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Apresentação do trabalho 

 

Em virtude das rápidas e constantes mudanças no mercado global e comportamento 

de consumo, torna-se fundamental a evolução e adaptação das organizações ao 

novo. A transformação digital busca acompanhar as demandas e as necessidades 

de um mercado cada vez mais competitivo e exigente. 

  

Atentos a esta premissa, e ao rápido avanço da transformação digital, impulsionada 

pela quarta revolução industrial, interessou-se desenvolver uma dissertação de 

mestrado cujo propósito é analisar os construtos da transformação digital no setor 

musical sob a ótica de um modelo existente – o modelo de Rogers (2017). 

 

Para isso, convidou-se o Prof. Dr. Luiz Rodrigo Cunha Moura para a orientação 

desta escrita, e em conjunto com o Prof. Dr. José Édson Lara, ambos com vasto 

conhecimento e experiência organizacional, 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, apresentada os conceitos básicos de transformação digital 

nos negócios, o avanço da quarta revolução industrial, a evolução empresarial, 

conectividade e competividade corporativa. De maneira contextualizada, são 

demonstrados os objetivos que este trabalho se dispôs a realizar, assim como sua 

justificativa. 

 

No capítulo 2, Referencial Teórico, é elucidado ao leitor as principais teorias acerca 

do tema, iniciando com a quarta revolução industrial e as principais tecnologias que 

formam a indústria 4.0, a cultura organizacional e sua importância no processo de 

transformação digital, a música e os negócios e a fundamentação dos cinco 

construtos da transformação digital apresentados por Rogers (2017). 

 



No capítulo 3, Metodologia, demonstra 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 no setor musical, 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 

no setor de instrumentos musicais no Brasil.  

 

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 a esta 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 

 
Em virtude das rápidas e constantes mudanças no mercado global e comportamento 
de consumo, torna-se fundamental a evolução e adaptação das organizações ao 
novo. A transformação digital busca acompanhar as demandas e as necessidades 
de um mercado cada vez mais competitivo e exigente.  Atentos a esta premissa, e 
ao rápido avanço da transformação digital, impulsionada pela quarta revolução 
industrial, interessou-se desenvolver uma dissertação de mestrado, cujo propósito é 
analisar os construtos da transformação digital dentro do setor musical no Brasil, sob 
a ótica de um modelo existente – o modelo proposto por Rogers (2017). Realizou-se 
uma survey com 201 profissionais do setor de instrumentos musicais, pesquisados 
com o auxilio do software Google Forms, buscando abranger representatividade 
dispersa pelo território brasileiro. Os questionários foram aplicados no período de 
Agosto a Setembro de 2019. A análise estatística foi realizada pela modelagem de 
equações estruturais, sendo processados diversos testes convencionais e 
validatórios, pelo SPSS e AMOS. As principais conclusões indicam que o mercado 
da música já apresenta sinais de avanço no processo de transformação digital, 
porém ainda se encontra em estágio inicial e muitas são as mudanças que deveram 
ocorrer para a evolução e sucesso dos processos disruptivos. O Conhecimento 
desenvolvido nos referenciais teóricos e nas análises quantitativas permitiram a 
proposição de estudos futuros. 
 
Palavras Chave: 1. Transformação Digital. 2. Quarta Revolução Industrial. 3. Setor 
Musical. 4. Processos Disruptivos. 



Abstract 
 
Due to the rapid and constant changes in the global market and consumer behavior, 
the evolution and adaptation of organizations to the new becomes essential. Digital 
transformation seeks to keep up with the demands and needs of an increasingly 
competitive and demanding market. Aware of this premise, and the rapid advance of 
digital transformation, driven by the fourth industrial revolution, it was interested to 
develop a master's dissertation, whose purpose is to analyze the constructs of digital 
transformation within the music sector in Brazil, from the perspective of a model. 
existing - the model proposed by Rogers (2017). A survey was conducted with 201 
professionals of the musical instruments sector, researched with the aid of the 
Google Forms software, seeking to cover representativeness scattered throughout 
the Brazilian territory. The questionnaires were applied from August to September 
2019. Statistical analysis was performed by structural equation modeling, being 
processed several conventional and validatory tests by SPSS and AMOS. The main 
findings indicate that the music market is already showing signs of advancement in 
the process of digital transformation, but it is still in its early stages and there are 
many changes that should occur for the evolution and success of disruptive 
processes. The knowledge developed in the theoretical references and quantitative 
analysis allowed the proposition of future studies. 
 
Keywords: 1. Digital Transformation. 2. Fourth Industrial Revolution. 3. Music Sector. 
4. Disruptive Processes. 
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1 Introdução  

 

O tema transformação digital nas empresas, vem sendo bastante debatido em 

artigos científicos e técnicos, palestras e reuniões gerencias por todo o mundo dos 

negócios. Na academia, está sendo explorado em pesquisas científicas, artigos, 

assim como em relatos técnicos e gerenciais. Entre as contribuições neste sentido, 

pode-se referenciar Rogers (2017), Schwab & Davis (2018) e Kotler, Kartajaya & 

Setiawan (2017). 

 

 A era digital tem mudado a maneira como se vive e trabalha, e essas mudanças 

não mostram sinais de desaceleração. Desde que a tecnologia da informação 

avançou de especialista em processamentos e passou a uso generalizado nas 

empresas, houve muitos desenvolvimentos significativos, com a digitalização sendo 

descrita como uma revolução, causando um nível de interrupção do modo de vida 

anterior comparável a uma revolução industrial (Brynjolfsson & McAfee, 2014). 

 

A transformação digital manifesta-se como uma das evidências da Quarta 

Revolução Industrial ou Indústria 4.0, que constitui um novo capítulo do 

desenvolvimento humano, aliado ao crescimento exponencial de tecnologia, que 

altera radicalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos 

(Schwab & Davis, 2018). 

 

No decorrer da história, as revoluções industriais impactaram a maneira como o 

mundo funciona. Cada uma das revoluções apresentaram inovações que alteraram 

diretamente a maneira como vivemos, melhorando a comunicação, transporte, o 

acesso à informação, à segurança e a melhoria na qualidade de vida. A primeira 

revolução que ocorreu entre 1760 e 1840 traz a máquina a vapor e as ferrovias, a 

segunda ocorreu no final do séc. XIX trazendo o advento da eletricidade e da linha 

de montagem, a terceira ocorreu na década de 60, apresentou a revolução digital ou 

do computador e a quarta e atual revolução, muito discutida por Schwab & Davis 

(2018) traz a inteligência artificial, robótica, internet das coisas, veículos autônomos, 

impressão em 3D, nanotecnologia, biotecnologia, armazenamento de energia e 

computação quântica, como elementos impactantes da competitividade empresarial, 
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comportamentos individuais e coletivos, uma nova maneira de gestão pública, visão 

sobre a sustentabilidade e uma nova forma de se ver o mundo. 

 

Mas é importante ressaltar que estes movimentos também revolucionaram as 

empresas e seus mercados. Modelos de negócios precisaram se adaptar, foram 

orientados a buscarem o ponto de equilíbrio, a eficiência na rentabilidade e se 

apresentarem competitivos a um mercado em mutação. Esta postura agressiva dos 

mercados de hoje são fruto de uma longa trajetória de acontecimentos passados 

que rapidamente modelam respostas a respeito do futuro. 

 

Schwab & Davis, (2018) destacam como de suma importância na Quarta Revolução 

Industrial, a velocidade, a amplitude e a profundidade que estão acontecendo à 

fusão de tecnologias e a interação entre os domínios físicos, digitais e biológicos. 

Não está mudando apenas o que se faz, mas também o que se é. As mudanças são 

tão profundas que, na perspectiva da história humana, nunca houve um momento 

tão potencialmente promissor ou perigoso. A questão para todas as organizações, 

sem exceção, não é mais se haverá uma ruptura na empresa, mas sim quando 

ocorrerá essa ruptura, quanto tempo irá demorar e como ela afetará a organização. 

 

Tratar de transformação digital, não é apenas uma questão tecnológica. Rogers 

(2017) destaca que a transformação digital vai além de tecnologia, envolve 

estratégia e novas maneiras de pensar.  A empresa precisa atualizar sua 

mentalidade estratégica muito mais que sua infraestrutura de TI. Exigem visão 

holística da estratégia de negócios, e muita atenção as mudanças comportamentais 

e culturais que envolvem a organização. Rogers (2017) destaca que as tecnologias 

são apenas ferramentas para ajudar a alcançar os objetivos propostos para cada 

empresa. A transformação digital precisa vencer o tradicionalismo existente e gerar 

uma nova mentalidade, otimização dos processos, melhoria de resultados e busca 

por eficiência. 

 

Para Schwab & Davis, (2018) um dos desafios da Quarta Revolução Industrial, está 

na perspectiva de como lidar com o empoderamento das pessoas no ambiente 

organizacional. Hierarquias flexíveis, novas formas de medir e recompensar o 
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desempenho, novas estratégias para atrair e reter os talentos. Fatores que se 

tornarão a chave para o sucesso organizacional.  

 

Neste contexto, Rogers (2017) destaca que a transformação digital não se refere 

apenas à tecnologia, mas também à cultura organizacional, e como ela se relaciona 

com os processos de inovação, para que a mesma seja estimuladora e aliada às  

mudanças necessárias. Transformação digital exige uma visão holística da 

estratégia de negócios, olhando para cinco principais domínios da estratégia de 

negócios: clientes, competição, dados, inovação e valor. Entender seus aspectos e 

influências no processo de inovação se torna fundamental para as organizações que 

precisam passar por uma transformação digital, não apenas para a escolha de 

melhores estratégias, mas também como suporte para a gestão de mudanças e 

adaptações. 

 

1.1 Problema de pesquisa  

 

Em virtude das rápidas e constantes mudanças no mercado global, torna-se 

fundamental a evolução e adaptação das organizações ao novo, a transformação 

digital busca acompanhar as demandas e a necessidade de um mercado cada vez 

mais competitivo e exigente, estudos são necessários nesta área em virtude da 

consolidação do negócio. 

 

A transformação digital está se tornando uma realidade nas organizações. 

Entretanto, os estudos sobre o impacto da adoção das tecnologias que 

possibilitam a concretização dessa transformação não alcançaram um grau de 

maturidade que inspire confiança para torná-la uma realidade total, muitas vezes 

a mentalidade estratégica e a cultura organizacional, impede a evolução e sucesso 

dos processos disruptivos (Rogers, 2017). 

 

As organizações, em sua maioria, buscam inovar e implantar estruturas e estratégias 

que os apoiem no processo de transformação digital, porém, o mesmo avanço 

tecnológico que é uma questão de sobrevivência para as instituições que querem 

ser relevantes para os seus clientes tem muita das vezes dentro de casa seu grande 
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opositor: a falta de visão holística da estratégia do negócio (Kotler, Kartajaya & 

Setiawan 2017). 

 

Para identificar novas possibilidades para as organizações que estão se inovando e 

repensando sobre seus negócios, será utilizado nesta pesquisa 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, Rogers (2017) aponta cinco principais construtos que influenciam, 

impactam e podem ser observados em um processo de transformação digital nas 

empresas. São eles, Clientes, Competição, Dados, Inovação e Valor. Cada um 

possui um aspecto importante de mudança para a era digital, e que em seu próprio 

contexto, traduz um fragmento desta transformação.  

 

O modelo proposto por Rogers (2017) apresenta as principais características das 

organizações e a constante necessidade por mudança em que demandam no seu 

dia a dia, apresentando caminhos para ajudar empresas a refletirem sobre esse 

universo e alcançarem alternativas estratégicas para se ajustarem a essa nova era. 

Dentro do contexto, podem explorar a rede de clientes, fazer uma análise do 

mercado e competição, converter dados em ativos, inovar por experimentação e 

adaptar a sua proposta de valor. 

 

Chega-se, então, ao problema desta pesquisa. Da pergunta primária, que traduz 

uma dificuldade, seja teórica ou prática, se deve buscar uma solução (Marconi & 

Lakatos, 2010). Para estes autores, 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 em que é oportuna, pois atende a diversos interesses 

organizacionais. 

 

Sendo assim, o problema que norteará a pesquisa consiste no escopo da pergunta:  
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Como atuam os cinco domínios estratégicos do negócio, apresentados por Rogers 

(2017) no direcionamento à transformação digital em empresas atuantes nos 

negócios musicais no Brasil?  

 

1.2 Objetivos  

 

Este trabalho tem como premissa, identificar e analisar o contexto das organizações 

de acordo com um modelo pré-estabelecido. O modelo proposto por Rogers (2017) 

abrange cinco construtos independentes para definir, de maneira holística e 

sistêmica, a posição das empresas sob a ótica da Transformação Digital. São eles – 

clientes, competitividade, dados, inovação e valor. 

 

Torna-se relevante o estudo de tais construtos, uma vez que as organizações, dia 

após dia, demandam a tomada de decisões e formulação de estratégias, não 

importando o tamanho ou setor, os cinco domínios da estratégia dos negócios estão 

ligados a 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 trabalham para o 

bem estar da empresa, como a visão de valor agregado ao cliente se modificou. 

 

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

 

 Objetivo Geral 1.2.1

 

O objetivo geral que norteia esta pesquisa consiste em analisar a configuração do 

estado da transformação digital em organizações orientadas para negócios musicais 

no Brasil, conforme o modelo proposto por Rogers (2017). 

 

 Objetivos específicos 1.2.2

 

Os objetivos específicos, que se traduzem em etapas para a conclusão deste 

trabalho, são identificar e analisar: 
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1) O grau de contribuição do fator “clientes” 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 geral de orientação à transformação digital das empresas atuantes 

nos negócios musicais no Brasil. 

 

1.3 Justificativas  

 

Esta pesquisa busca apresentar os desafios e impactos na implementação da 

transformação digital dentro das organizações. Um dos pilares para este estudo, o 

modelo proposto por Rogers (2017), que acrescenta aos estudos da Administração, 

cinco domínios da estratégia de negócios, que ilustram e mapeiam a evolução e as 

mudanças na era digital.   

 

A pesquisa tem grande significância para a pesquisadora, tanto em termos de 

desenvolvimento acadêmico quanto em aprimoramento profissional, por atuar na 

gerência nacional de vendas de uma importadora e atacadista no setor de 

instrumentos musicais no Brasil. 

 

Em levantamento sobre a literatura acadêmica a respeito da transformação digital e 

o modelo apresentado por Rogers (2017) destaca que, por se tratar de um tema 

atual, poucas pesquisas foram encontradas sobre o tema, e no Brasil até a 

construção desta dissertação, nenhuma relacionada ao setor musical, tanto no 

campo acadêmico quanto no gerencial. Dessa forma, fica explícita a necessidade de 

estudos voltados ao setor de instrumentos musical no Brasil, principalmente por ser 

associado a um tema tão emergente como a transformação digital. 

 

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, com tema atual e pouco abordado se mostram 
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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.  

 

Sobre a intensidade da abordagem ao tema da Transformação digital, consultando 

bases cientométricas como Google Scholar, Scielo e Spell, foram encontrados 05 

artigos publicados em periódicos científicos. 

 

No que tange às palavras associadas “Transformação digital” e “música”, nas 

mesmas bases acima, foram encontradas apenas 01 artigo. 

 

Esta situação demonstra a emergência do tema na literatura. Evidencia também a 

oportunidade, a conveniência e a pertinência deste estudo, no propósito de sua 

contribuição ao adensamento da massa crítica do tema. Esta é a pretensão 

essencial deste trabalho de pesquisa. 

 

Dessa forma, esta pesquisa atende aos objetivos de um mestrado profissional. Está 

ainda inserido na linha de pesquisa “Estratégias Corporativo”, no Núcleo de Estudos 

de Gestão em Organizações do Mestrado Profissional em Administração da 

Fundação Pedro Leopoldo. 
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2 Referencial Teórico, Taxonômico e Conceitual  

 
Este capítulo está estruturado de forma a apresentar uma visão da fundamentação 

teórica relacionada ao tema da pesquisa. Inicia-se com uma visão introdutória da 

quarta revolução industrial e indústria 4.0, seguida dos principais conceitos e 

componentes que dão suporte às práticas.  Na sequência, é abordado sobre a 

transformação digital, a música e seus negócios, cultura organizacional e por fim é 

apresentado o modelo analítico da pesquisa, juntamente com a explanação dos 

cinco construtos do modelo proposto por Rogers (2017) para a transformação digital 

nas organizações. O Modelo é detalhado para que sejam identificadas as práticas de 

transformação digital a serem avaliadas em relação às organizações.  Finaliza-se 

com o modelo conceitual da pesquisa. 

 

2.1 Quarta revolução industrial – Indústria 4.0 

 
Em décadas recentes, houve diversos avanços tecnológicos que mudaram a história 

da economia mundial, chamadas de Revoluções Industriais. A primeira revolução 

que ocorreu entre 1760 e 1840 traz a máquina a vapor, o carvão como combustível 

e as ferrovias. A segunda ocorreu no final do século XIX trazendo o advento da 

eletricidade e da linha de montagem. A terceira ocorreu na década de 60, e 

apresentou a revolução digital ou do computador, com a automatização das 

ferramentas de trabalho, agregada a utilização da internet e o desenvolvimento de 

microprocessadores, aliado à comunicações de alta tecnologia. A quarta e atual 

revolução, muito discutida por Schwab & Davis (2018),constitui-se em uma 

revolução tecnológica que está alterando a maneira como vivemos, trabalhamos e 

nos relacionamos, com grandeza, amplitude e multiplicidade. Traz a inteligência 

artificial (IA), a robótica, a internet das coisas, os veículos autônomos, a impressão 

em 3D, a nanotecnologia, a biotecnologia, a neurotecnologia, a realidade virtual e 

aumentada, o armazenamento de energia e a computação quântica. 

 

Schwab & Davis (2018), apresentam a era da tecnologia disruptiva, com avanços 

imensuráveis de qualidade e produtividade, um novo capítulo para o 

desenvolvimento humano. Disrupção representa disponibilizar ao mercado produtos 

e serviços inovadores que criem um nicho de atividade, desequilibrando antigas 
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práticas de empresas e setores. Exemplos como aplicativos móveis de transporte 

como Uber, que aliado à tecnologia e mobilidade, desestabiliza o serviço tradicional 

de taxis no mundo. Trata-se de um período caracterizado pela integração de 

tecnologias e a junção de domínios físico, digital e biológico, apoiado a um serviço 

de internet móvel rápido e disponível a todas as pessoas.  

 

Vale ressaltar ainda, que diferente das outras revoluções que se baseavam em uma 

fonte tecnológica como a eletricidade ou a máquina a vapor, Schwab & Davis (2018) 

descreve a Quarta Revolução Industrial como um novo capítulo do desenvolvimento 

humano, motivada pela disponibilidade e interação de um conjunto de tecnologias 

emergentes, que representam novas maneiras de criação de valor para as 

organizações e cidadãos, mudando os sistemas, o modo de produção, transporte, 

comunicação, colaboração, e tudo que está ao nosso redor. A Digitalização, a 

Internet das Coisas, o Blockchain, o Big Data, a impressão 3D, a engenharia 

genética, a inteligência artificial, os veículos autônomos, são tecnologias que 

crescem exponencialmente, e se apresentam tão reais como nos filmes de ficção 

científica apresentados pela TV. Essa nova revolução se difere por sua velocidade, 

amplitude e profundidade, está sendo pensada ao mesmo tempo em que está 

acontecendo. 

