate pessoas como máquinas e
permita que os dados digam além do que os envolvidos estão vivendo e sentindo. Seria perfeito
se pudesse unir as duas coisas.

Em outras empresas, pôde-se identificar que a transformação digital é um dos pilares do
planejamento estratégico para os próximos cinco anos, apesar de ainda terem muito a caminhar.

Em outra particularidade, em uma organização privada que utiliza dinheiro público, as
atividades são diferentes de uma organização convencional de mercado. Estão em plena
mudança de cultura organizacional e a transformação digital é um dos focos principais na
estratégia de planejamento. Perceberam que a principal mudança e transformação digital deve
ser nas mentes e procedimentos dos colaboradores, e para isso é necessário um trabalho
consciente e continuo. É um caminho sem volta. Ou a empresa acompanha a transformação
digital ou sai do mercado.

No ambiente educacional a pesquisa apontou evoluções para o registro das atividades dos
alunos e a migração para o EAD. Tendências digitais que envolvem a disponibilização de
conteúdo a qualquer hora do dia e a virtualização de diversos processos corrobora para que o
ambiente de ensino à distância se assemelhe cada vez mais do presencial.

A pesquisa também reforçou a tendência da transformação digital no ambiente de prestação de
serviços. O mesmo atualmente necessita andar lado a lado com a transformação digital nas
empresas. Tanto para se reinventar e não perder mercado, como também para acompanhar seus
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clientes. As organizações a cada dia se tornam mais digitais. Infelizmente na indústria ainda
existem alguns paradigmas a serem vencidos. As empresas a cada dia melhoram suas ações
diante deste processo, e é necessário um contato mais direto e comunicação clara com todas os
setores para gerar uma mudança eficaz e eficiente.

Algumas organizações representadas pelos entrevistados priorizaram este processo de evolução
e desenvolveram uma nova empresa de programação digital dentro da própria estrutura. Uma
das soluções apresentadas foi treinar intensamente os colaboradores fazendo-os entenderem a
utilidade dos dados dos computadores, já que existe ainda uma certa resistência em registra-los
corretamente.

Todos estes fatores apresentados respondem, portanto, ao problema de pesquisa inicialmente
apresentado, quais são os fatores impactantes de transformação digital dos negócios em
organizações nacionais de médio e grande porte? De maneira consequente, o objetivo geral
que norteou esta pesquisa, analisar o estado da transformação digital em organizações
conforme o modelo de Rogers, também foi atingido, uma vez que as ferramentas de análise
quantitativa apresentaram de maneira ampla e sistêmica o fenômeno nas organizações.
Os objetivos específicos (1) A intensidade da contribuição do fator “cliente” na explicação do
modelo; (2) O nível de contribuição do fator “competição” no modelo; (3) A incidência dos
“dados informacionais” para a transformação digital; (4) A importância da “inovação” para a
transformação digital; (5) O impacto do fator “valor para o cliente” na transformação digital;
(6) O grau de correlação entre as variáveis do modelo; (7) O nível de convergência dos
construtos do modelo, na explicação da propensão à transformação digital apresentaram-se de
grande valia como direcionadores para o objetivo central do trabalho.

5.1

Limitações da pesquisa

Por se tratar de um método Survey, algumas limitações da pesquisa puderam ser identificadas,
tais como (1) os resultados não são representativos da população, devido à existência de
diferenças socioeconômicas entre os respondentes e o restante da população (nível de
escolaridade, renda e estado civil, por exemplo); (2) os entrevistados precisaram possuir grau
de educação maior e uma familiaridade com a informática para responder o questionário, que

91

foi enviado em sua maioria por meio digital; (3) existiu o risco da pesquisa que foi enviada por
e-mail ser considerada lixo eletrônico ou SPAM; e (4) dificuldade em se definir o erro de não
resposta.

Sendo assim, uma das sugestões para dirimir tais fatores é que o desenvolvimento futuro da
continuidade desta pesquisa seja realizado por meios também qualitativos, o que vai permitir
uma pesquisa ainda mais assertiva e uma nova visão do contexto de transformação digital nas
organizações.

5.2

Sugestões para estudos futuros

Para se dar continuidade nesta pesquisa, indica-se precisamente quatro principais
possibilidades.

Continuar a pesquisa a nível nacional, uma vez que a mesma, de acordo com os dados
apresentados anteriormente, foi em grande parte na região metropolitana de Belo Horizonte.

Desenvolver a pesquisa em empresas separadas por segmento (saúde, comércio, hospitalidade,
indústria e serviços, por exemplo), ou por eixos econômicos (Serviços, Agricultura, Indústria e
Comércio, por exemplo). Dessa maneira, será possível identificar os graus de transformação
digital nestes eixos separadamente.