 

 As novas tecnologias 2.1.1

 
A terceira revolução industrial, chamada revolução digital, trouxe relevantes avanços 

tecnológicos na computação em geral, o desenvolvimento de softwares, 

computadores pessoais e um mundo conectando pela internet. Evoluindo para a 

quarta revolução, pesquisadores e desenvolvedores estão trabalhando em vastas 

oportunidades para a computação, que ampliam as capacidades e expectativas em 

relação à infinita gama de serviços que poderão ser oferecidos, inovadoras 

abordagens digitais e quânticas que incorporadas podem mudar o futuro. 

 

 Schwab & Davis (2018), destacam, porém que o maior desafio para as novas 

tecnologias, está em um olhar atento e crítico para os impactos que causaram em 

nossas sociedades e comunidades. A acessibilidade, inclusão, segurança de dados, 
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privacidade e autoridade precisam ter a mesma preocupação e evolução, quanto às 

próprias tecnologias. 

 

 Computação em nuvem e digitalização 2.1.2

 

 Para Schwab & Davis (2018), a segurança da tecnologia da informação é uma das 

grandes preocupações para as organizações que desejam atuar com tecnologia na 

Quarta Revolução Industrial. O sucesso desse percurso está em conseguir transpor 

as imperfeições na transferência de dados e voz entre máquinas no desempenho e 

eficácia da produção industrial. Chamada em inglês de cloud computing, a 

computação em nuvem diz respeito ao emprego da memória e eficácia de 

armazenamento de dados por meio de computadores em linha e compartidos na 

rede mundial. Esses dados podem ser conectados em todos os ambientes do 

mundo, a qualquer hora, independente de utilização de softwares ou hardware 

específicos. Isso diminui custos e melhora o alcance das soluções com maior 

facilidade, possibilitando o acesso a um volume quase infinito de dados, de forma 

barata, segura e de simples manuseio.  

 

 Blockchain 2.1.3

 

Nakamoto (2008) apresenta uma tecnologia de pagamento transformadora, baseada 

no blockchain, que se resume em um sistema para transações eletrônicas sem a 

participação de um terceiro que garanta confiança, através de uma combinação 

inovadora entre criptografia, matemática, ciência da computação e teoria dos jogos. 

Permite uma rede de usuários qualquer, rastrear e comercializar virtualmente coisas 

de valor (Allayannis, 2018).  

 

Schwab & Davis (2018), destacam que a moeda digital pretende buscar segurança 

lógica por meio de desconcentração das ações de seus clientes, criando novos 

sistemas de armazenamento e troca de valores na economia digital e real. Os 

blockchain permitem a criação e a transferência de objetos digitais verificados como 

exclusivos sem risco de falsificação ou duplo envio, criando o que é chamado de 

internet de valor. Garantem transparência, verificação e imutabilidade, sem a 

necessidade de uma terceira parte intermediadora que gere confiança a operação. 
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Permitem autonomia em ações programáveis em transações que podem ser 

executadas sem a intervenção humana, de forma transparente, seguras e 

rastreáveis. 

 

O Bitcoin, moeda virtual que utiliza o blockchain como livro-razão contábil, de forma 

inovadora, distribuída e global, traz unidade e credibilidade ao relacionamento entre 

duas pessoas, inovando o jeito de se fazer negócios, sem necessidade de 

intervenção de bancos ou financeiras, tem evoluído mundialmente. (Allyannis, 2018).  

 

Porém ainda existem alguns obstáculos que necessitam ser superados para sua 

evolução e expansão, a ambiguidade legal, a infraestrutura, a falta de normas e 

problemas relacionados à regulamentação de dados nacionais e transnacionais, 

segurança na proteção da sua utilização por organizações criminosas e resolução 

de litígios em geral (Schwab & Davis, 2018). 

 

 Internet das Coisas (IOT) 2.1.4

 

Ano após ano, os aparelhos conectados à internet tem crescido exponencialmente, o 

que torna a chamada "Internet das Coisas" (IoT) um elemento fundamental na 

estruturação da Quarta Revolução Industrial. Segundo Schwab & Davis (2018), na 

próxima década mais de 80 bilhões de dispositivos conectados ao redor do mundo 

estarão em constante comunicação com as pessoas e uns com os outros. De 

eletrodomésticos a carros, todos estarão conectados e impulsionando mudanças 

que se transformarão em um dos maiores motores da economia mundial. 

 

Schwab & Davis (2018), destacam a IOT, como elemento central da Quarta 

Revolução Industrial, pois se definir como uma gama de sensores inteligentes 

conectados que coletam, processam e transformam dados de acordo com a 

necessidade, esses dados são enviados para outros dispositivos ou indivíduos para 

atender os objetivos do sistema ou usuário. Schwab & Davis (2018), apresentam um 

estudo de 2015 pelo McKinsey Global Institute onde aponta que a IoT terá um valor 

econômico entre US$ 4 trilhões e US$ 11 trilhões por ano em 2025, equivalendo a 

cerca de 11% da economia mundial. Segundo o instituto, os fornecedores e 

empresas usuárias que se adaptarem mais rapidamente às novas tecnologias de IoT 
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serão as que obterão os maiores ganhos. Isso significa criar um ecossistema 

completo, que inclui software, hardware e ferramentas de análise de dados, para 

atender organizações dos mais variados setores da economia. 

 

Para ampliar a visão de seus principais benefícios e desafios, o estudo de McKinsey 

(2015), sobre a IOT analisou mais de 150 casos de uso da tecnologia, desde 

pessoas que utilizam dispositivos para monitoramento da saúde e do bem-estar até 

organizações que implantaram sensores buscando otimizar a manutenção de 

equipamentos e garantir a segurança dos funcionários.  Segundo o relatório, para 

que esta tecnologia se concretize, será necessário que sejam superados obstáculos 

técnicos, organizacionais e de regulação. As empresas que utilizam de tecnologias 

de IoT, precisam desenvolver um papel crítico no desempenho de sistemas e 

processos adequados apresentando o seu valor. 

 

As mudanças envolvendo máquinas, veículos e outros elementos são ferramentas 

poderosas. De acordo com o relatório McKinsey (2015), mesmo neste período 

inicial, a IoT está gerando um impacto real, mudando a forma como as mercadorias 

são produzidas e distribuídas, ou como médicos e pacientes acompanham a saúde. 

Porém para que o avanço real seja contemplado, se torna fundamental o 

investimento em inovação, tanto em tecnologias quanto em novos modelos de 

negócios. Schwab & Davis (2018), destacam que a IOT vai além de aparelhos 

conectados em prol dos serviços fornecidos por eles, seu valor real reside na coleta, 

análise e gestão de dados, para encontrar as oportunidades e correlações 

inesperadas, antecipando as tendências disruptivas. 
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Figura 1 - A internet das coisas (IOT) e seus impactos mundiais. 
Fonte: McKinsey Global Institute (2015) The Internet of Things. 

 

 Big Data 2.1.5

 

Nist (2015) define o termo big data como um enorme conjunto de dados, em que na 

sua maioria são dados não estruturados e que necessitam de análise em tempo real. 

O termo big data trata em eficientemente manusear uma grande quantidade de 

dados, de modo eficaz, uma nova arquitetura que foca no volume (tamanho do 

conjunto de dados), variedade (dados a partir de múltiplos repositórios, domínios ou 

tipos), velocidade (taxa do fluxo de dados) e variabilidade (Coerência no conjunto de 

dados).  
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 Para o funcionamento da inteligência artificial, e sua consequente busca de 

soluções, é fundamental a criação e gestão de algoritmos de aprendizado somado a 

uma enorme quantidade de dados para promover esses cálculos. Essas 

informações devem estar armazenadas em gigantescos bancos de dados, para 

atender milhares de buscas em diversos universos com sistemática e supervisão on 

line (Schwab & Davis, 2018). 

 

 Inteligência Artificial (IA) 2.1.6

 

O termo inteligência artificial (IA) já está reinventando a economia digital e, 

rapidamente irá reconfigurar a economia física. Schwab & Davis (2018), apresentam 

a IA como sistemas operacionais inteligentes, que analisam os dados à disposição, 

seu espaço físico e temporal, e decide com as maiores possibilidades de acerto a 

um problema requerido.  

 

Assim como o cérebro humano necessita de orientações, a máquina também 

necessita ser instruída. Esse aprendizado é obtido pela sinergia das informações 

dos computadores em rede e sua comunicação. Softwares inteligentes analisam e 

tratam os dados e buscando uma solução para as necessidades humanas. Schwab 

& Davis (2018), destacam a existência de dispositivos extremamente avançados, 

desde carros autônomos, algoritmos de busca ativados por voz que pesquisam 

assuntos diversos pela internet, drones que podem transportar seres humanos, 

softwares que fazem traduções simultâneas e os que orientam sobre os 

investimentos mais seguros e rentáveis. Humanos e máquinas, trabalhando juntos, 

assumirão funções que antes só poderiam ser executadas por especialistas, 

causando grandes mudanças no trabalho, e na forma como consumimos e 

demandamos serviços e produtos. 

 

2.2 Transformação digital 

 

Com tantas mudanças advindas da Quarta Revolução Industrial, às organizações 

ainda estão tentando compreender como o avanço da tecnologia, suas mudanças e 

influências nos negócios e no mundo afetarão diretamente suas empresas, visto o 
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tamanho da velocidade, amplitude e profundidade em que estão ocorrendo. Schwab 

& Davis (2018), destacam que as mudanças são tão profundas que, na perspectiva 

da história da humanidade, nunca houve um momento tão potencialmente promissor 

ou perigoso. 

 

Rogers (2017) destaca que a transformação digital não é apenas inovar em 

tecnologia, mas sim em pensamento estratégico, estando atentos em promover as 

mudanças em ritmo acelerado. A agilidade transacional consiste em compreender as 

mudanças e demandas disruptivas que envolvem o negócio, para isso, é necessário 

que a empresa esteja disposta a questionar seus pressupostos e focar na missão de 

servir ao cliente. Para Rogers (2017), a disrupção ocorre quando um setor 

estabelecido enfrenta um desafiante que fornece muito mais valor para os clientes, 

mediante ofertas com as quais as empresas tradicionais não podem competir 

diretamente.  

 

Kotler, Kartajaya & Setiawan (2017), apontam que para a evolução da transformação 

digital são necessárias novas estratégias de crescimento e novos modelos de 

negócios, que substituam praticas antigas e que não acompanham as mudanças 

que velozmente estão ocorrendo. As empresas tradicionais precisam aprender 

novas maneiras de operar e de interagir com os clientes, que cada vez mais exigem 

o atendimento de suas novas necessidade, interferindo diretamente nas cadeias de 

valor. 

 

Para Rogers (2017), a era digital mudou a maneira como nos conectamos com os 

clientes e lhes proporcionamos valor, tornando uma relação muito mais interativa e 

dinâmica, onde a produção de conteúdo em massa deixa de ser relevante, e abre 

espaço para a rede de clientes, onde a interação com a marca forma uma relação de 

mão dupla. A era digital também transformou a maneira de competição dos 

mercados pelas empresas, pois não competem apenas com empresas rivais de um 

mesmo segmento, mas com negócios de outros setores de atividades que disputam 

os mesmos clientes com novas ofertas digitais. Outro grande desafio é atuar no 

gerenciamento dos dados existentes e disponíveis, convertendo enormes 

quantidades de dados em informações relevantes para os negócios da organização. 

Para isso, o uso correto das inovações disponíveis encontrarão possibilidades de 
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execução das melhores ferramentas para o negócio, com intuito final de identificar 

oportunidades que busquem novas fontes de valor para os clientes. Desta forma, 

para evolução da organização na era digital, é necessário um olhar atento aos cinco 

domínios da transformação digital: clientes, competição, dados, inovação e valor.  

Apresentados por Rogers (2017), os cinco domínios da transformação digital serão 

detalhados no modelo analítico da pesquisa desta dissertação. 

 

A questão para todas as empresas, sem exceção, não é mais se haverá ruptura 

referente à transformação digital, mas sim, quando ocorrerá, quanto irá demorar e 

como afetará a organização (Schwab & Davis, 2018). 

 

2.3 Cultura Organizacional 

 
O termo cultura, muito debatido na antropologia, foi há pouco tempo, inserido aos 

estudos organizacionais, ganhando espaço visível nos anos 80, onde foi 

reconhecido como um campo de conhecimento dentro da administração, buscando 

entender o comportamento das pessoas nas organizações. De acordo com Hofstede 

et al. (1990) o termo “culturas organizacionais" entrou nos estudos acadêmicos dos 

EUA, após a publicação do artigo na Administrative Science Ouarterly por Pettigrew 

em 1979. Schwab & Davis (2018), apontam que a cultura desempenha um papel de 

extrema importância nas organizações e, em geral, é frequentemente definido como 

um dos principais determinantes do seu êxito ou fracasso da mesma. 

 

A cultura como uma variável é determinada como um conjunto de elementos ou de 

características que distingue uma organização das outras, ou seja, é “algo que a 

organização tem”. Como variável a cultura pode ser classificada como uma variável 

independente e externa à organização e como variável dependente e interna da 

organização. Cultura como uma variável independente e externa pondera a 

organização como um sistema aberto que se relaciona com o meio, ou seja, a 

cultura de onde a organização está inserida é absorvida pela organização por meio 

de seus membros. Cultura como uma variável dependente e interna considera a 

organização como um sistema fechado e que não interage com o meio. A cultura 

organizacional é produzida na própria organização e se manifestam por meio da 

produção de bens e serviços, valores, crenças, ideologias e cerimônias. De acordo 
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com estes pressupostos, Smircich (1983), conclui que na primeira concepção a 

cultura é parte integrante do ambiente, enquanto que na segunda concepção ela é o 

resultado da atuação humana. 

 

Ao tratar sobre as culturas organizacionais, Morgan (1996) a define como metáforas. 

Uma delas é a metáfora da cultura, onde a organização é definida como um conjunto 

de valores, ideias, crenças, ritos e mitos, que estão inseridas na mesma, a partir de 

uma realidade social construída. Segundo Morgan (1996), a palavra cultura está 

ligada metaforicamente a ideia de cultivo, trabalhar e desenvolver a terra. A cultura 

organizacional reflete os valores e as crenças que os membros da organização 

passam a compartilhar. Para Morgan (1996, p. 148), “[...] as crenças e valores 

compartilhados, fragmentados ou integrados, e apoiados por várias normas 

operacionais e rituais, podem exercer influência decisiva sobre a habilidade geral de 

uma organização em lidar com os desafios que tem que enfrentar”. 

 

Segundo Schein (2009) os fundadores da organização tem o dever de modelar seus 

padrões culturais, pois quando atuam nos problemas da organização, refletem sua 

visão de mundo aos colaboradores e também retratam o papel que a organização 

deve desempenhar no mundo. “O que era originalmente a visão individual de mundo 

do fundador leva a ação compartilhada que, se bem-sucedida, conduz a um 

reconhecimento compartilhado que o fundador estava certo” (Schein, 2009, p. 15). 

Este autor, ainda apresenta alguns mecanismos para que os fundadores e lideres 

possam incorporar e transmitir a cultura, como o grau de importância que deixem 

claro sua relevância para a organização, atuando com critérios de atribuição de 

recompensas e status; as regras para recrutamento, seleção, premiações e 

promoção funcional; às reações a incidentes e crises; alocação de recursos; aos 

critérios de processos formais como normatizações; treinamentos e ensinamento 

dos líderes. Por meio destas ações vão se firmando os valores e as crenças 

organizacionais válidos por serem direcionados pelos líderes-fundadores. 

 

 Mudanças da cultura organizacional 2.3.1

 

Com a era digital e as transformações sofridas diariamente no mundo global, 

mudanças organizacionais deixaram de ser uma opção para as empresas e isso 
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envolve a cultura organizacional. Mudanças culturais são possíveis, mas complexas 

e delicadas de executar, envolve planejamento prévio e acompanhamento 

minucioso. Por apresentar características mais estáveis e tradicionais, trabalhar a 

gestão da mudança cultural se torna uma tarefa desafiadora (Martins; Martins; 

Terblanche, 2004). 

 

Para Morgan (1996) desenvolver novos formatos de organização e de 

administração, se torna um dos grandes desafios na geração de uma mudança 

cultural. Gerar uma mudança cultural é a criação de novas formas de organização e 

administração. Criar uma cultura corporativa vai além de inventar novos lemas e 

adquirir novos lideres. Consiste em inventar um novo modo de vida. “É o desafio de 

transformar atitudes, visões, paradigmas, imagens, metáforas, crenças e significados 

comuns que sustentam as realidades empresariais existentes e de cria uma 

linguagem detalhada e um código de comportamento” (Morgan, 1996, p.164). 

Tanure (2007, p. 24) destaca que “a mudança de cultura é um processo longo, duro 

e nada fácil, porém possível. Na maioria das vezes, ela ocorre em função de alguma 

mudança radical, do ponto de vista do negócio ou da gestão”. 

 

Nos dias atuais, não se discute mais se uma mudança cultural é possível ou não, de 

acordo com Schwab & Davis (2018) é discutido como fazê-la de forma a minimizar 

os impactos que uma desorientação coletiva pode causar. O principal dificultador no 

processo de mudança da cultura organizacional está centrado em uma natureza 

profundamente enraizada e que por diversas vezes apresenta grande resistência a 

mudar algo que é valorizado e que funcionou muito bem em momentos anteriores 

(Martins; Martins; Terblanche, 2004). 

 

 A forma de como uma cultura organizacional se altera depende do estágio em que a 

organização se encontra e está disposta a mudar (Schein, 2009). A cultura 

organizacional pode ser modificada e gerenciada, sendo possível o desenvolvimento 

de uma cultura que seja mais propícia ao desenvolvimento da inovação (Gomes, 

2013).  
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 Cultura da inovação 2.3.2

 
De acordo com Freitas (2007) os elementos da cultura organizacional, permitem 

uma visão mais ampla e direta para os integrantes de uma organização sobre o que 

é valor e fundamental, para isso “[...] mensagens e comportamentos convenientes 

são aplaudidos, recomendados e aderidos, o conteúdo é naturalizado e espera-se 

que ele seja reproduzido entre os demais membros ou aos novatos” Freitas (2007, p. 

15). 

 

A cultura organizacional é um dos elementos que produz iniciativas inovadoras dos 

componentes de uma organização. Ao interagir com os membros, tocando em seu 

comportamento, a cultura organizacional pode levar a inovação como um valor 

fundamental na organização, estimulando o comprometimento (Naranjo; Jiménez; 

Sanz, 2011), criando um clima aberto à criatividade e o compartilhamento de 

conhecimento (Harbi; Anderson; Amamou, 2014). 

 

Um dos fatores importantes para a inovação é a cultura organizacional (Naranjo; 

Hernandez, 2015), pois influencia ativamente o comportamento dentro da 

organização. (Hartmann, 2006). Confiança e abertura, autonomia e flexibilidade 

facilitam a criação de um clima de inovação (Ahmed, 1998). Para Nacinovic, Galetic 

e Cavlek (2010), cada organização tem uma cultura única que impulsiona a forma, o 

grau e velocidade de inovação. 

 

Da mesma forma em que a cultura organizacional pode promover à inovação, ela 

também pode reter o desenvolvimento de processos inovadores, de acordo com as 

características e ambiente organizacional oferecido, sendo que características 

culturais positivas levam à organização a gerar estímulos necessários para se 

inovar. (Naranjo; Jiménez; Sanz, 2011, Naranjo; Hernandez, 2015). 

 

 Os componentes básicos da cultura atuam diretamente na criatividade e na 

inovação de duas formas: pela socialização, onde as pessoas percebem se os 

comportamentos criativos e inovadores fazem parte dos negócios da organização e 

também pelas atividades, políticas e procedimentos que geram valores que 

produzem a criatividade e a inovação. (Martins; Terblanche, 2003). 
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Autores como Naranjo e Hernandes (2015), Büschgens, Bausch Balkin (2013), 

Martins e Terblanche (2003) dedicam esforços no estudo da cultura de inovação, 

buscando identificar elementos relevantes da cultura organizacional que interagem e 

influenciam no processo de inovação nas organizações. Entre os estudos de cultura 

organizacional e inovação Cameron e Quinn (2006) desenvolveram um instrumento 

para avaliar e interpretar os tipos de cultura organizacional denominado Competing 

Values Framework, este instrumento apresenta quatro dimensões: Clã (Orientação 

interna); Inovativa/Adhocracia (Orientação externa); Cultura de Mercado (Orientação 

externa) e Hierárquica (Orientação interna).  

 

De acordo com o modelo de Cameron e Quinn (2006), a cultura 

Inovativa/Adhocracia está focalizada para a inovação. A mesma é voltada para o 

ambiente externo e direcionada para mudanças e novos desafios. As organizações 

que tem esse perfil possuem ambiente de trabalho dinâmico, empreendedor e 

criativo. Nelas são encontradas iniciativas inovadoras e pioneiras. Os lideres são 

visionários, inovadores e orientados para o risco, além de estimular um ambiente de 

empreendedorismo e criatividade. Para os autores, os processos chave são a 

adaptação política, a resolução criativa de problemas, a inovação, e a gestão da 

mudança. Cameron e Quinn (2006). 

 

Dobni (2008) apresenta em seus estudos uma ferramenta para analisar a cultura de 

inovação dentro da organização - Measuring Innovation Culture. Neste estudo, os 

elementos básicos da cultura organizacional influenciam a inovação por meio da 

socialização e valores básicos, suposições e crenças que envolvem e atuam sobre 

os comportamentos. O autor ainda destaca que, uma cultura de inovação, envolve 

comportamentos que ressaltam a criatividade, o trabalho em equipe, a orientação 

para riscos, à comunicação, o respeito e a rapidez na tomada de decisões. A cultura 

de uma organização é parte de seu DNA, para desenvolver programas de 

transformação digital e implementa-los, é fundamental trabalhar a mentalidade de 

todos os funcionários de forma gradual . Afinal, um inibidor do novo modelo de 

negócio é a rotina, o tradicionalismo, que impede que empresas tentem novas 

abordagens por já estarem presas ao que conhecem. 

 



36 

 

2.4 A Música e os Negócios 

 

A música faz parte do nosso cotidiano e está presente de diversas maneiras em 

nossas vidas, sejam em forma de produtos musicais, festividades, apresentações 

artísticas, comunicação em massa, ela busca transmitir sentimentos e momentos. 

Para Viveiro & Nakato (2008) a música é a forma de entretenimento mais acessível 

e está presente em todas as culturas e níveis sociais. 

 

Para Nuñez (2016), o mercado da música é um dos mais relevantes componentes 

da economia criativa, que tem como base dimensões imaterial, elementos 

intangíveis e a produção de valor pela criatividade e inovação. Ela cumpre um 

conjunto de funções sociais de natureza coletiva e individual, e se apresentam em 

expressões emocionais, de lazer, religiosas, de interação social e de prazer estético. 

Mas além de apresentar funções sociais e culturais, formam um segmento que gera 

renda, riqueza e postos de trabalho. 

 

Prestes (2004) destaca que são poucos os estudos apresentados sobre o mercado 

musical e a cadeia produtiva da música como uma atividade econômica, as 

abordagens são mais focadas nos aspectos culturais, sobre a forma e como são 

produzidos seus conteúdos e de política pública de fomento a atividades culturais. 

Somente no início do século XXI, surgiram estudos relevantes a cerca do mercado 

musical e a cadeia produtiva da música como uma atividade econômica. Foram 

mapeados todos os elos da cadeia produtiva, e identificados os elementos que a 

compõem. 

 

A análise da cadeia produtiva apresentada por Prestes (2004) implica identificar 

cada passo que envolve desde a fabricação e comercialização do instrumento 

musical, criação musical do artista até o consumo final da música. Envolve uma série 

de atividades interligadas que adicionam valor ao produto final comercializado. Esse 

produto pode ser um instrumento musical, um evento, um show ou um conteúdo 

musical. São vários os caminhos monetários e diferentes processos econômicos que 

passam desde a criação artística até a sua realização final e são várias as atividades 

e de mais diversos aspectos, artísticos, tecnológicos, logísticos, de divulgação. 
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Os principais componentes que compõem a cadeia do setor musical apresentados 

por Prestes (2004) são: indústria de instrumentos musicais, indústria de 

equipamentos, indústria fonográfica, tecnologia digital (Internet e novas mídias), 

produção ilegal (pirataria), direitos autorais, políticas públicas (regulação e fomento), 

radiodifusão e mídia impressa, espetáculos e shows, instituições religiosas, 

formação acadêmica, formação técnica e empresarial e formação de plateias. A 

análise da cadeia produtiva da música apoia e contribui para a mensuração dos 

impactos econômicos do setor. 

 

Para Viveiro e Nakano (2008), as atividades do setor musical, de produção e 

comercialização podem ser divididas em quatro principais etapas: criação, produção, 

divulgação e distribuição. Tendo como exemplo a indústria fonográfica, uma das 

mais relevantes do setor musical, a criação é a fase inicial, e composta pelo fazer 

artístico e a criação do valor imaterial. Composições, interpretações são 

transformadas em mercadorias comercializáveis, essa é a etapa da produção. Logo 

após a comunicação e o marketing atuam na promoção e divulgação do produto, e 

por fim a distribuição, que implica nas atividades logística que garantem a chegada 

do produto ao consumidor final.  

 

Porém, pensar apenas no âmbito da indústria fonográfica, minimizaria a importância 

das demais dimensões do setor musical na economia. Para Nuñez (2016) a geração 

de insumos provenientes do segmento, como a fabricação, importação, distribuição 

e venda de instrumentos musicais e acessórios, equipamentos de áudio e gravação, 

também devem ser incluídas nesta cadeia. A comercialização de instrumentos 

musicais e acessórios gera um campo varejista de atividade comercial forte, 

trazendo insumos e gerando empregos. Esse raciocínio voltado para as atividades 

que envolvem a música como parte da cadeia de produção permite avançar para 

melhor compreender o papel do mercado da música na economia. 

 

 Porém, com o avanço da tecnologia, Genes, Craveiro e Proença (2012) chamam a 

atenção para os impactos reais que as atividades relacionadas à música estão 

sofrendo. Mudanças tecnológicas tendem a deixar obsoleto o modelo de negócios 

tradicional da indústria fonográfica. Dois fatores foram decisivos neste processo, 

primeiro a redução de custos e a evolução dos equipamentos de gravação, tornando 
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os registros das músicas mais fáceis e descentralizados, abrindo espaço para 

criações e produções mais autônomas.  Segundo o avanço das novas tecnologias 

de informação e comunicação e o desenvolvimento e popularização da internet 

banda larga, que abriram espaço para o desconhecido, criando portas para a 

divulgação e distribuição de seus trabalhos. Do vinil para o CD / DVD, para as 

plataformas digitais e produções próprias.  Essas mudanças alteraram radicalmente 

o cenário do mercado mundial da música.  

 

Nuñez (2016) destaca que até o ano 2000, os produtos físicos representavam a 

totalidade das vendas no setor fonográfico. Em 2008 as vendas caíram para 70,4% 

e em 2016 as vendas físicas atingiram apenas 34% das vendas globais do setor 

fonográfico. As vendas no setor digital só cresceram ano após ano. Em 2016 já 

representava três vezes o valor das vendas físicas: U$ 111,7 milhões contra U$ 33 

milhões, e a tendência e de quedas ainda mais radicais ano após ano. 

 

O Brasil ocupa um lugar privilegiado nesse mercado, pois possui uma forte cultura 

musical e amplo mercado consumidor. Porém o impacto das mudanças tecnológicas 

no setor musical é preocupante, visto que as formas de consumo estão em grande 

transformação. Lojas virtuais, licenciamento, tecnologia mobile, importação de 

instrumento musical direto ao consumidor, acessos abertos pela tecnologia e que 

estão sendo incorporadas de forma natural ao modelo de negócio da música. 

Empresas do setor precisam estar atentas e se remodelar as mudanças exigidas 

pela transformação digital. 

 

Rogers (2017) destaca que a transformação digital não é apenas inovar em 

tecnologia, mas sim em pensamento estratégico, estando atentos em promover as 

mudanças em ritmo acelerado. A agilidade transacional consiste em compreender as 

mudanças e demandas disruptivas que envolvem o negócio, para isso, é preciso que 

a empresa esteja disposta a questionar seus pressupostos e focar na missão de 

servir ao cliente. Para Rogers (2017), a disrupção ocorre quando um setor 

estabelecido enfrenta um desafiante que fornece muito mais valor para os clientes, 

mediante ofertas com as quais as empresas tradicionais não podem competir 

diretamente.  
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2.5 O modelo analítico da pesquisa 

 

Para o desenvolvimento desta dissertação, foi escolhido um modelo de trabalho já 

existente, que apresenta premissas organizacionais para o desenvolvimento 

corporativo, proposto por Rogers (2017), o qual consiste em cinco principais 

construtos 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 2 - Modelo de Rogers para a Transformação Digital 

Rogers, D. L. (2017) Transformação Digital: Repensando seu negócio para a era digital. Columbia 
University Press. 

 
 

 O construto “clientes” 2.5.1

 

A definição do conceito de cliente apresentada por Dias (2003) trata-se de uma 

pessoa física ou jurídica com necessidades a serem atendidas e desejos ocultos a 

serem descobertos, os quais, por consequência, geram expectativas do mesmo. O 

primeiro domínio apresentado pelo modelo de Rogers (2017) são os clientes e sua 

relevância de atuação em rede. 

 

Muitos conceitos da palavra cliente podem ser levantados. Portanto, recorrer à 

bibliografia é algo que pode auxiliar nesta definição. O mercado consumidor, neste 

contexto, de clientes, é definido por Kotler (2015) como o comportamento de compra 

do consumidor se refere ao comportamento de compra dos consumidores finais – 

indivíduos e famílias que compram produtos e serviços para consumo pessoal. 
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Juntos todos esses consumidores finais constituem o mercado consumidor. Ou seja, 

o cliente pode ser um indivíduo isolado ou uma família ávida por algum produto em 

especial. Dentro do contexto bancário, pode ser traduzido como uma pessoa física 

individual, em busca de uma instituição financeira para lhe auxiliar em momentos de 

tomada de crédito ou remuneração por investimentos de curto ou longo prazo. 

 

Se tratando de pessoas, tem-se uma série de fatores que modificam o perfil deste 

cliente, em que sua personalidade e comportamento irão influenciar drasticamente 

na sua sensibilidade ao mercado influenciador. A personalidade da pessoa sempre 

vai influenciar na hora em que ela for obter um determinado produto, a 

personalidade é o conjunto de características psicológicas singulares que distinguem 

uma pessoa 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, 2015). Esta 

personalidade apresentada por Kotler (2015) é subdividida em uma série de outros 

padrões e critérios, tais como estilo de vida, classe social, ciclo de vida, credos ou 

costumes e outros. 

 

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. Dentro do contexto de cliente, ainda se 

pode construir um novo conceito a respeita da segmentação. Tal termo traduz-se em 

algo que a 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 então diversificar a sua gama de produtos e 

serviços com base em segmentos de clientes. 

 

Diversas teorias de marketing proporcionam estratégias para fidelizar e manter o 

cliente. Kotler (2012) destaca que para o cliente se tornar fidelizado, deve primeiro 

receber um atendimento e obter um produto/serviço que exceda as suas 

expectativas. Portanto, não somente segmentar é o caminho a ser seguido, como 

também proporcionar um maior valor agregado. 
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Sabe-se que atualmente 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 (Torres e Fonseca, 2012). 

 

Para garantir a fidelidade de um cliente é necessário antes de tudo, conhecê-lo bem 

e valorizá-lo, compreendendo que o cliente é o elemento do sucesso de toda e 

qualquer organização, sem ele a empresa não existe. Para Torres e Fonseca (2012), 

fidelizar um cliente nem sempre é uma tarefa 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. 

Existe uma preocupação muito grande por parte das empresas em trabalhar com 

produtos que satisfaçam as necessidades dos clientes. Saber lidar com essas 

características e diferenças, tendo olhar crítico e analítico é fundamental para atingir 

a meta de promover satisfação, com foco na fidelização do cliente.  

 

Mesmo com tamanha diversificação de necessidades e expectativas, a verdade é 

que todo cliente possui uma necessidade que necessita ser suprida, o que 

consequentemente gera uma expectativa do mesmo. De acordo com Boone e Kurtz 

(2011), todo consumidor tem de adquirir produtos e serviço de modo contínuo para 

suprir certas necessidades. Todo mundo necessita satisfazer as necessidades 

fundamentais de alimentação, roupas, moradia e transportes, comprando coisas ou 

em algumas situações alugando. Uma venda efetiva converte necessidades em 

vontade. 

 

O que se traduz na mesma instância para Marques (2000), que 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. 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 
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oferecendo rentabilidade a instituição. Para manter clientes é necessário que haja 

um vínculo de proximidade, onde existirá a relação de ganha-ganha, na qual o 

cliente se sentirá parte importante do processo, em outras palavras é preciso 

valorizá-lo. Para Gronross (2009), todo negócio é baseado em relacionamentos, e a 

empresa somente tem de torná-los visíveis e significativos para seus clientes. 

 

Com as mudanças do mercado, o aumento da concorrência, a aceleração do 

processo de informação, o avanço da tecnologia, e o aumento do poder de compra, 

entre outros fatores, o comportamento dos clientes tem mudado radicalmente. 

Rogers (2017) apresenta essa transformação na forma de interação com os clientes, 

chamada de modelo de rede de clientes. 

  

A figura 3, apresentada a seguir, demonstra de uma forma objetiva, as maneiras de 

interação de clientes que podem estar inseridos em diferentes níveis (prospect1, em 

desenvolvimento ou cliente), em uma proposta de rede de clientes. 

 

 
Figura 3 - Modelo de rede de clientes 

Rogers, D. L. (2017) Transformação Digital: Repensando seu negócio para a era digital. Columbia 
University Press. 

 

Conforme apresentado na figura 3, Rogers (2017) destaca que neste novo modelo, a 

empresa ainda é protagonista na criação e promoção de bens e serviços, porém o 

cliente atua de forma dinâmica, com amplo acesso a variedade de plataformas 

digitais, que lhe permitem interagir, publicar, inovar, divulgar, promover ou denegrir 

                                                 
 
1 Clientes prospect são interessados no produto, que estão no mercado e procuraram pela organização. 
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marcas, serviços e mercados. Em um mercado definido pelas redes de clientes, os 

relacionamentos entre a empresa e clientes se tornam mais complexos, deixando a 

atuação de compra e venda muito mais desafiadora. 

 

Segundo Rogers (2017), os comportamentos das redes de clientes são resumidos 

na figura 4.  

 
Figura 4 - Comportamentos e estratégias das redes de clientes 

Rogers, D. L. (2017) Transformação Digital: Repensando seu negócio para a era digital. Columbia 
University Press. 

 

Rogers (2017) após vários anos de pesquisa e experimentação denominou cinco 

comportamentos centrais dos clientes em rede que impulsionam a adoção de novas 

experiências digitais, são eles: acessar, engajar-se, customizar, personalizar, 

conectar-se e colaborar, como pode ser observado na figura três.  Descreve-se 

então, os princípios básicos de cada um destes processos. 

 

Segundo Rogers (2017), os clientes necessitam de acesso a dados digitais, 

conhecendo e suprindo sua necessidade de informações sobre a empresa. Estar 

acessível ao cliente de forma rápida, com informações objetivas, e fácil acesso se 

torna fundamental.  O segundo tópico que deve tomar a atenção das organizações 

que desejam atual na estratégia das redes de clientes é engajar-se, uma vez que 

engajamento torna-se uma fonte de conteúdo de grande valor para os processos. A 

atenção e preocupação do empresário com a rede, fomentando seu crescimento e 
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manutenção é fundamental, pois se torna uma fonte de conteúdo valiosa. O terceiro 

comportamento dos clientes em rede é a customização ou personalização. O cliente 

precisa interagir, personalizando suas experiências. Necessitam de alternativas que 

permitam que suas opiniões e escolhas pessoais sejam valorizadas, por isso as 

ofertas de produtos e serviços devem estar customizadas e personalizadas de 

acordo com cada público alvo, isso favorece o crescimento da rede e fortifica o 

posicionamento da marca. Para finalizar, colaborar é o quinto tópico proposto por 

Rogers como uma característica marcante das redes. A sensação de trabalhar junto, 

colaborando para o sucesso de uma organização, apoiando em projetos e metas, 

interagindo e se sentindo parte da instituição. A colaboração de segmentos, por um 

bem comum entre o setor também tem sido bastante valorizada neste novo 

ambiente de transformação digital. 

 

 O construto “competição” 2.5.2

 
O segundo domínio apresentado pelo modelo de Rogers (2017), é a competição e 

sua importância na construção de plataformas e não apenas produtos. 

 

Porter (1986) apresenta o tema competição no âmbito global, e as empresas para 

serem bem sucedidas e apresentarem vantagens competitivas precisam utilizar 

táticas específicas e atuar com escopo original para se destacar e alcançar sucesso. 

O autor (1986) apresenta cinco principais forças que atuam sobre as organizações, 

e que precisam de muita atenção para suas variações e influências sobre os 

negócios que atuam de forma direta ou indireta. 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”. 

 

Para a “Rivalidade entre os Concorrentes”, Porter (1986) apresenta o conceito da 

força que impacta diretamente na competição entre as organizações, a rivalidade 

existente entre empresas de um mesmo segmento, que atendem o mesmo público e 

que, de forma indireta ou direta, proporcionam concorrência entre si. Essa analise no 

âmbito digital, se torna de suma importância, visto o desafio das lojas físicas na 
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rivalidade com lojas virtuais, que não tem custos fixos altos como ponto físico, 

aluguel de loja, localização e distancia com seus consumidores. 

 

Outra força apresentada pelo autor (1986) e que deve ser avaliada é o “Poder de 

Negociação dos Clientes”. Com a era digital e a facilidade da informação obtida pelo 

cliente, o mesmo tem acesso ao produto desejado, às avaliações de outros 

consumidores, e onde encontrar o produto com menor preço. Desta forma seu poder 

de barganha está ainda maior. As organizações, uma vez que desejam ser 

competitivas, alteram suas estruturas de atendimento para melhor responder as 

necessidades de seus consumidores. Estratégias como atendimentos on-line, chat, 

vendedor 4.0 e compre e retire na loja, favorecem tal ação, e preconizam a inversão 

inclusive dos papéis, tal como o auto-serviço. Rogers (2017) reforça a importância 

de trabalhar com clientes em rede, trocando informações e atendendo suas novas 

necessidades. 

 

A terceira força apresentada por Porter (1986) é o “Poder de Negociação dos 

Fornecedores”, assim como os clientes, os fornecedores exercem forte pressão 

sobre o empreendimento. Em alguns mercados, o fornecimento de produtos é 

escasso ou tem poucos fornecedores disponíveis, que tornam o papel do fornecedor 

fundamental para sustentabilidade do negócio. Nesta hora, o papel dos fornecedores 

passa de mero participante da cadeia de suprimentos para se tornarem parceiros do 

negócio, exercendo sua força na negociação. 