Segmentar a pesquisa em empresas separadas por faturamento/ porte. Assim, será possível
identificar as transformações digitais também em empresas de contextos e realidades
diferenciadas.

Por fim, aplicar a pesquisa de maneira qualitativa, com abordagens como entrevistas, grupos
focais e imersão por meio de etnografia. Assim, teremos uma visão diferenciada dos fatores
estatísticos já apresentados, desenvolvendo, portanto, uma pesquisa ainda mais completa.
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Rossatto, M. A. (2002) Gestão do Conhecimento: a busca da humanização, transparência,
socialização e valorização do intangível. Rio de Janeiro: Interciência.
Sánchez, M. A., & Zuntini, J. (2018). Organizational Readiness for the Digital Transformation:
A Case Study Research. Revista Gestão & Tecnologia, 18(2), 70-99.
SciElo (2018) Portal de Periódicos Acadêmicos.
Spell (2018) Portal de Periódicos Acadêmicos.
Sveiby, K. E. (1998) A Nova Riqueza das Organizações. Rio de Janeiro: Campus.
Tonet, H. C., & Torres, M. G. P. (2006) Um modelo para compartilhamento de conhecimento
no trabalho. Revista de Administração Contemporânea, v. 10, n.2, p. 75-94, abr/jun.
Triola, M. F. (2008) Introdução à Estatística. 10ª ed, Rio de Janeiro: LTC.
Vale, G. M. V., Corrêa, V. S., & Reis, R. F. (2014). Motivações para o empreendedorismo:
necessidade versus oportunidade. Revista de Administração Contemporânea, 18(3), 311327. https://dx.doi.org/10.1590/1982-7849rac20141612

95

Apêndices
Apêndice A – Carta de apresentação

Betim, 04 de abril de 2018

Prezado (a) Senhor (a),

O mestrando Alisson de Souza Batista está redigindo sua dissertação com o tema
“TRANSFORMAÇÃO DIGITAL CORPORATIVA: Uma análise dos fatores
envolvidos na evolução empresarial”.

Este projeto é conduzido pelo próprio mestrando, que está a realizar uma pesquisa em
organizações de pequeno, médio e grande porte, bem como com autoridades inseridas no
contexto nacional.

Todos os dados informados pelos profissionais serão tratados com confidencialidade pelo
pesquisador e pela FPL – Fundação Pedro Leopoldo, ressaltando que os resultados serão
apresentados de forma global. Após a conclusão da dissertação em questão e apresentação dos
dados à FPL – Fundação Pedro Leopoldo, o mestrando terá prazer em enviar cópia do trabalho,
caso seja do interesse e/ou necessidade profissional.

A participação de cada profissional convidado é de suma importância para finalização e sucesso
do trabalho, e também para que o mestrando possa mostrar dados fidedignos sobre a estrutura
organizacional, métricas utilizadas para análise de eficiência e desempenho e panorama atual
da corporação. Portanto, conta-se com vossa adesão ao trabalho com o máximo de subsídios
que possam nos fornecer.

Desde já, agradecemos sua participação.

Atenciosamente,
_____________________________________
Prof. Dr. José Edson Lara
Orientador (FPL – Fundação Pedro Leopoldo)
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Apêndice B – Questionário
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Apêndice C – Distribuição de Município e Estado dos entrevistados

Cidade/ Município
Frequência Porcentagem
Betim
Belo Horizonte
Contagem
Sete Lagoas
Brasília
Montes Claros
Pedro Leopoldo
Divinópolis
Igarapé
João Monlevade
Rio de Janeiro
São Paulo
Arinos
Armação dos Búzios
Bauru
Belém
Carangola
Caratinga
Catiguá
Cuiabá
Curvelo
Guaraí
Guarulhos
Ibirité
Ipatinga
Jab. dos Guararapes
João Pessoa
Joinville
Juatuba
Juiz de Fora
Lagoa Santa
Manaus
Mateus Leme
Monlevade
Nova Lima
Ouro Preto
Pará de Minas
Piraúna
Recife
Rio Claro
Rio de janeiro
Santa Luzia
Santarém
Sarzedo
Viçosa
Total

51
41
9
6
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

32,08
25,79
5,66
3,77
1,89
1,89
1,89
1,26
1,26
1,26
1,26
1,26
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63

159

100,00

Estado
Minas Gerais

Frequência Porcentagem
136
85,53

São Paulo

6

3,77

Distrito Federal

3

1,89

Rio de Janeiro

3

1,89

Pará

2

1,26

Pernambuco

2

1,26

Amazonas

1

0,63

Belo Horizonte

1

0,63

Mata Grosso

1

0,63

Paraíba

1

0,63

Rio de janeiro

1

0,63

Santa Catarina

1

0,63

Tocantins

1

0,63

159

100,00

Total