 

Para Porter (1986) a “Ameaça de Entrada de Novos Concorrentes” é a quarta força 

que pode atuar na geração dos negócios. Com a globalização e as mudanças no 

âmbito da Transformação Digital, as organizações buscam a todo instante um 

diferencial competitivo para se consolidar no mercado, mesmo que 

temporariamente. Se pensar nas mudanças recentes no setor de tecnologia da 

telefonia móvel, pode-se exemplificar essa quarta força apresentada pelo autor, com 

o lançamento do smartphone da Apple. O Iphone de Steve Jobs projetou um 

aparelho de fácil manuseio, na contramão do que estava sendo apresentado para o 

público corporativo do BlackBerry. Em um único botão, e uma tela maior que a dos 

concorrentes, com funcionalidades touch. O concorrente, que até outrora era 

detentor de uma vantagem competitiva, pois reunia as principais funcionalidades 
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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 segue 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 (1986) é a “Ameaça de Produtos 

Substitutos”, e no contexto da transformação digital, envolve a disrupção dos 

serviços, a mudança estratégica de oferecer plataformas e não produtos. Para 

Rogers (2017), as empresas necessitam aprender a enfrentar desafiantes 

assimétricos que juntam a competição à cooperação, ou seja, negócios cujos 

valores estejam situados nos parceiros nos quais a plataforma atua como ponto de 

conexão. Exemplos como Uber, Airbnb, Netiflix, YouTube mostram o sucesso de 

diferentes plataformas de atuação criando interação direta e criando valor. O autor 

(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. Ele subdivide com exemplos de organizações em momentos 

pré-digitais 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 seja por Jornais (subsidiado ou gratuito) 

e Teledifusão dão espaço para às digitais com Sites com anúncios e Redes sociais 

com anúncios. A última característica relevante é a respeito dos Padrões de 

hardware e software, em que 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). 

 

Segundo Rogers (2017) em se tratando de competição, as organizações que atuam 

na era digital necessitam estar atentas e desenvolver uma estratégia dinâmica de 

como competir e cooperar ao mesmo tempo, estando atentas a importância da 
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influência nos relacionamentos com parceiros e o poder modificador e impulsionador 

de gerar novas plataformas que criem valor. 

 

 O construto “dados informacionais” 2.5.3

 

A importância da informação e sua utilização têm sido intensamente abordadas em 

literatura acadêmica e técnica, por seu valor e influência direta a sociedade, e nas 

organizações. Rogers (2017) apresenta os dados informacionais como o terceiro 

domínio da transformação digital e destaca que o crescimento dos negócios na era 

digital exige mudanças fundamentais de como enxergamos e valorizamos os dados 

como vetor de inovação. 

 

Os bancos de dados são fontes valiosas de informações que empresas possuem 

para desenvolver produtos e serviços. Anteriormente, essas informações eram 

obtidas apenas por fichas cadastrais, histórico de transações passadas, serviços de 

proteção ao consumidor, dados básicos, entre outros. Porém, o cadastro realizado, 

se diferenciava de acordo com a natureza da operação e as necessidades de coleta 

das informações pertinentes ao negócio. Para Efing (2002) os bancos de dados dos 

consumidores, seriam sistemas de coleta aleatória de informações, normalmente 

arquivadas sem requerimento do consumidor, que dispõem de uma organização 

direcionada a atender as necessidades fundamentais 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. Ao 

contrario disso, 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 arquivista, e divulgação interna, o que 

demonstra a função secundária de seus arquivos. 
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Figura 5 - Data Warehouse e componentes diretos 

Fonte: Laudon, K., & Laudon, J. (2010) Sistemas de informação gerenciais. – 9. ed. – São Paulo: 
Pearson. 

 

A importância dos dados para sucesso dos resultados na organização se torna cada 

vez mais relevante. Fortes investimentos têm sido feito pelas organizações, que 

necessitam estar cada vez mais atentas e conectadas às necessidades e desejos de 

seus consumidores. Torres (2011) ainda complementa 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 (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 específicas de cada função. Após a realização dos 

cadastros, surge um novo desafio, o de torná-los úteis para as organizações. O 

maior desafio não está na construção de um banco de dados, mas sim em 

transformar essas informações obtidas em ativos importantes para direcionamento 

da empresa. Os dados sozinhos não constroem informações estratégicas, desta 

forma o conceito de Business Intelligence (BI) entra para apoiar o processo de 

construção destas informações, fornecendo apoio relevante para a tomada de 

decisão. 

 

Para Torres (2011), o uso da tecnologia Business Intelligence (BI) pode tornar uma 

organização mais competitiva, uma vez que terá um maior embasamento teórico 
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advindo de informações sólidas e concisas. A utilização desta tecnologia amplia as 

possiblidades de tomada de decisão e conecta todos os departamentos a uma visão 

mais ampla e estratégica da informação.  

 

Davenport e Prusak (2003), afirmam que dados, informações e conhecimentos não 

são sinônimos, e o 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 1, é ilustrada pelos autores a diferença entre os três conceitos, 

podendo obter-se uma definição mais clara sobre dados, informação e 

conhecimentos. 

 

Tabela 1 - Dados, informações e conhecimentos. 

Dados, informações e conhecimentos: 
Dados Informações Conhecimentos 

 Simples informações 
sobre o estado do 
mundo 

 Dados dotados de 
relevância e propósitos 

 Informação valiosa da 
mente humana 

 Facilmente estruturado  Requer unidade de análise  Inclui reflexão, síntese e 
contexto 

 Facilmente obtido por 
máquinas  

 Exige consenso em relação 
ao significado  

 De difícil estruturação 

 Frequentemente 
qualificado 

 Exige necessariamente a 
medição humana. 

 De difícil captura em 
máquinas 

 Facilmente transferível   Frequentemente tácito 

   De difícil transferência 

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

 

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 fundamental para a permanência e evolução de empresas 

conectadas com seus clientes.  
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Para Pedron et al (2012) o CRM é uma abordagem de negócio que procura criar, 

desenvolver e melhorar as formas de relacionar com clientes de forma segmentada 

e personalizada, com o objetivo de aumentar o valor e a rentabilidade da empresa, 

maximizando o lucro para os acionistas. Sendo assim, o CRM não pode ser visto 

apenas como uma tecnologia que gera uma interface da empresa com seu cliente, 

tampouco uma estratégia específica, um processo de negócio ou uma metodologia, 

mas um conjunto de todas essas possibilidades. CRM é a administração de uma 

estratégia que envolve a empresa como um todo e tem como objetivo atender com 

excelência os clientes, gerando informações personalizadas e reais. Quando a 

empresa está próxima de seu cliente e entende suas necessidades, consegue 

aumentar sua capacidade efetiva de marketing, inovação e desenvolvimento de 

novos produtos. 

  

 
Figura 6 - 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. 

 
 

A implantação bem sucedida de um CRM exige planejamento, estudos voltados a 

necessidade e realidade atual da organização, para alcançar os resultados 

desejados a customização da ferramenta deve ser estudada e validada (Pedron et 

al, 2012). 
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Rogers (2017) ressalta que o papel dos dados está mudando drasticamente dentro 

do negócio. Muitas organizações que utilizavam os dados apenas como parte 

específica em sua atuação vivem a revolução e riqueza que os dados podem 

oferecer. Atualmente os dados são recebidos de várias fontes, e é base para 

resolução de vários problemas, estimulando mudanças e se destacando como um 

dos principais vetores da inovação dentro das empresas. No passado, eram 

utilizados apenas para avaliar e gerenciar processos do negócio, ajudando nas 

previsões e planejamentos de longo prazo. Eram dispendiosos, trabalhosos, 

produzidos por meio de levantamentos, pesquisas e mensurações estruturadas. Sua 

armazenagem era cara e necessitava de uma operação especifica para analisa-los.  

 

Com as mudanças estratégicas da era analógica para digital, Rogers (2017) destaca 

que os dados que eram dispendiosos de gerar na empresa, passam a ser gerados 

de forma continua em todos os lugares e canais; o desafio que anteriormente era de 

armazenagem e gerenciamento dos dados passa a ser de convertê-los em 

informações valiosas para a empresa; as organizações que usavam apenas dados 

estruturados utilizam os dados não estruturados e os encarram como cada vez mais 

úteis e valiosos; os dados que eram gerenciados apenas por departamentos 

operacionais, são compartilhados e geram valor na conexão entre os 

departamentos; os dados que eram apenas ferramentas para gerenciar processos 

são ativos intangíveis e importantes para a criação de valor. 

 

Atualmente as possibilidades e funções que os dados podem oferecer são inúmeras 

e ilimitadas. Rogers (2017) ressalta que a maior dificuldade não está na geração e 

armazenagem dos dados e sim na sua utilização, transformando as informações 

obtidas em dados relevantes para a estratégia do negócio.  

 

 O construto “inovação” 2.5.4

 

O fator inovação é o quarto domínio apresentado por Rogers (2017) e constitui um 

elemento essencial na criação da capacidade competitiva para as organizações, 

pois novas ideias são desenvolvidas, testadas e lançadas no mercado por processos 

de inovação.  
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Bessant & Tidd (2019) destacam que a evolução e a velocidade com que a inovação 

surge, depende muito do contexto nacional, regional e setorial em que o negócio 

está inserido. A disponibilidade de recursos, junto ao desenvolvimento, talento, 

oportunidade, infraestrutura e suporte criam de forma significativa um ambiente 

propicio à inovação. Sua presença faz muita diferença na trajetória de uma empresa, 

independente do segmento ou tamanho, isso porque se não existe mudança ao que 

estão oferecendo ao mercado, as empresas podem se tornar obsoletas e 

rapidamente substituídas. A inovação está associada ao crescimento, novos 

negócios surgem de novas ideias e geram vantagem competitiva em um mercado 

cada vez mais desafiador. Inovação é uma questão de identificar e criar 

oportunidades, novas maneiras de atender mercados já existentes, fomentar novos 

mercados, repensar os serviços, atender necessidades sociais, melhorar operações, 

fazendo de forma mais barata e melhor. 

 

A inovação é fundamental para as organizações, porém Bessant & Tidd (2019) 

destaca que ela não acontece sozinha ou de forma automática, ela surge através do 

empreendedorismo, visão de mercado, paixão, energia, entusiasmo, novas ideias, 

esforço e bom senso. Somente assim novas ideias conseguem sair do papel e se 

tornar realidade. A seguir a figura 7 demonstra as fases em que o 

empreendedorismo leva à inovação e a criação de valor tanto social quanto 

comercial. 
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Figura 7 - Fase no ciclo de uma organização - Empreendedorismo e Inovação. 

Bessant, J., Tidd, J. (2019) Inovação e empreendedorismo. 3. ed. Porto Alegre: Bookman 

 

 

Dolabela (2000) enfatiza que o empreendedor é um indivíduo que cria uma empresa, 

de qualquer natureza, uma pessoa que compra uma empresa e introduz inovações 

ou um empregado de uma organização que provoca o surgimento de valores que 

gerem inovação. Dolabela & Filion (2000) contribui com essa afirmação quando 

associa o conceito de empreendedor como uma pessoa que imagina, desenvolve e 

realiza visões. A inovação, sobretudo no contexto da transformação digital, precisa 

contemplar um modelo de negócios. É dessa forma que a empresa irá criar e 

desenvolver seus produtos e serviços. Ao modelar um negócio determinamos o 

conceito, como será sua estrutura, quais as necessidades do cliente e quais serão 

os diferenciais competitivos.  

 

A Figura 8 apresentada a seguir ilustra os tipos de inovação e a gama de escolhas 

enfatizando que as mudanças podem ocorrer em nível de componente, sistema, 

incremental ou radical. 
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Figura 8 - Tipos de inovação 

Bessant, J., Tidd, J. (2019) Inovação e empreendedorismo. 3. ed. Porto Alegre: Bookman 

 

No âmbito da Transformação Digital nas organizações, Rogers (2017) destaca que 

com o avanço das tecnologias digitais, nunca foi tão rápido, fácil e barato testar 

novas ideias, por isso torna-se fundamental o domínio da arte da experimentação 

rápida. Entender que a inovação deve ser vista de várias maneiras, com base na 

validação de novas ideias por meio do aprendizado diário com velocidade e 

repetição. Para inovar na era digital é necessário aprofundar o contexto para os 

experimentos convergentes (com amostras válidas, grupos de testes e controle) e 

divergentes (concebidos para pesquisas abertas). 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), procura dar uma resposta e precisa de uma 

amostra representativa dos clientes (grupos de teste e de controle). Já o segundo, 

divergente, cujo exemplo vem por 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). 

 

Rogers (2017) destaca que os dois fatores de análise possuem similaridade, pois 

aumentam o conhecimento acerca do produto e dos clientes, testam os 
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pressupostos outrora definidos, olha para fora em busca de respostas e exige 

disposição para aprender, em vez de decidir no escuro. Os experimentos 

convergentes apresentam características que necessitam 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 ideias e, por fim, 

comum nas primeiras fases de uma inovação. 

 

Portanto, com base nas premissas de Rogers (2017), 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 9. 

 

 
Figura 9 - Impacto financeiro da experimentação rápida 

Rogers, D. L. (2017) Transformação Digital: Repensando seu negócio para a era digital. Columbia 
University Press. 
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 O construto “valor entregue ao cliente” 2.5.5

 

O construto valor entregue ao cliente é o quinto e último domínio apresentado por 

Rogers (2017), que enfatiza a importância de se adaptar a proposta de valor 

continuamente, focando não apenas no modelo de negócio atual da empresa, mas 

em como oferecer mais valor aos clientes, em um mercado em mutação, onde 

necessidades e oportunidades mudam a todo o momento e com um consumidor 

cada vez mais conectado, informado e empoderado. 

 

Para Kotler (2012), o valor entregue ao cliente é a “diferença entre o valor total 

esperado e o custo total do consumidor. Valor total para o consumidor é o conjunto 

de benefícios esperados por determinado produto ou serviço. O custo total do 

consumidor é o conjunto de custos esperados na avaliação, obtenção e uso do 

produto ou serviço”. Para a identificação do valor entregue ao consumidor, utiliza-se 

uma fórmula que busca determinar quais são os atributos qualitativos e quantitativos 

considerados pelos consumidores do momento de suas decisões.  Propõe que as 

empresas identifiquem, previamente, cada uma dessas variáveis para precificar os 

produtos. Na Figura 10 apresentam-se os grupos determinantes de valores e custos, 

na ótica do valor entregue aos consumidores. 

Figura 10 - Determinantes do valor entregue ao consumidor 
Kotler, P. (2012) Administração de marketing. 14ª Ed. São Paulo: Pearson. 
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Kotler (2012) ainda destaca que para aumentar o valor entregue ao cliente, é 

necessário que a empresa esteja disposta a aumentar o valor total para o 

consumidor, melhorando os benefícios de produtos, serviços, funcionários e imagem 

ou, diminuindo o custo total do consumidor, por meio da redução do custo de tempo, 

custo de energia física, custo de energia psíquica e, redução do custo monetário. Na 

estratégia de precificação baseada no valor, as organizações podem entregar maior 

valor ao consumidor aumentando o valor total ou diminuindo o custo total. Para 

aumentar o valor total ao consumidor, é necessário que as variáveis de níveis de 

confiabilidade, durabilidade, desempenho, entrega, treinamento e manutenção, 

oferecendo excelência nos serviços prestados. Além das variáveis que compõem o 

valor total, o consumidor também verifica a variável custo total, a qual inclui o custo 

monetário / preço, custo de tempo, de energia física e psíquica. A identificação 

destas variáveis ajudaram as organizações a elaborarem um planejamento 

estratégico e de precificação de seus produtos e serviços, além de apoiar na 

identificação de oportunidades e ameaças para seus negócios. 

 

As organizações necessitam estar atentas à qualidade no atendimento de seus 

clientes, que são os maiores ativos da empresa. Um cliente bem atendido divulga os 

serviços oferecidos e geram novos negócios para a empresa, assim como um cliente 

mal atendido pode prejudicar a reputação de uma organização. Para Kotler (2015), a 

qualidade do atendimento oferecido, determina o sucesso ou fracasso de um 

negócio. O bom atendimento de um funcionário com os clientes da empresa 

influenciará um bom relacionamento com a companhia, um mau atendimento 

compromete na apenas o funcionário, mas principalmente a empresa. 

 

Kotler & Armstrong (2015) reforçam que a principal função do marketing nos 

negócios, é encantar 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, mas principalmente para a empresa. Para a satisfação 

completa do cliente não depende apenas de quem o atende diretamente, mas de 

toda a estrutura da empresa, atendimento, produto, entrega, qualidade, pós venda. 

Para Kotler, (2015), satisfação é o sentimento de prazer ou de desapontamento 
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resultante da comparação do desempenho esperado pelo produto em relação às 

expectativas geradas pelo consumidor. 

 

Rogers (2017) destaca que para a organização avançar em sua proposta de valor, é 

fundamental compreender os diferentes conceitos-chave de valor de mercado, os 

principais caminhos de saída para um mercado em decadência e os fundamentos 

essenciais para analisar a proposta atual de valor, encontrando os ofensores e as 

oportunidades para evolução do negócio. Desta forma, ele apresenta os cinco 

conceitos de valor (produto, cliente, caso de uso, trabalho a ser feito e proposta de 

valor), descritos e exemplificados, conforme a tabela 2 e o mapa da tabela de valor, 

de acordo com a figura 11, a seguir. 

 

Tabela 2 - Conceitos de valor propostos por Rogers (2017) 

Cinco conceitos de valor de mercado 
Conceito 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 
 

Motoristas alunos de 
faculdade 
Pais com crianças pequenas 

Caso de 
uso 

(+) Centrado no valor e centrado no cliente 
(+) Ajuda com melhor segmentação 
(-) Negligencia que o cliente possa ter vários 
 

Sair à noite com amigos 
Dirigir e revezar no transporte 
dos filhos 

Trabalho a 
ser feito 

(+) Centrado no valor e centrado no cliente 
(+) Ajuda a identificar concorrentes não 
tradicionais 
(-) Carece de especificidades concretas 
 

Transportar com segurança e 
conforto várias crianças do 
ponto A ao ponto B 

Proposta 
de valor 

(+) Centrado no valor e centrado no cliente 
(+) Ajuda a avaliar ameaças e conceber 
inovações 
(+) Mais concreto e específico (vários elementos) 

Transporte confiável 
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. (2017) Transformação Digital: Repensando seu negócio para a era digital. Columbia 
University Press. 
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Figura 11 - Mapa da proposta de valor de Rogers (2017) 

Rogers, D. L. (2017) Transformação Digital: Repensando seu negócio para a era digital. Columbia 
University Press. 

 
  Modelo sintético da pesquisa 2.5.6

 
Os construtos do modelo da pesquisa, descritos nas seções anteriores de forma 

analítica, permitiram a elaboração da concepção sintética apresentada na figura 12. 
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Figura 12 - O modelo sintético da pesquisa 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 
 

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; 

vi = Fator residual. 
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Face às contribuições conceituais, taxonômicas e teóricas que fundamentam o 

modelo desta pesquisa, assim como o modelo sintético apresentado acima, será 

descrito, no próximo capítulo, a metodologia deste estudo. 
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3 Metodologia 

 

Neste capítulo o propósito 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 Marconi e Lakatos 

(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 ampliá-la o 

conhecimento acerca do tema estudado. Tal procedimento preliminar possibilitou 

que a área de estudo fosse delimitada e o problema definido, segundo Gil (1999). 

 

Foi utilizada como técnica a aplicação de questionários, respondidos através de link 

Google Forms enviado via e-mail e WhatsApp. Assim eles puderam ser respondidos 

da melhor forma pelo entrevistado, estando confortável a responder, e 

consequentemente possibilitou que os participantes da pesquisa tivessem mais 

tempo para responder as questões de forma tranquila e cautelosa. 

 

Esta pesquisa possui seu caráter descritivo, uma vez que o principal intuito é 

demonstrar como tais fatores refletem no contexto organizacional e corroboram para 

o pleno desenvolvimento da transformação digital. A abordagem de pesquisa foi 

empreendida por processo quantitativo. As ferramentas e instrumentos de análise 
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propostos contribuíram sem precedentes para a apuração final dos cálculos e 

dimensionou em outro patamar esta análise. 

 

3.2 Unidade de análise, observação e amostra 

 

Como unidade de análise foram estudados os principais setores da cadeia produtiva 

musical, como atacadistas, lojas físicas, virtuais, escolas de música e empresas de 

serviço ligadas ao setor, em quase todo o Brasil. Dentre as unidades estudadas, o 

modelo de Rogers (2017) 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 às empresas nas quais eles atuavam no momento da escrita desta 

dissertação. Analisadas por atuação do negócio e diferenciadas 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 Google 

Forms, uma vez que o software possui capacidade de conversão dos dados 
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rapidamente para exportar ao SPSS e Excel, e também facilitar o envio e o 

monitoramento dos respondentes. 

 

Foi desenvolvida uma pesquisa por dados primários por meio de questionários 

virtuais, utilizando-se a ferramenta Google Forms, para a aplicação aos 

respondentes, visando levantar de uma maneira mais ampla, a atual situação das 

organizações 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 à abordagem escolhida como a técnica de pesquisa. 

Segundo Marconi & Lakatos (2003), o recurso 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 Google Forms, site em que se elaborou o 

questionário semiestruturado e assim possibilitou rapidamente a aplicação para 

validação do modelo. Esta ferramenta também abre em link por WhatsApp, uma das 

principais plataformas de telefonia, gerando facilidades de acesso ao respondente, 

além de oferecer monitoramento de respostas obtidas, geram 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 (2017) e análise dos dados adquiridos na 

pesquisa por meio de questionários, foram utilizadas técnicas quantitativas de 
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análise descritiva e dispersão, alfa de Cronbach, análise fatorial, coeficientes de 

correlação de Pearson e regressão. 

 

Para o 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), sendo 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 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 Xi, i= 1, 2, ... pX , 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 



66 

 

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, sendo 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 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, 

rejeita-se a hipótese nula e têm-se 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 
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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 3 – 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. 

 

 

Tabela 3 - Síntese da metodologia 

Objetivos Autores 
Técnica de coleta de 

dados 
Técnica de 

análise dos dados 

identificar e analisar o grau 
de contribuição do fator 

“clientes” na explicação do 
modelo; 

Rogers (2017) 
Kotler (2012) 
Dias (2003) 

Kotler (2015) 
Torres & Fonseca (2012) 

Google Forms 
Análise de Correlação 

Análise Fatorial 
Análise de Regressão 

identificar e analisar o nível 
de contribuição do fator 

“competição” no modelo; 

Rogers (2017) 
Porter (1986) 

Google Forms 
Análise de Correlação 

Análise Fatorial 
Análise de Regressão 

identificar e analisar a 
incidência dos “dados 
informacionais” para a 
transformação digital; 

Rogers (2017) 
Efing (2002) 

Torres (2011) 
Davemport & Prusak (2003) 

Pedron et al (2012) 

Google Forms 
Análise de Correlação 

Análise Fatorial 
Análise de Regressão 

identificar e analisar a 
importância da “inovação” 

para a transformação digital; 

Rogers (2017) 
Bessant & Tidd (2019) 

Dolabela (2000) 
Dolabela & Filion (2000) 

Google Forms 
Análise de Correlação 

Análise Fatorial 
Análise de Regressão 

identificar e analisar o 
impacto do fator “valor para 
o cliente” na transformação 

digital; 

Rogers (2017) 
Kotler (2012) 
Kotler (2015) 

Kotler & Armstrong (2015) 

Google Forms 
Análise de Correlação 

Análise Fatorial 
Análise de Regressão 

identificar e analisar o grau 
de correlação entre as 
variáveis do modelo; 

Rogers (2017) Google Forms 
Análise de Correlação 

Análise Fatorial 
Análise de Regressão 

identificar e analisar o nível 
geral de orientação à 

transformação digital das 
empresas atuantes nos 

negócios musicais no Brasil. 
 

Rogers (2017) Google Forms 
Análise de Correlação 

Análise Fatorial 
Análise de Regressão 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4 Apresentação e  Análise dos Resultados 

 
4.1 Outliers 

 
O processo de análise de dados se inicia com o tratamento dos dados. 

Primeiramente é avaliada a ocorrência de dados faltantes. No caso dessa pesquisa, 

a coleta de dados ocorreu por meio eletrônico no qual não eram aceitas respostas 

em branco. Por conseguinte, não há a necessidade da verificação dos dados 

faltantes. 

 

A outra atividade relativa ao tratamento dos dados é a identificação dos outliers ou 

dados atípicos. Como nessa dissertação há a utilização de técnicas estatísticas 

multivariadas, decidiu-se identificar os outliers multivariados.  

 

A identificação dos outliers ocorre por meio da comparação do valor da Distância D2 

de Mahalanobis com o valor do Teste do Qui-Quadrado com significância de 0,001 e 

com o número de graus de liberdade correspondente ao número de variáveis que 

compõem as escalas utilizadas nessa dissertação. No caso em questão são 22 

indicadores que representam o modelo de transformação digital testado nessa 

pesquisa. 

 

Assim, o valor do teste do Qui-Quadrado alcançou um valor de 48,268 e, portanto, 

todos os elementos da amostra cujo valor da Distância D2 de Mahalanobis que estão 

acima desse valor são considerados outliers multivariados. 

 

Essa comparação pode ser feita a partir dos dados apresentados na Tabela 4, a 

qual apresenta os valores da Distância D2 de Mahalanobis para todos os elementos 

da amostra. 

 
Tabela 4 - Elementos da Amostra e a Distância D2 de Mahalanobis 

Elemento 

da 

Amostra 

Valor do 

Teste do 

X2 

Elemento 

da 

Amostra 

Valor do 

Teste do 

X2 

Elemento 

da 

Amostra 

Valor do 

Teste do 

X2 

Elemento 

da 

Amostra 

Valor do 

Teste do 

X2 

1 38,50258 52 26,54495 103 30,42371 154 12,67955 

2 17,48239 53 22,98545 104 22,22781 155 15,05970 
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3 15,32571 54 48,18167 105 25,50560 156 16,63079 

4 8,78446 55 25,27812 106 24,72668 157 12,26811 

5 25,95701 56 43,20221 107 24,27519 158 9,60588 

6 20,20076 57 32,45518 108 27,36683 159 10,94845 

7 9,60588 58 27,19183 109 38,50258 160 25,50560 

8 23,93776 59 35,88877 110 17,48239 161 17,08171 

9 37,13702 60 13,33732 111 15,32571 162 26,88836 

10 11,87265 61 23,74553 112 8,78446 163 25,27812 

11 14,31812 62 51,88170 113 25,95701 164 17,42662 

12 15,05970 63 21,03624 114 20,20076 165 17,08171 

13 16,63079 64 47,54249 115 9,60588 166 26,88836 

14 12,26811 65 34,10070 116 23,93776 167 22,79226 

15 10,94845 66 28,07091 117 37,13702 168 9,33940 

16 22,33521 67 9,62394 118 11,87265 169 38,80840 

17 23,26602 68 39,95594 119 14,31812 170 27,30404 

18 43,66414 69 33,19114 120 15,05970 171 25,79422 

19 15,33643 70 17,42662 121 16,63079 172 34,07979 

20 10,52896 71 17,80164 122 12,26811 173 14,31812 

21 10,79704 72 25,91817 123 10,94845 174 15,05970 

22 28,38806 73 34,49901 124 22,33521 175 15,32571 

23 11,22490 74 49,86711 125 23,26602 176 16,81412 

24 26,31665 75 17,08171 126 11,87265 177 15,21138 

25 33,81708 76 17,78727 127 14,31812 178 29,05386 

26 15,32571 77 20,98829 128 15,05970 179 30,42371 

27 16,81412 78 22,79226 129 16,63079 180 22,22781 

28 15,21138 79 9,33940 130 12,26811 181 25,50560 

29 29,05386 80 38,80840 131 10,94845 182 24,27519 

30 30,42371 81 27,30404 132 22,33521 183 8,78446 

31 22,22781 82 25,79422 133 23,26602 184 25,95701 

32 25,50560 83 34,07979 134 43,66414 185 20,20076 

33 24,72668 84 14,31812 135 15,33643 186 9,60588 

34 24,27519 85 15,05970 136 10,52896 187 23,93776 

35 27,36683 86 16,63079 137 10,79704 188 23,26602 

36 41,23597 87 12,26811 138 28,38806 189 11,87265 

37 34,49901 88 10,94845 139 11,06279 190 14,31812 

38 49,86711 89 22,33521 140 26,31665 191 15,05970 

39 17,08171 90 23,26602 141 33,81708 192 16,63079 

40 16,33590 91 43,66414 142 15,32571 193 12,26811 

41 26,88836 92 15,33643 143 17,51783 194 10,94845 
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42 22,79226 93 10,52896 144 15,21138 195 23,26602 

43 9,33940 94 10,79704 145 14,31812 196 28,38806 

44 38,80840 95 28,38806 146 16,73049 197 11,22490 

45 27,30404 96 11,22490 147 16,63079 198 26,31665 

46 25,79422 97 26,31665 148 13,06663 199 33,81708 

47 34,07979 98 33,81708 149 10,94845 200 15,32571 

48 26,54495 99 15,32571 150 11,34297 201 10,94845 

49 18,73383 100 16,81412 151 15,97828 202 14,31812 

50 46,09522 101 15,21138 152 16,63079 203 25,65199 

51 35,44906 102 29,05386 153 12,26811 204 22,98610 

Fonte: dados da pesquisa. 
 
Ao analisar a Tabela 4, verifica-se que a presença de três outliers multivariados 

referentes aos seguintes elementos da amostrai: casos 38, 62 e 74. 

 

Assim, com a eliminação desses três elementos da amostra, o seu tamanho final 

passou a contar com um total de 201 casos. 

 

4.2 Normalidade 

 

A próxima etapa da análise de dados é referente à averiguação da normalidade da 

amostra. Nesse caso foi utilizado o Teste de Kolmogorov-Smirnov – indicado para as 

situações nas quais a amostra possui mais de 50 elementos (Pestana & Gageiro, 

2000) - considerando todos os 22 indicadores que formam os construtos do modelo 

de transformação digital.  

 

Os resultados obtidos para esse teste são apresentados na Tabela 5 a seguir. 

 

Tabela 5 - Resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov 

Indicador Estatística Df Sig. 

Forma de interação com cliente / Atendimento 0,162 201 0,000

Forma de comunicação com cliente 0,136 201 0,000

Influenciador da relação Empresa X Clientes 0,156 201 0,000

Atuação do Marketing 0,247 201 0,000

Proposta de valor da empresa 0,191 201 0,000

Forma de atuação / Competição 0,142 201 0,000

Parceiros e Rivais de mercado 0,185 201 0,000
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Relacionamento com concorrentes do Setor 0,223 201 0,000

Principais ativos da empresa 0,202 201 0,000

Perfil de atuação 0,154 201 0,000

Geração de dados 0,162 201 0,000

Desafio dos Dados 0,180 201 0,000

Gerenciamento dos Dados 0,149 201 0,000

Função dos Dados 0,174 201 0,000

Utilização dos Dados 0,160 201 0,000

Tomada de Decisão 0,142 201 0,000

Teste de Ideias 0,189 201 0,000

Condução de Experimentos 0,181 201 0,000

Desafio da Inovação 0,167 201 0,000

Papel do Fracasso 0,160 201 0,000

Proposição de Valor 0,219 201 0,000

Como executa proposta de Valor 0,231 201 0,000

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Analisando-se os dados presentes na tabela 5, pode-se concluir que a amostra não 

possui uma distribuição normal, pois todos os indicadores que representam os 

construtos do modelo de transformação digital apresentaram um p-valor = 0,000, 

rejeitando a hipótese de que a amostra possui distribuição normal. 

 

Assim, todos os métodos de estatística multivariada a serem utilizados no processo 

de análise de dados deverão ser robustos em relação à violação da normalidade da 

amostra.  

 

4.3 Característica da amostra 

 

O próximo passo da análise de dados é apresentar as características da amostra. A 

tabela 6 a seguir apresenta esses dados. 

  

Tabela 6 - Características da Amostra 

Variável 

demográfica 

Característica da amostra Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Cargo Ocupado 

pelo Respondente  

Analista Comercial 1 0,5 

Assistente de Marketing 1 0,5 

CEO 1 0,5 
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Comercial 1 0,5 

Comprador 67 33,3 

Consultor de Negócios 1 0,5 

Coordenador 1 0,5 

Coordenador de Planejamento 1 0,5 

Coordenador financeiro 1 0,5 

Coordenadora de Marketing 1 0,5 

Diretor 19 9,5 

Executivo de Vendas 7 3,5 

Gerente Comercial 10 5,0 

Gerente de Importação 1 0,5 

Gerente de Logística 2 1,0 

Gerente de Marketing 1 0,5 

Gerente Nacional de Vendas 1 0,5 

Proprietário de Loja 66 32,8 

Proprietário de escola de Musica 1 0,5 

Representante comercial 12 6,0 

Sócio gerente 1 0,5 

Sócio proprietário 1 0,5 

Vendedor 2 1,0 

Tamanho da 

Empresa (em 

faturamento) 

Microempresa (Menor ou igual a R$2,4 milhões 

ano) 
29 14,4 

Pequeno porte (Maior que R$2,4 milhões e menor 

ou igual a R$16 milhões ano) 
130 64,7 

Médio porte (Maior que R$16 milhões e menor ou 

igual a R$90 milhões ano) 
38 18,9 

Médio-Grande porte (Maior que R$90 milhões e 

menor ou igual a R$300 milhões ano) 
1 0,5 

Grande porte (Maior que R$300 milhões ano) 2 1,0 

Não sei o faturamento da empresa em que 

trabalho. 
1 0,5 

Tamanho da 

empresa (em 

número de 

funcionários)  

Microempresa (até 19 pessoas ocupadas) 140 69,7 

Pequeno porte (de 20 a 99 pessoas ocupadas) 34 16,9 

Médio porte (de 100 a 499 pessoas ocupadas) 25 12,4 

Grande porte ( acima de 500 pessoas ocupadas) 1 0,5 

Não sei quantos funcionários tem na empresa em que 

trabalho. 
1 0,5 

Segmento no qual 

a empresa atua  

Loja física e virtual de instrumentos musicais e 

acessórios 
81 40,3 

Loja física de instrumentos musicais e acessórios 72 35,8 
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Atacadista no setor de instrumentos musicais e 

acessórios 
25 12,4 

Empresa de serviço ligada ao mercado da música 

(Representação comercial, Luthieria, Eventos, 

Mídia, etc 

14 7,0 

Escola de música 9 4,5 

Estado no qual o 

respondente 

reside 

MG 73 36,3 

SP 46 22,9 

RJ 13 6,5 

ES 12 6,0 

RS 9 4,5 

PE 8 4,0 

PR 7 3,5 

SC 6 3,0 

BA 5 2,5 

PB 4 2,0 

CE 3 1,5 

MA 3 1,5 

MS 3 1,5 

AM 2 1,0 

GO 2 1,0 

PA 2 1,0 

RN 2 1,0 

RR 1 0,5 

Total de questionários válidos 
201 

elementos 
 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Os dados presentes na tabela 6 apontam que o maior grupo de profissionais que 

forma a amostra são os compradores com cerca de 1/3 do total de respondentes. A 

grande maioria das empresas que participaram da pesquisa é classificada como 

pequeno porte e como microempresas em termos do número de funcionários – até 

19 funcionários.  

 

Além disso, a grande maioria das empresas que participou dessa pesquisa atua na 

venda de instrumentos musicais e de acessórios, seja por meio de loja física ou loja 

virtual.  
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Mais da metade dos respondentes residem nos estados de São Paulo e do Rio de 

Janeiro, e foram coletados dados de residentes em 18 estados e 65 cidades 

diferentes do Brasil. 

 

4.4 Unidimensionalidade 

 

Após o tratamento dos dados, com a verificação da normalidade ou não da amostra, 

bem como com a retirada dos outliers e identificação e análise dos dados faltantes, a 

próxima etapa da pesquisa é a verificação da unidimensionalidade dos construtos 

que formam o modelo a ser testado nessa dissertação. 

 

Assim, são realizadas análises fatoriais exploratórias (AFEs) com o intuito de 

averiguar se os construtos detalhados no modelo hipotético proposto são realmente 

formados por somente uma dimensão ou fator. 

 

É importante ressaltar que para que os resultados obtidos na AFE sejam 

considerados, é preciso que três pressupostos sejam atendidos.  

 

O primeiro deles diz respeito à correlação entre os indicadores que formam os 

construtos. Como esses indicadores formam pelo menos um construto e um dos 

valores resultantes da AFE é a comunalidade – nível de correlação entre o indicador 

e o restante dos outros indicadores do construto -, por conseguinte, torna-se 

necessário que haja um grande número de correlações entre os indicadores do 

construto e que as mesmas sejam significativas estatisticamente e que apresentem 

um valor de no mínimo 0,30. (Hair et al., 2009). 

 

Além disso, o Teste de Kaiser;Meyer-Olkin que produz a Medida de Adequacidade 

da Amostra (MSA), deve gerar um valor acima de 0,60 para escalas em 

desenvolvimento e de 0,70 para escalas já validadas e testadas anteriormente (Hair 

et al., 2009). 

 

O terceiro pressuposto é a execução do Teste de Esferecidade de Bartlett o qual 

deve apresentar um p-valor ≤ 0,0000. 

 



75 

 

Outro ponto a ser destacado é sobre o método de extração utilizado. Como os 

construtos já estão definidos de antemão, optou-se por usar o método de extração 

de “componentes principais” que é o mais indicado quando se deseja verificar a 

unidimensionalidade de um construto individualmente (Hair et al., 2009). 

 

Além disso, caso alguma AFE gere mais de um fator para qualquer um dos 

construtos, será realizada uma rotação ortogonal utilizando o método Varimax com o 

intuito de facilitar a visualização dos resultados a partir de uma maior discriminação 

dos valores dos componentes e dos seus respectivos fatores. 

  

Os resultados sobre o construto Cliente são apresentados na tabela 7 a seguir. 

 

Tabela 7 - Resultados da AFE para o construto Cliente 

Indicadores 
F1 - Carga 

Fatorial 

F2 - Carga 

Fatorial 

Forma de interação com cliente / Atendimento 0,906 0,048 

Forma de comunicação com cliente 0,857 0,096 

Influenciador da relação Empresa X Clientes 0,172 0,653 

Atuação do Marketing 0,035 0,676 

Proposta de valor da empresa -0,024 0,823 

Variância Extraída 63,14% 

KMO 0,413 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

X2 174,148 

Df 10 

Sig. 0,000 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A partir dos dados contidos na tabela 7, verifica-se que o construto Cliente gerou 

dois fatores. O primeiro fator chamado de Cliente1 é formado por dois indicadores: 

forma de interação com cliente/atendimento e forma de comunicação com o cliente. 
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O fator 2 é referente ao construto Cliente2 composto por três indicadores: 

influenciador da relação empresa x clientes, atuação do marketing e proposta de 

valor da empresa. 

 

O próximo passo é avaliar a unidimensionalidade, os valores obtidos e a adequação 

dos pressupostos da AFE para esses dois indicadores. 

 

A primeira análise diz respeito ao construto Cliente1. A tabela 8 apresenta os 

resultados para o construto Cliente1. 

 

Tabela 8 - Resultados da AFE para o construto Cliente1 

Indicadores 
Carga 

Fatorial 
Comunalidade 

Forma de interação com cliente / Atendimento 0,887 0,787 

Forma de comunicação com cliente 0887 0,787 

Variância Extraída 78,75% 

KMO 0,500 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

X2 79,643 

df 1 

Sig. 0,000 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Analisando-se a tabela 8, constata-se que esse construto é formado por somente 

uma dimensão. 

 

Em relação aos pressupostos, todos eles foram atendidos. A única correlação 

existente entre os dois indicadores apresenta um valor estatisticamente significativo. 

O valor do KMO – é sempre de 0,500 quando o construto possui somente dois 

indicadores - e do teste de Esfericidade de Bartlett também são adequados.  

 

O valor da variância extraída é de 78,75% que está bem acima do valor considerado 

como parâmetro de 60%. 
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O próximo construto a ser analisado é Cliente2, cujos resultados se encontram na 

tabela 9 a seguir. 

 

Tabela 9 - Resultados da AFE para o construto Cliente2 

Indicadores 
Carga 

Fatorial 
Comunalidade 

Influenciador da relação Empresa X Clientes 0,690 0,475 

Atuação do Marketing 0,666 0,443 

Proposta de valor da empresa 0,807 0,651 

Variância Extraída 52,34% 

KMO 0,576 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

X2 49,239 

df 3 

Sig. 0,000 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Foi gerada somente uma dimensão e todos os valores para a carga fatorial e para a 

comunalidade são adequados ou estão bem perto dos valores de referência. 

 

Em relação aos pressupostos, verifica-se que todas as três correlações entre todos 

os indicadores são significativas. Além disso, os valores para o Teste de 

Esfericidade de Bartlett e para o KMO – que sempre é de 0,500 quando o construto 

possui somente dois indicadores - são compatíveis com o exigido com a literatura.  

 

O valor da variância extraída é de 52,34%, e que, portanto, está abaixo do mínimo 

indicado. 

 

Outro construto a ser analisado é a Competição, cujos resultados são mostrados 

pela tabela 10 a seguir. 

 

Tabela 10 - Resultados da AFE para o construto Competição. 

Indicadores 
F1 - Carga 

Fatorial 
F2 – Carga 

Fatorial 

Forma de atuação / Competição 0,692 0,208 
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Parceiros e Rivais de mercado -0,651 0,368 

Relacionamento com concorrentes do Setor 0,451 0,426 

Principais ativos da empresa -0,022 0,797 

Perfil de atuação 0,102 0,853 

Variância Extraída 56,79% 

KMO 0,560 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

X2 98,290 

df 10 

Sig. 0,000 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Da mesma forma que ocorreu com o construto Cliente, o construto Competição é 

formado por dois fatores. O primeiro deles – o Fator F1 – será chamado de 

Competição1 sendo formado pelos seguintes indicadores: forma de 

atuação/competição e parceiros e rivais de mercado.  

 

O Fator F2 será o construto Competição2 sendo composto pelos seguintes 

indicadores: principais ativos da empresa e perfil de atuação. 

 

Ressalta-se ainda que o indicador relacionamento com concorrentes do setor 

apresentou valores similares para os dois fatores, o que impede a alocação para 

qualquer um deles. 

 

Assim, foram realizadas as AFEs para esses dois construtos e os resultados são 

apresentados a seguir. 

 

O construto Competição1 também foi analisado e os resultados se encontram na 

tabela 11 a seguir. 

 

Tabela 11 - Resultados da AFE para o construto Competição1 

Indicadores 
Carga 

Fatorial 
Comunalidade 

Forma de atuação / Competição 0,722 0,522 
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Parceiros e Rivais de mercado -0,722 0,522 

Variância Extraída 52,20% 

KMO 0,500 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

X2 0,384 

df 1 

Sig. 0,535 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

O construto Competição1 é formado por somente um fator. Todavia, os resultados 

obtidos não foram bons e não se pode considerar que realmente esse construto 

possa ser formado por esses dois indicadores. 

 

Ressalta-se que o valor do Teste de Esfericidade de Bartlett apresentou valores 

inadequados, o que viola um dos pressupostos da realização da análise fatorial 

exploratória. Ressalta-se ainda que a correlação entre os dois indicadores não é 

estatisticamente significativa, que viola outro pressuposto para considerar os 

resultados da AFE.  

 

Além disso, os resultados para a variância explicada de 52,20% também está abaixo 

do valor utilizado como parâmetro de 60%.  

 

Assim, verifica-se que a melhor decisão é não trabalhar com esse construto nas 

próximas análises estatísticas a serem realizadas. 

 

O próximo construto a ser analisado é o construto Competição2, cujos resultados 

estão presentes na tabela 12 a seguir. 

 

Tabela 12 - Resultados da AFE para o construto Competição2 

Indicadores 
Carga 

Fatorial 
Comunalidade 

Principais ativos da empresa 0,879 0,773 

Perfil de atuação 0,879 0,773 

Variância Extraída 77,31% 

KMO 0,500 
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Teste de Esfericidade de Bartlett 

X2 70,327 

df 1 

Sig. 0,000 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os resultados para o construto Competição2 são adequados. É possível concluir 

que esse construto é unidimensional e que todos os pressupostos para o uso dos 

resultados da AFE foram atendidos. 

 

Mais especificamente, a única correlação entre os dois construtos é estatisticamente 

significativa, o valor para o KMO é de 0,500 – valor padrão quando o construto é 

formado por somente dois indicadores - e o p-sig do Teste de Esfericidade de 

Bartlett é de 0,000.  

 

Todos os valores para a carga fatorial e para a comunalidade dos dois indicadores 

estão acima de 0,700.  

 

Por fim, a variância extraída do fator é de 77,31%, bem acima do valor mínimo 

exigido de 60%. 

 

O próximo construto a ser analisado é o construto Dados-Informação. 

 

Tabela 13 - Resultados da AFE para o construto Dados-Informação. 

Indicadores 
F1 - Carga 

Fatorial 
F2 – Carga 

Fatorial 

Geração de dados 0,808 -0,107 

Desafio dos Dados 0,725 0,204 

Gerenciamento dos Dados 0,132 0,673 

Função dos Dados 0,014 0,814 

Utilização dos Dados -0,020 0,736 

Variância Extraída 58,15% 

KMO 0,546 

Teste de Esfericidade de Bartlett X2 91,273 
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df 10 

Sig. 0,000 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os resultados presentes na tabela 13 indicam que o construto Dados-Informação 

também é formado por dois fatores. 

 

O primeiro fator é composto pelos indicadores geração de dados e desafio dos 

dados. Esse fator é denominado Dados-Informação1. 

 

O segundo fator, identificado pelo construto Dados-Informação2 é formado pelos 

indicadores gerenciamento dos dados, função dos dados e utilização dos dados. 

 

A seguir são analisados os resultados logrados pelo construto Dados-Informação1 – 

ver tabela 14 a seguir.  

 

Tabela 14 - Resultados da AFE para o construto Dados-Informação1. 

Indicadores 
Carga 

Fatorial 
Comunalidade 

Geração de dados 0,772 0,596 

Desafio dos Dados 0,772 0,596 

Variância Extraída 59,64% 

KMO 0,500 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

X2 7,517 

df 1 

Sig. 0,006 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Da mesma forma que ocorreu com o construto anterior, no caso do Dados-

Informação1 os parâmetros são coerentes com os valores de referência e dessa 

forma pode-se concluir que esse construto realmente é formado por somente uma 

dimensão.  
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Ressalta-se que os valores relativos à carga fatorial e à comunalidade são 

adequados e que o valor da variância extraída de 59,64% pode ser considerado 

adequado, pois, está muito próximo do valor de 60%. 

 

Todos os pressupostos para a realização da AFE foram atendidos, com o valor do 

Teste de Esfericidade de Bartlett com p-sig. = 0,006 e valor padrão para o KMO de 

0,500. É necessário ainda destacar que a única correlação existente entre os dois 

indicadores é estatisticamente significativa.  

 

A seguir são analisados os resultados logrados pelo construto Dados-Informação2 – 

ver tabela 15. 

 

Tabela 15 - Resultados da AFE para o construto Dados-Informçação2. 

Indicadores 
Carga 

Fatorial 
Comunalidade 

Gerenciamento dos Dados 0,689 0,475 

Função dos Dados 0,834 0,695 

Utilização dos Dados 0,717 0,514 

Variância Extraída 55,17% 

KMO 0,585 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

X2 71,902 

df 3 

Sig. 0,000 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Ressalta-se que os valores relativos à carga fatorial e à comunalidade são 

adequados e que somente o valor da comunalidade para o indicador gerenciamento 

dos dados está um pouco abaixo do valor de 0,500. A variância extraída é de 

55,17% e também está um pouco abaixo do valor de 60% - considerado como o 

valor de referência.  

 

Em relação aos pressupostos para a realização da AFE, o valor do Teste de 

Esfericidade de Bartlett com p-sig. = 0,000, valor para o KMO de 0,585 e as três 
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correlações existentes entre os três indicadores são estatisticamente significativas 

entre si.  

 

O próximo construto a ser analisado é a Inovação. 

 

Tabela 16 - Resultados da AFE para o construto Inovação. 

Indicadores 
F1 - Carga 

Fatorial 
F2 – Carga 

Fatorial 

Tomada de Decisão 0,697 -0,328 

Teste de Ideias 0,804 0,360 

Condução de Experimentos 0,879 0,047 

Desafio da Inovação -0,046 0,879 

Papel do Fracasso 0,063 0,594 

Variância Extraída 65,53% 

KMO 0,518 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

X2 208,662 

df 10 

Sig. 0,000 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os resultados obtidos para a AFE do construto Inovação mostram que ele é formado 

por dois fatores. 

 

O primeiro deles, o Fator 1 contém os seguintes indicadores: tomada de decisão, 

teste de ideias e condução de experimentos e é denominado Inovação1. 

 

O segundo fator, chamado de Inovação2 é formado pelos indicadores desafio da 

inovação e papel do fracasso.  

 

Em seguida, é realizada a AFE para esses dois indicadores para verificar a sua 

adequação à unidimensionalidade. 

 

Em relação ao construto Inovação1, a tabela 17, mostra os resultados obtidos. 
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Tabela 17 - Resultados da AFE para o construto Inovação1 

Indicadores 
Carga 

Fatorial 
Comunalidade 

Tomada de Decisão 0,653 0,426 

Teste de Ideias 0,836 0,699 

Condução de Experimentos 0,889 0,790 

Variância Extraída 63,80% 

KMO 0,586 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

X² 146,535 

df 3 

Sig. 0,000 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os resultados indicam que existe somente uma dimensão para o construto 

Inovação1. Os indicadores apresentam valores muito bons tanto para a carga 

fatorial, quanto para a comunalidade, exceto para o construto tomada de decisão 

que apresenta um valor para a comunalidade abaixo de 0,425. Após a avaliação do 

conteúdo do indicador e também em função dos outros valores dos parâmetros de 

referência, optou-se por manter esse indicador. 

 

É necessário destacar que o valor de 63,80% para a variância extraída está dentro 

dos limites mínimos destacados por Hair et al. (2009). 

 

Em relação aos pressupostos para a execução da AFE, verificou-se que todas as 

três correlações existentes entre os três indicadores são estatisticamente 

significativos. Além disso, o valor do KMO de 0,586 está bem próximo do vaor 

aceitável para escala em desenvolvimento e o valor do p-sig = 0,000 para o Teste de 

Esfericidade de Barlett está dentro dos parâmetros considerados como adequados.  

 

A tabela 18 apresenta os resultados obtidos para o construto Inovação2. 
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Tabela 18 - Resultados da AFE para o construto Inovação2 

Indicadores 
Carga 

Fatorial 
Comunalidade 

Desafio da Inovação 0,789 0,623 

Papel do Fracasso 0,789 0,623 

Variância Extraída 62,31% 

KMO 0,500 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

X2 12,405 

df 1 

Sig. 0,000 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A tabela 18 apresenta os resultados alcançados pela AFE, os quais apontam que o 

construto Inovação2 é realmente formado por somente uma dimensão. Os dois 

indicadores apresentam valores adequados tanto para a comunalidade, quanto para 

a carga fatorial. 

 

O valor de 62,31% para a variância extraída de todo o fator é considerado também 

adequado. 

 

Todos os pressupostos para a realização da AFE são atendidos. O valor do Teste de 

Esfericidade de Bartlett é considerado adequado e o valor do KMO é o valor padrão 

quando o construto é formado por somente dois indicadores. A punica correlação 

entre os indicadores do construto Imovação2 é estatisticamente significativa. 

 

O próximo construto analisado é o Valor – ver tabela 19 

 

Tabela 19 - Resultados da AFE para o construto Valor 

Indicadores 
Carga 

Fatorial 
Comunalidade 

Proposição de Valor 0,865 0,784 

Como executa proposta de Valor 0,865 0,784 

Variância Extraída 74,84% 

KMO 0,500 
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Teste de Esfericidade de Bartlett 

X2 56,253 

df 1 

Sig. 0,000 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A partir da análise da tabela 19, verifica-se que o construto Valor é formado por 

somente uma dimensão. Ressalta-se ainda que todos os dois indicadores 

apresentaram valores satisfatórios em relação à comunalidade e em relação à carga 

fatorial. O valor da variância explicada foi de 74,84%, bem acima do mínimo exigido 

por Hair et al. (2009). 

 

No caso dos pressupostos, todos eles foram atendidos. A única correlação entre os 

dois indicadores que formam esse construto é estatisticamente significativa. Além 

disso, o valor padrão do KMO - quando o construto é composto por somente dois 

indicadores - foi de 0,500 e o valor do Teste de Esfericidade de Bartlett foi de 0,000. 

 

Como conclusão dessa etapa, verifica-se que entre os construtos “originais” do 

modelo a ser testado, somente o construto Valor não apresentou mais de uma 

dimensão. Todos os outros quatro construtos foram divididos em dois novos 

construtos.  

 

4.5 Distribuição da frequência dos construtos 

 

A próxima fase da análise de dados é relativa à distribuição da frequência das 

respostas dos indicadores que formam os construtos encontrados na seção de 

análise fatorial exploratória – unidimensionalidade. Assim, a distribuição de 

frequência para os 22 indicadores que formam os construtos utilizados no modelo de 

transformação digital é apresentada ao longo da seção.  

 

Assim, essas características e detalhes são mostradas na tabela 20 a seguir. 

 

 

 



87 

 

Tabela 20 - Distribuição de Frequência dos Construtos 

 

Opção 1 Opção 2 Opção 3 Opção 4 Opção 5 Opção 6 Opção 71 

Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % 

Forma de interação com cliente / 
Atendimento 

30 14,9% 18 9,0% 18 9,0% 41 20,4% 29 14,4% 52 25,9% 13 6,5% 

Forma de comunicação com cliente 18 9,0% 25 12,4% 29 14,4% 33 16,4% 44 21,9% 19 9,5% 33 16,4% 

Influenciador da relação Empresa X 
Clientes 

12 6,0% 28 13,9% 20 10,0% 61 30,3% 28 13,9% 34 16,9% 18 9,0% 

Atuação do Marketing 14 7,0% 7 3,5% 26 12,9% 19 9,5% 18 9,0% 48 23,9% 69 34,3% 

Proposta de valor da empresa 2 1,0% 5 2,5% 24 11,9% 51 %25,4 30 14,9% 51 25,4% 38 18,9% 

Forma de atuação / Competição 25 12,4% 17 8,5% 27 13,4% 39 19,4% 39 19,4% 35 17,4% 19 9,5% 

Parceiros e Rivais de mercado 64 31,8% 26 12,9% 17 8,5% 32 15,9% 29 14,4% 17 8,5% 16 8,0% 

Relacionamento com concorrentes do 
Setor 

59 29,4% 50 24,9% 29 14,4% 18 9,0% 26 12,9% 11 5,5% 8 4,0% 

Principais ativos da empresa 62 30,8% 40 19,9% 24 11,9% 31 15,4% 24 11,9% 19 9,5% 1 0,5% 

Perfil de atuação 52 25,9% 29 14,4% 30 14,9% 36 17,9% 25 12,4% 27 13,4% 2 1,0% 

Geração de dados 2 1,0% 18 9,0% 15 7,5% 43 21,4% 39 19,4% 42 20,9% 42 20,9% 

Desafio dos Dados 9 4,5% 12 6,0% 15 7,5% 46 22,9% 61 30,3% 36 17,9% 22 10,9% 

Gerenciamento dos Dados 27 13,4% 39 19,4% 29 14,4% 36 17,9% 21 10,4% 31 15,4% 18 9,0% 

Função dos Dados 25 12,4% 49 24,4% 30 14,9% 37 18,4% ‘ 13,4% 24 11,9% 9 4,5% 

Utilização dos Dados 46 22,9% 39 19,4% 37 18,4% 38 18,9% 32 15,9% 1 0,5% 8 4,0% 

Tomada de Decisão 22 10,9% 25 12,4% 29 14,4% 37 18,4% 34 16,9% 42 20,9% 12 6,0% 

Teste de Ideias 6 3,0% 22 10,9% 39 19,4% 61 30,3% 24 11,9% 29 14,4% 20 10,0% 

Condução de Experimentos 6 3,0% 18 9,0% 34 16,9% 28 13,9% 62 30,8% 22 10,9% 31 15,4% 

Desafio da Inovação 41 20,4% 12 6,0% 34 16,9% 30 14,9% 24 11,9% 54 26,9% 6 3,0% 

Papel do Fracasso 34 16,9% 26 12,9% 46 22,9% 25 12,4% 30 14,9% 23 11,4% 17 8,5% 

Proposição de Valor 10 5,0% 17 8,5% 41 20,4% 14 7,0% 30 14,9% 62 30,8% 27 13,4% 
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Como executa proposta de Valor 5 2,5% 15 7,5% 34 16,9% 11 5,5% 30 14,9% 56 27,9% 50 24,9% 

Fonte: dados da pesquisa. 
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O construto Cliente1 é composto pelas seguintes afirmativas:  
 

1) Forma de interação com cliente / Atendimento. 

2) Forma de comunicação com cliente. 

 
Em relação à forma de interação da empresa com o cliente, existe um equilíbrio 
entre as práticas das empresas. Perto de 50% dos respondentes considera que a 
empresa possui uma relação dinâmica com os seus clientes, e aproximadamente 1/3 
dos respondentes avaliam a atuação da empresa de forma completamente 
divergente, com a atuação em nível de um mercado único de massa. Considera-se 
ainda que pouco mais de 20% das respostas podem ser consideradas neutras em 
relação a esse tópico. 
 
De outro lado, também foi verificada a forma de comunicação da empresa para o 
cliente. Os resultados são bem parecidos com os obtidos para o indicador anterior, 
sendo que a comunicação unilateral apresentou uma pequena alta em relação á 
questão anterior e a opção neutra caiu de 20,4% para 16,4% do total de respostas.  
 
O construto Cliente2 é formado pelos consecutivos indicadores. 

 

1) Influenciador da relação Empresa X Clientes  

2) Atuação do Marketing 

3) Proposta de valor para a empresa. 

 

Sobre quem é o principal influenciador da relação entre empresa e clientes, os 
resultados indicam que existem um grande equilíbrio entre as opções. No caso do 
cliente ser o maior influenciador isso ocorre para 40% dos respondentes. A empresa 
é o maior influenciador – em algum nível – para aproximadamente 30% dos 
respondentes, sendo que o mesmo ocorreu para a opção neutra. 
 
A questão da atuação do marketing para induzir a compra ou para inspirar a compra, 
lealdade e defesa da marca apresentou um maior volume de respostas para essa 
última opção, com mais de 2/3 das respostas assinaladas. Pouco mais de 20% dos 
respondentes considera que a empresa induz a compra. 
 

No caso da proposta de valor para a empresa, perto de 60% dos respondentes 

considera que ela ocorre em fluxos de valor recíproco, entre clientes e a empresa. 

No caso da via de mão única, foram poucas respostas que somaram pouco mais de 

15%. A opção neutra foi bastante escolhida com aproximadamente 25,4% do total 

de respostas.  

 

O construto Competição2 é formado pelos seguintes indicadores: 
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1) Principais ativos da empresa 

2) Perfil de atuação  

 

Outro item mensurado pela pesquisa foi localização dos principais ativos da 

empresa – se estão na empresa ou se estão nas redes externas. Nesse caso, a 

grande maioria dos respondentes considera que eles estão dentro da empresa – em 

algum nível - com mais de 60% das escolhas. De outro lado, 22% das escolhas 

estão relacionadas com os ativos que se localizam nas redes externas das 

empresas. 

 

O indicador sobre o perfil de atuação apresenta resultados no quais os respondentes 

em sua maioria consideram que são produtos com características e benefícios 

únicos. Pouco mais de 25% consideram que o perfil de atuação são as plataformas 

Com parceiros que trocam valor. 

 

A pesquisa também buscou mensurar a percepção dos funcionários em relação à 

transformação digital em termos dos dados e informações dentro da organização, O 

primeiro construto é o Dados-Informação1 que é formado pelos indicadores a seguir: 

 

1) Geração dos dados dentro da empresa. 

2) Desafio dos dados dentro da empresa. 

 

A afirmativa sobre a geração de dados dentro da empresa, se eles são caros ou se 

são gerados de forma rápida ou e disponível para consulta fora e dentro da 

empresa, apresenta resultados que indicam que essa última opção – em algum nível 

– é considerada a mais realista dentro da empresa para mais de 60% das respostas. 

Todavia, entre as opções disponíveis, a mais assinalada foi a opção neutra com 

21,4% do total das escolhas.  

 

Para a maioria dos entrevistados – perto de 60% -, o desafio da gestão de dados 

dentro da empresa está relacionada em converter os dados em informações 
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valiosas. O grande desafio está na armazenagem e gerenciamento dos dados foi 

considerado por somente 17% dos respondentes. 

 

Em relação ao construto Dados-informação2 ele é formado pelos seguintes 

indicadores. 

 

1) Gerenciamento dos dados. 

2) Função dos dados. 

3) Utilização dos dados.  

 

Em relação ao gerenciamento dos dados e o seu valor, o maior grupo de 

respondentes considera – em algum nível – que os dados são gerenciados por 

quem os opera. Além disso, mais de 1/3 dos respondentes considera que o valor 

dos dados é conectá-los entre os departamentos. 

 

Para pouco mais de metade dos entrevistados nas empresas nas quais exercem as 

suas atividades profissionais, os dados são ferramentas para gerenciar processos. 

De outro lado, a opção os dados são ativos intangíveis para se criar valor - em 

algum dos seus níveis – apresentou cerca de 30% das escolhas dos respondentes. 

 

Sobre a afirmativa da utilização dos dados, os respondentes consideram em sua 

maioria – pouco mais de 60% - que a empresa utiliza relatórios estruturados. Para 

outros 20%, os dados não estruturados que a empresa utiliza são úteis e valiosos. 

 

O construto Inovação 1 é formado pelos seguintes itens: 

 

1) Tomada de Decisão. 

2) Teste de ideias. 

3) Condução de experimentos 

 

Em relação ao processo de tomada de decisão dentro da empresa, os resultados 

apontam um equilíbrio entre as decisões que são tomadas com base na intuição e 

autoridade e as decisões que são tomadas com base em testes e validações. No 
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primeiro caso, 38% dos respondentes escolheram a opção relacionada com a 

intuição e autoridade e perto de 44% escolheu o segundo caso. A opção neutra foi 

escolhida por 18,4% dos entrevistados. 

 

No caso do teste de ideias, a opção mais escolhida foi a neutra. Perto de 1/3 dos 

respondentes considera – em algum nível – que o teste de ideias é caro, demorado 

e difícil. Os respondentes que são contrários a essa percepção são 

aproximadamente 36%. 

 

A análise da condução de experimentos indica que a maioria dos respondentes 

avalia que os experimentos são contínuos e conduzidos por todos. Os que 

consideram que os experimentos são raros e conduzidos por especialistas 

correspondem a perto de 30% dos entrevistados. 

 

O construto Inovação2 é formado pelos indicadores a seguir. 

 

1) Desafio da Inovação. 

2) Papel do fracasso. 

 

No caso do desafio da inovação, os dois grupos de respondentes se equivalem. 

Assim, a diferença entre os que possuem a percepção de que o desafio da inovação 

é encontrar a solução certa e aqueles que consideram que o desafio da inovação é 

resolver o problema certo é bem pequena. Assim, verifica-se que no caso do desafio 

das inovações existem diferentes abordagens que são quase que equivalentes 

dentro das empresas desse setor. 

 

Outra questão diz respeito à percepção do papel do fracasso dentro das 

organizações. Nesse caso, a maioria dos respondentes considera que o fracasso 

deve ser evitado a todo custo. De outro lado, 35% dos entrevistados consideram que 

o fracasso é uma fonte barata e precursora do aprendizado. 

 

O construto Valor também foi mensurado nessa pesquisa e ele é formado por: 
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1) Proposta de valor. 

2) Como executa a proposta de valor. 

 

A questão sobre a proposta de definição de valor aproximadamente 60% das 

respostas está relacionada – em diferentes níveis – à definição da proposta de valor 

definida pela evolução das necessidades dos clientes. Todavia, mais de 1/3 dos 

respondentes considera também em diferentes níveis que a proposta de valor para o 

cliente é definida pelo setor.  

 

A afirmativa sobre a execução da proposta de valor apresenta resultados que 

indicam que a grande maioria – mais de 2/3 – dos respondentes buscam novas 

oportunidades de criar valor para o cliente. Contudo, pouco mais de 25% das 

respostas definem que as empresas buscam executar a sua proposta de valor atual.  

 

Por fim, o indicador relacionamentos com os concorrentes do setor, o qual não foi 

agrupado em nenhum dos dois construtos gerados pela AFE para o construto 

Competição - isso ocorreu porque ele apresentou um alto valor de carregamento 

para os dois construtos gerados a partir do construto Competição – também é 

analisado separadamente. 

 

Os resultados indicam que a grande maioria dos respondentes – mais de 2/3 do total 

de respostas - considera que não existe apoio entre os concorrentes nesse setor 

musical. Para pouco mais de 20% dos respondentes, esse tipo de apoio ocorre em 

algum nível. 

 

Além disso, o construto Competição1 que não apresentou as características de 

unidimensionalidade era formado pelos itens: forma de atuação/competição e 

parceiros e rivais de mercado. Então, os indicadores devem ser analisados 

separadamente.  

 

Em relação à forma de atuação/competição da empresa, o maior grupo de 

respondentes considera que a empresa compete – em algum nível – em vários 
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setores. De outro lado, um terço dos respondentes avalia que a empresa compete 

em setores delimitados.  

 

No caso da distinção entre os parceiros e os rivais de mercado, os respondentes 

consideram em sua maioria que as empresas não conseguem distinguir de forma 

clara quem são os seus parceiros e quem são os seus rivais. De outro lado, para 

perto de 1/3 dos respondentes a empresa na qual atual isso ocorre de forma nítida. 

 

4.6 Análise da dispersão entre os construtos 

 
Após a análise da distribuição da frequência dos indicadores que formam os 

construtos – e também daqueles que não foram incorporados a nenhum dos 

construtos que foram gerados a partir da AFE – é realizada a verificação de alguns 

valores das variáveis de dispersão dos indicadores de cada um dos construtos.  

 

Assim, cada construto é analisado isoladamente, por meio de variáveis relacionadas 

à mediana, homogeneidade das respostas, coeficiente de variação e a média. 

 

Os resultados para o construto Cliente1 são exibidos na tabela 21. 

 

Tabela 21 - Indicadores de Dispersão do Construto Cliente1 

Indicador Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 
Mediana

Forma de interação com cliente / Atendimento 4,14 1,88 45,50% 4 

Forma de comunicação com cliente 4,24 1,87 44,00% 4 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Considerando a escala variando entre 1 e 7 pontos, verifica-se que as médias para 

esse construto estão em um nível intermediário. Os dois indicadores apresentam 

valores muito próximos em relação à média, ao desvio padrão, ao coeficiente de 

variação e em relação à mediana. 

 

Assim, tanto a forma de interação e a forma de comunicação com o cliente 

apresentam muitas similares em relação aos valores das variáveis de dispersão. 

 



 

 
 
 

 

95

A tabela 22 a seguir apresenta os resultados para o construto Cliente2. 

 

Tabela 22 - Indicadores de Dispersão do Construto Cliente2 

Indicador Média 
Desvio 

Padrão

Coeficiente 

de Variação 
Mediana

Influenciador da relação Empresa X Clientes 4,19 1,67 39,90% 4 

Atuação do Marketing 5,19 1,91 36,70% 6 

Proposta de valor da empresa 5,02 1,46 29,10% 5 

Fonte: dados da pesquisa 
 

O construto Cliente2 apresenta o primeiro indicador com uma média menor em 

comparação com os indicadores de atuação do marketing e proposta e valor para a 

empresa.  

 

Todavia, em relação a esses dois últimos, verifica-se um menor consenso em 

relação à atuação de marketing, pois, o valor do seu desvio padrão e do seu 

coeficiente de variação são bem maior do que o valor para a proposta de valor. 

 

Ressalta-se ainda que no caso do influenciador, o coeficiente de variação indica que 

a divergência em relação à média é bem acentuada, pois, provavelmente os valores 

para esse indicador devem estar situados nas extremidades da escala.  

 

Os resultados para a Competição2 estão abaixo – ver tabela 23. 

 

Tabela 23 - Indicadores de Dispersão do Construto Competição2 

Indicador Média 
Desvio 

Padrão

Coeficiente 

de Variação 
Mediana

Principais ativos da empresa 2,88 1,73 60,10% 2 

Perfil de atuação 3,21 1,79 55,70% 3 

Fonte: dados da pesquisa 
 

O construto Competição2 possui somente dois indicadores.  

 

No caso do perfil de atuação da empresa, a sua média é maior do que para os 

principais ativos da empresa. Apesar de possuir um maior valor para o coeficiente de 
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variação – principais ativos da empresa -, o indicador perfil de atuação apresenta 

resultados mais “distantes” em relação à média ao longo da amostra. 

 

O maior valor da média para o perfil de atuação também se reflete no valor da 

mediana em comparação em comparação com o indicador principais ativos da 

empresa. 

 

A seguir na tabela 24, os valores do construto Dados-Informação1. 

 

Tabela 24 - Indicadores de Dispersão do Construto Dados-Informação1 

Indicador Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 
Mediana 

Geração de dados 4,96 1,59 32,10% 5 

Desafio dos Dados 4,66 1,52 32,50% 5 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Esse construto também é formado por somente dois indicadores. 

 

Todavia, ao contrário do construto anterior, os seus indicadores são mais 

homogêneos entre si, pois, os valores das médias, dos desvios padrões, coeficiente 

de variação e mediana são bem similares entre si.  

 

A seguir, tem-se a tabela 25 que mostra os valores obtidos para o construto Dados-

Informação2. 

 

Tabela 25 - Indicadores de Dispersão do Construto Dados-Informação2 

Indicador Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 
Mediana 

Gerenciamento dos Dados 3,75 1,90 50,70% 4 

Função dos Dados 3,50 1,74 49,70% 3 

Utilização dos Dados 3,03 1,62 53,50% 3 

Fonte: dados da pesquisa 
 
Os dados presentes na Tabela X indicam que as médias para o construto Dados-

Informação2 possuem valores intermediários.   
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O indicador utilização dos dados apresenta uma valor mais baixo para a média e 

maior para o coeficiente de variação. Isso ocorre em virtude de que a variação da 

média entre os indicadores é maior do que a variação dos valores do desvio padrão.  

 

No caso do indicador de gerenciamento dos dados, o maior valor para o desvio 

padrão indica um número maior de respostas nos extremos da escala em 

comparação com o valor da média. 

 

A tabela 26 mostra os resultados para o construto Inovação1. 

 

Tabela 26 - Indicadores de Dispersão do Construto Inovação1 

Indicador Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 
Mediana 

Tomada de Decisão 4,04 1,78 44,10% 4 

Teste de Ideias 4,20 1,57 37,30% 4 

Condução de Experimentos 4,55 2,64 58,00% 5 

Fonte: dados da pesquisa 
 

O construto Inovação1 tem – para a maioria dos indicadores – valores considerados 

de intermediário para alto.  

 

O indicador condução de experimentos possui a maior média, mas também 

apresenta os maiores valores para o desvio padrão e para o coeficiente de variação. 

Nesse caso, é possível concluir que as opiniões dos respondentes sobre esse 

indicador são as menos consensuais entre os indicadores desse construto. Em 

função do maior valor para a média, esse indicador também apresenta o maior valor 

para a mediana. 

 

A tabela 27 exibe os resultados para o construto Inovação2. 

 

Tabela 27 - Indicadores de Dispersão do Construto Inovação2 

Indicador Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 
Mediana 

Desafio da Inovação 3,85 1,92 50,00% 4 

Papel do Fracasso 3,64 1,88 51,60% 3 

Fonte: dados da pesquisa 
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Esse construto apresenta somente dois indicadores cujos valores são muito 

próximos entre si. Os valores para as médias são intermediários com coeficientes de 

variação igual ou acima de 50% e medianas de 3 e 4 pontos. 

 

O outro construto estudado é o construto Valor e os indicadores que formam esses 

construtos são descritos a seguir - ver tabela 28. 

 

Tabela 28 - Indicadores de Dispersão do Construto Valor 

Indicador Média 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
de Variação 

Mediana 

Proposição de Valor 4,65 1,78 38,30% 5 

Como executa proposta de Valor 5,06 1,76 34,80% 6 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Em relação ao construto Valor, os dois indicadores apresentam valores para a média 

que podem ser considerados entre intermediários para alto. Isso se reflete no valor 

da mediana entre 5 e 6 pontos para os dois indicadores. 

 

Além disso, os outros valores relacionados ao desvio padrão e ao coeficiente de 

variação para esses indicadores apresentam valores bem próximos entre si, com 

valores relativamente baixos para o desvio padrão e para o coeficiente de variação. 

 

Há de se considerar ainda os valores para os indicadores que não foram agregados 

a nenhum construto ou que não formam nenhum construto. Os resultados obtidos 

estão presentes na tabela 29 a seguir. 

 

Tabela 29 - Indicadores que não fazem parte de nenhum dos construtos 

Indicador Média 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
de Variação 

Mediana 

Relacionamento com concorrentes do setor 2,84 1,77 62,30% 2 

Forma de atuação/competição 4,15 1,82 43,90% 4 

Parceiros e rivais de mercado 3,25 2,03 62,50% 3 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Esses três indicadores apresentam valores bem diferentes para a média. A forma de 

atuação/competição possui o maior valor para a média, enquanto que o 
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relacionamento com concorrentes do setor apresenta o menor valor. Isso também se 

reflete no valor da mediana. 

 

Enquanto o relacionamento com os concorrentes do setor apresenta o menor valor 

para o desvio padrão, isso significa que a baixa média obtida para esse indicador 

possui uma boa homogeneidade entre os respondentes. 

 

Por outro lado, o indicador parceiros e rivais de mercado possui o maior valor para o 

desvio padrão, apontando que existe uma maior divergência entre os respondentes 

acerca dessa questão.  

 

4.7 Confiabilidade 

 
Após a verificação da unidimensionalidade e das estatísticas descritivas sobre os 

construtos encontrados, é necessário também verificar a confiabilidade das escalas 

utilizadas para mensurar esses construtos.  

 

A confiabilidade de uma escala indica que respondentes com percepções diferentes 

acerca de um determinado construto irão apresentar valores diferentes caso a 

escala seja confiável. Isso deve ocorrer ao longo do tempo.  

 

Nessa dissertação, a confiabilidade será examinada a partir do cálculo do indicador 

do Alpha de Cronbach (A.C.), o qual deve alcançar valores entre 0 e 1. Não existe 

uma concordância sobre o seu valor exato, mas os autores de uma forma em geral 

preconizam que o seu valor adequado é de 0,70. Todavia, para escalas que estão 

em desenvolvimento e que não foram testadas anteriormente, o valor de 0,60 é 

aceitável. Valores muito altos também podem apresentar problemas. Caso os 

valores estejam acima de 0,95, isso pode indicar que existem indicadores em 

excesso, que alguns indicadores talvez não precisassem constar da escala ou que 

ainda existe uma redundância entre os indicadores (Malhotra, 2011; Pestana & 

Gageiro, 2000; Hair et al., 2009; Morgan & Griego, 1998). 
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A seguir na Tabela 30 são exibidos os resultados alcançados sobre a confiabilidade 

das escalas usadas nessa dissertação. 

 

Tabela 30 - Valores do Alpha de Cronbach dos construtos da pesquisa 

Construto Indicador A. C. 

A. C. se 

indicador for 

retirado 

Cliente1 
Forma de interação com cliente / Atendimento 

0,730 
n.d. 

Forma de comunicação com cliente n.d. 

Cliente2 

Influenciador da relação Empresa X Clientes 

0,524 

0,482 

Atuação do Marketing 0,515 

Proposta de valor da empresa 0,283 

Competição2 
Principais ativos da empresa 

0,706 
n.d. 

Perfil de atuação n.d. 

Dados-

Informação1 

Geração de dados 
0,323 

n.d. 

Desafio dos Dados n.d. 

Dados-

Informação2 

Gerenciamento dos Dados 

0,602 

0,591 

Função dos Dados 0,335 

Utilização dos Dados 0,561 

Inovação1 

Tomada de Decisão 

0,701 

0,790 

Teste de Ideias 0,577 

Condução de Experimentos 0,435 

Inovação2 
Desafio da Inovação 

0,395 
n.d. 

Papel do Fracasso n.d. 

Valor 
Proposição de Valor 

0,664 
n.d. 

Como executa proposta de Valor n.d. 

Nota: A. C. significa Alpha de Cronbach.  

n. d. significa “não disponível”. O valor do A. C. caso o item seja excluído não é calculado nesse caso, 

pois, caso o item seja retirado o indicador ficará com somente um indicador, o que elimina a 

necessidade do cálculo do valor de A. C. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Analisando-se a Tabela 30 é possível verificar que os resultados do Alpha de 

Cronbach são bem diferentes para os construtos. 

 

No caso dos construtos Cliente2, Dados-Informação1 e Inovação2 os valores do 

Alpha de Cronbach não atingiram o valor mínimo adequado. Há de se considerar 
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ainda que a retirada de alguns dos indicadores não aumenta o valor do A.C. para o 

nível aceitável de pelo menos 0,600. 

 

Os construtos Dados-Informação2 e Valor apresentaram valores para o A.C. bem 

perto do limite mínimo aceitável. Assim, foram mantidos para os cálculos 

relacionados à validade convergente – próxima etapa da análise de dados. 

 

Os construtos Cliente1, Competição2 e Inovação1 apresentaram valores adequados 

para o A.C. e dessa forma, pode-se concluir que as escalas desses construtos, além 

de Dados-Informação2 e Valor possuem validade convergente. 

 

Os resultados obtidos indicam que alguns construtos devem ser analisados 

novamente em termos das escalas que os compõem. Nesse caso, alterações e 

modificações podem ser úteis para aumentar a confiabilidade das escalas e permitir 

que a transformação digital seja não somente validade em termos acadêmicos como 

também mensurada e útil como uma ferramenta gerencial.  

 

4.8 Validade convergente 

 
Após a verificação da confiabilidade ou não das escalas que foram utilizadas para 

mensurar os construtos, o próximo passo é a apuração da validade convergente de 

cada um dos construtos.  

 

O objetivo da validade convergente é comprovar se um determinado construto é 

realmente composto por um determinado grupo de indicadores, ou seja, se esses 

indicadores são realmente congruentes entre si e formam um conceito único.  

 

Assim, os indicadores de um construto devem apresentar um alto valor de 

correlação entre si – parte disso já foi visto na seção da Unidimensionalidade na 

descrição da Análise Fatorial Exploratória (AFE) – e também devem apresentar altos 

valores das cargas fatoriais em conjunto para que a validade convergente possa 

ocorrer (Hair et al., 2009; Malhotra, 2001; Bagozzi, Yi & Phillips, 1991). 
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A validade convergente pode ser averiguada a partir dos cálculos realizados para 

mensurar dois indicadores. Um deles é a Variância Média Extraída (A.V.E.) que é 

calculada considerando a soma do valor da carga fatorial de cada um dos 

indicadores elevados ao quadrado e depois divididos pelo número de indicadores do 

referido construto. O valor mínimo aceitável para a A.V.E. é de 0,500 (Hair et al., 

2009). 

 

O outro parâmetro utilizado para averiguar a ocorrência ou não da validade 

discriminante é a Confiabilidade Composta (CC). Esse é um índice que varia entre 0 

e 1. Para a confirmação da existência da validade convergente o seu valor deve ser 

de no mínimo 0,700. O seu cálculo envolve – além do valor das cargas fatoriais 

como ocorre com a A.V.E. - ainda o nível de erro dos indicadores e o seu respectivo 

construto (Hair et al., 2009). 

 

A Tabela 31 exibe os resultados alcançados para a validade convergente de cada 

um dos construtos. 

 

Tabela 31 - Os indicadores da existência ou não da validade convergente 
Construtos AVE CC 

Cliente1 0,575 0,730 

Competição2 0,180 0,305 

Dados-Informação2 0,405 0,645 

Dados-Informação2 (a) 0,422 0,593 

Inovação1 0,525 0,749 

Valor 0,497 0,664 

Nota: (a) nesse caso foi retirado o indicador “INF3 – Gerenciamento dos dados” do cálculo da 

validade convergente. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os resultados presentes na Tabela 31 apontam que dos cinco construtos 

analisados, dois deles não apresentam validade convergente. Esses construtos 

estão marcados nos valores que estão em itálico e sublinhados na tabela 31.  

 

Em relação ao construto Dados-Informação2 ele é composto por três indicadores. 

Como não alcançou os valores de referência, foi retirado o indicador que possui a 
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menor carga fatorial em relação ao construto. Esse indicador foi o “INF3 – 

Gerenciamento de dados”. Apesar disso, os novos cálculos da A.V.E. e da C.C. não 

apresentaram os valores considerados como referência para atestar a existência da 

validade convergente.  

 

Esses construtos que não apresentam a validade convergente foram retirados das 

análises subsequentes da validade discriminante e da validade nomológica. 

 

No caso do construto Valor, tanto a A.V.E. quanto o C.C. apresentaram valores bem 

próximos aos dos parâmetros indicados. Inclusive caso os seus valores fossem 

arredondados, eles estariam dentro dos considerados adequados. 

  

Em relação aos construtos Cliente1 e Inovação1 eles apresentaram valores 

adequados quando comparados com os valores mínimo de 0,500 para a A.V.E. e de 

0,700 para a C.C. 

 

Novamente se verifica a necessidade de aprimoramentos nas escalas utilizadas 

nessa dissertação para mensurar os construtos. Como as escalas não foram 

testadas anteriormente, nesse caso é possível identificar o caráter exploratório no 

desenvolvimento dessas escalas e consequentemente, a necessidade de 

aprimoramentos em novos estudos. 

 

4.9 Validade discriminante 

 
O próximo tópico da análise de dados é referente à verificação da validade 

discriminante. Nesse caso, ao contrário do que ocorre com a validade convergente, 

o objetivo é verificar se os construtos que compõem uma cadeia nomológica ou 

modelo teórico são distintos entre si. Nesse caso, são examinados todos os 

construtos “par a par” para mensurar o nível da relação entre eles. A violação da 

validade discriminante indica que em princípios dois ou mais construtos são muito 

similares entre si ou que alguns deles são redundantes dentro do modelo. Assim, 

construtos distintos, que possuem conceitos diferentes devem apresentar um baixo 
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nível de correlação entre si (Hair et al., 2009; Kline, 2005; Malhotra, 2001; Bagozzi, 

Yi & Phillips, 1991). 

 

A validade discriminada é averiguada por meio da comparação entre os valores das 

correlações dos construtos com o valor da raiz quadrada da A.V.E. de cada um dos 

construtos. Mais especificamente, a validade discriminante é verificada entre pares 

de construtos que formam o modelo a ser testado. Para cada par de construto é 

comparado o valor da correlação entre os construtos e os valores da A.V.E. de cada 

um deles (Hair et al., 2009). 

 

Assim, para que haja validade discriminante os dois valores da raiz quadrada da 

A.V.E. dos dois construtos devem ser maiores do que o valor da correlação entre 

eles.  

 

Deve ser considerado que mesmo que o valor da correlação entre os construtos seja 

menor do que o valor da raiz da quadrada das A.V.E. dos construtos, existe um teto 

para o valor correlação. De acordo com Andreson & Gerbing (1988), caso o valor da 

correlação esteja acima de 0,85 independentemente do valor das A.V.E.s não irá 

existir validade discriminante, pois, o valor de 0,85 para uma correlação é 

considerado um valor muito alto, indicando um alto nível de relação entre os dois 

construtos (Anderson & Gerbing, 1988). 

 

Para o cálculo das correlações entre os construtos, foi realização uma Modelagem 

de Equações Estruturais (SEM) para cada uma das relações. Como são três 

construtos restantes no modelo a ser testado, então são três relações a serem 

verificadas em termos da validade discriminante.  

 

Os resultados alcançados são exibidos na Tabela 32 a seguir. Na diagonal principal 

da tabela e em negrito, estão os valores da raiz quadrada da A.V.E do respectivo 

construto.  

 

Tabela 32 - Correlação entre os construtos e as suas respectivas AVEs 
 Cliente1 Inovação1 Valor 
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Cliente1 0,752   

Inovação1 0,525 0,725  

Valor 0,431 0,775 0,705 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Das três relações presentes na Tabela 32, somente uma não apresentou a validade 

discriminante que foi a relação entre Inovação1 e Valor. Nesse caso, pode ser que 

haja algum tipo de redundância entre esses construtos.  

 

A falta da validade discriminante nesse caso deve ser considerada na análise dos 

resultados obtidos na validade nomológica e surge como uma limitação dos 

resultados obtidos.  

 

Todavia, as relações entre Cliente1 e Inovação e Cliente1 e Valor alcançaram bons 

resultados e nesse caso, existe a validade discriminante – existe diferenciação – 

entre Cliente1 e Inovação e Cliente1 e Valor.  

 

4.10 Validade nomológica 

 
Após a análise da unidimensionalidade, confiabilidade e validade dos construtos 

presentes no modelo de Transformação Digital, chegou-se ao modelo final a ser 

testado e validado em sua cadeia nomológica. 

 

A validade nomológica verifica se as relações entre os construtos que estão 

presentes em modelos, teorias e cadeias de causa e efeito, são estatisticamente 

significativas entre si. Assim, é possível verificar se as relações entre os construtos e 

os seus indicadores são estatisticamente significativos. Em suma, é possível 

verificar se os dados empíricos apoiam esses modelos, teorias e cadeias 

nomológicas de causa e efeito (Malhotra, 2011).  

 

No caso dessa dissertação, o modelo testado retrata o modelo de Transformação 

Digital. Todavia, a partir dos processos de verificação das dimensões ou fatores dos 

construtos, da confiabilidade das escalas utilizadas para medir esses construtos e da 

validade convergente e da validade discriminante dos construtos, o modelo final 
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ficou composto por somente três construtos, sendo que dois deles apresentam 

somente alguns dos indicadores do seu conjunto inicial. 

 

A validade nomológica – da mesma forma que ocorreu com a validade convergente 

e com a validade discriminante – é testada por meio da realização de uma 

modelagem de equações estruturais (SEM) que nada mais é do que um grupo de 

equações compostas por variáveis dependentes e independentes que são 

calculadas simultaneamente ou concomitantemente. A SEM tem por objetivo validar 

as relações causais entre os construtos ajudando a testar e a explicar os modelos, 

cadeias nomológicas e teorias que são representadas pela modelagem de equações 

estruturais (Hair et al., 2009; Kline, 2005). 

 

Outro ponto a ser considerado é que – como já foi analisado anteriormente nessa 

dissertação – a amostra não possui uma distribuição normal. Assim, é necessário 

utilizar um método de estimação que seja robusto à violação da distribuição normal. 

Portanto, optou-se por utilizar o método de estimação dos parâmetros dos mínimos 

quadrados generalizados (generalized least squares - GLS), pois, ele é mais robusto 

para a violação na normalidade (Hair et al., 2009; Kline, 2005).  

 

Os resultados alcançados para o modelo de Transformação Digital testado são 

mostrados na Figura 13 a seguir. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 13 - Validade nomológica do modelo de Transformação Digital 
Nota: *** indica que a relação é estatisticamente significativas em nível de 0,001. 
NS indica que a relação não é estatisticamente significativa. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Valor  
R2 = 43,17%

Cliente1 Inovação1 

0,05NS

0,63***
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Os resultados presentes na Figura 13 apontam que a validade nomológica não foi 

totalmente alcançada para o modelo testado. A relação entre o construto Cliente1 e 

o construto Valor possui um baixo valor e não é estatisticamente significativa.  

 

A relação entre o construto Inovação1 e o construto Valor é estatisticamente 

significativa em nível de 0,001. Assim, pode-se concluir que a validade nomológica 

foi alcançada de forma parcial para esse modelo.  

 

Em termos da variância explicada do construto Valor, o R2 obtido foi de 43,17%, que 

pode ser considerado um valor intermediário. 

 

Ainda em relação à SEM, outro aspecto a ser analisado são os seus índices de 

ajuste do modelo testado. Assim, foram usados o valor do X2, o valor do X2/df (“Qui-

quadrado Normado),o índice da qualidade do ajuste (GFI), o índice ajustado da 

qualidade do ajuste (AGFI) e a raiz do erro quadrático médio de aproximação 

(RMSEA). 

 

Os valores dos índices e os seus respectivos valores de referência estão presentes 

na Tabela 33 a seguir. 

 

Tabela 33 - Índices de ajuste do construto identidade. 
Índice de ajuste Valor obtido  Valor de referência (Hair et al., 2009) 

X2 0,0000 Acima de 0,05.  

X2/df 4,10 >1 até 3 e para modelos mais complexos até 5 

GFI 0,93 ≥ 0,90 

AGFI 0,86 ≥ 0,90 

RMSEA 0,124 > 0,03 e < 0,08 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

De acordo com os dados contidos na Tabela 33 é possível verificar que alguns 

indicadores apresentaram valores adequados em consonância com os valores de 

referência. No caso do X2/df o seu valor é compatível para modelos complexos. 

Todavia há de se considerar que o modelo resultante e testado é bem simples e 

parcimonioso. O valor do GFI também está dentro dos parâmetros considerados. 
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O valor do AGFI está bem próximo do valor de referência, pois, a sua diferença para 

o valor de 0,90 é de menos de 5%. 

 

Em relação ao valor do RMSEA, pode-se perceber que o valor alcançado pelo 

modelo está bem acima do valor de referência. 
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5 Considerações Finais 

 
O presente trabalho de pesquisa surgiu da necessidade de ampliar o estudo da 

transformação digital, aliada ao avanço da tecnologia e da Indústria 4.0, o que tem 

mudado o rumo dos mercados, formas de atuação, comportamento de consumo, 

acompanhado das rápidas mudanças e adaptações em que as organizações 

precisam estar preparadas. 

 

O estudo foi voltado para a evolução empresarial no setor de instrumentos musicais 

e acessórios no Brasil, com o objetivo de analisar a configuração do estado da 

transformação digital neste setor, conforme o modelo proposto por Rogers (2017), 

com seus cinco construtos - clientes, inovação, dados informacionais, competição e 

valor, juntamente com levantamento de um referencial teórico sólido e atual, que 

possibilitaram a construção e análise dos dados com visão sistêmica e crítica para o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

 

Para que fosse possível a analise no contexto nacional, foi aplicado questionário por 

meio digital aos principais componentes do setor, com a abrangência de 201 

respondentes em 18 estados e 65 cidades diferentes do Brasil. Além disso, a grande 

maioria das empresas que participou dessa pesquisa atua na venda de instrumentos 

musicais e de acessórios, seja por meio de loja física ou loja virtual. O maior grupo 

de profissionais que forma a amostra são os compradores com cerca de 1/3 do total 

de respondentes. A maioria das empresas que participaram da pesquisa é 

classificada como pequeno porte e como microempresas em termos do número de 

funcionários – até 19 funcionários.  

 

A pesquisa apresentou diversos fatores observando a transformação digital sobre a 

ótica dos cinco construtos propostos por Rogers (2017) e foi possível identificar 

avanços em alguns deles, onde a evolução corporativa segue em rumo à 

transformação digital, porém isso ocorreu apenas com uma parte da amostra e em 

alguns construtos, conforme apresentado a seguir. 
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Verificou-se que o grau de contribuição do fator “clientes” é um dos mais marcantes, 

a forma de interação (atendimento) e a forma de comunicação com os clientes são 

os pontos mais fortes. Foi observado que enquanto mais da metade das empresas 

possuem uma relação dinâmica com os seus clientes, 1/3 delas ainda atuam de 

forma completamente divergente, com a atuação em nível de um mercado único de 

massa, com pouca proatividade e avanços no atendimento. Isso também ocorreu na 

forma de comunicação da empresa para o cliente. 

 

Identificou-se que o nível de contribuição do fator “competição”, tem seus principais 

pontos nos ativos da empresa e perfil de atuação. Neste construto o nível de 

transformação digital é pouco desenvolvido, visto que mais da metade das empresas 

tem seus principais ativos dentro da empresa e com perfil de atuação em produtos 

com características e benefícios únicos, muito distantes dos modelos de 

transformação digital que atuam em plataformas e parceiros que trocam valor. 

 

A pesquisa também verificou a incidência dos “dados informacionais” para a 

transformação digital dentro da organização, e apresentou como os principais 

pontos, a geração dos dados e o desafio dos dados dentro da empresa. Verificou-se 

que mais da metade das empresas, os dados são gerados de forma rápida e 

disponível para consulta fora e dentro da empresa. Mas o grande desafio está 

relacionado em converter os dados em informações valiosas, que é um dos 

principais desafios no processo de transformação digital. 

 

A importância da “inovação” para a transformação digital é notória e para este 

construto a pesquisa apresentou cinco pontos principais, tomada de decisão, teste 

de ideias, condução de experimentos, desafio da inovação e percepção do fracasso. 

Em relação ao processo de tomada de decisão dentro da empresa, os resultados 

apontam um equilíbrio entre as decisões que são tomadas com base na intuição e 

autoridade e as decisões que são tomadas com base em testes e validações, já no 

caso do teste de ideias, para muitos ainda são considerados caro, demorado e 

difícil, dificultando assim a evolução digital. Na análise da condução de 

experimentos, indica que os experimentos são contínuos e conduzidos por todos. No 

caso do desafio da inovação, ocorreu um equilíbrio da diferença entre os que 
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possuem a percepção de que o desafio da inovação é encontrar a solução certa e 

aqueles que consideram que o desafio da inovação é resolver o problema certo. 

Assim, verifica-se que no caso do desafio da inovação, existem diferentes 

abordagens que são quase equivalentes dentro das empresas desse setor. E a 

última questão diz respeito à percepção do papel do fracasso dentro das 

organizações. Nesse caso, a maioria das empresas considera que o fracasso deve 

ser evitado a todo custo. Mostrando a força do lado conservador e pouco inovador 

que as empresas ainda carregam. 

 

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

mesurado nessa pesquisa, formado pela proposta de valor e como executa a 

proposta de valor. A maioria das empresas já define a proposta de valor pela 

evolução das necessidades dos clientes, o que demostrou evolução quanto ao 

processo de transformação digital, e, além disso, na execução da proposta de valor 

a grande maioria buscam novas oportunidades de criar valor para o cliente. 

 

Com isso verifica-se que o nível geral de orientação à transformação digital das 

empresas atuantes nos negócios musicais no Brasil, de acordo com o modelo 

proposto por Rogers (2017) está em fase inicial, com avanços em alguns domínios 

estratégicos como clientes e valor para o cliente, porém pouco avançados para 

dados, inovação e competição. Além disso, essa transformação ocorre apenas em 

uma parte da amostra, que se mostrou aberta as mudanças da transformação 

digital, a outra parte se mostrou mais conservadora e fechada a processos 

disuptivos. 

 

Todos estes fatores apresentados respondem, portanto, ao problema norteador da 

pesquisa inicialmente apresentado, como atuam os cinco domínios estratégicos do 

negócio, apresentados por Rogers (2017) no direcionamento à transformação digital 

em empresas atuantes nos negócios musicais no Brasil? De maneira consequente, 

o objetivo geral que norteou a pesquisa, analisar a configuração do estado da 

transformação digital em organizações orientadas para negócios musicais no Brasil, 

conforme o modelo proposto por Rogers (2017), também foi atingido, uma vez que 
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as ferramentas de análise quantitativas apresentaram de maneira ampla e sistêmica 

o fenômeno nas organizações. 

 

Os objetivos específicos (1) O grau de contribuição do fator “clientes” 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 geral de orientação à transformação digital das empresas 

atuantes nos negócios musicais no Brasil foram identificados e de grande valia como 

direcionadores para o objetivo central deste trabalho. 

 

5.1 Limitações da pesquisa 

 
Como o método utilizado foi Survey, algumas limitações pertinentes foram 

identificadas tais como (1) abrangência de um maior número de respondentes, que 

não tiveram interesse em participar da pesquisa; (2) risco do questionário que foi 

enviado por e-mail ser considerado SPAM ou encaminhado para o lixo eletrônico; (3) 

a falta da validade discriminante na análise dos resultados obtidos surge como uma 

limitação dos resultados obtidos, devido a generalização dos resultados. 

 

 
5.2 Sugestões para estudos futuros 

 
Para avanço e continuidade a pesquisa, sugere-se quatro principais possibilidades 

para estudos futuros. 

 

Analisar as escalas dos construtos, visto que os resultados obtidos indicam que 

alguns construtos devem ser analisados novamente em termos das escalas que os 

compõem. Nesse caso, alterações e modificações podem ser úteis para aumentar a 

confiabilidade das escalas e permitir que a transformação digital seja não somente 

validade em termos acadêmicos como também mensurada e útil como uma 

ferramenta gerencial. 
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Propor a inclusão de novos construtos. Em termos da variância explicada do 

construto Valor, o R2 obtido foi de 43,17%, que pode ser considerado um valor 

intermediário, surge à importância em colocar como sugestão de novas pesquisas a 

inclusão de outros construtos, com o objetivo de verificar se o valor da variância 

explicada do construto valor é incrementado com a modificação do modelo testado. 

 

Segmentar a pesquisa separadamente, fabricante / atacadista, varejista / lojista, 

assim será possível identificar de forma distinta o contexto especifico e a realidade 

de cada área de atuação e sua evolução a transformação digital. 

 

Por fim, aplicar a pesquisa de forma qualitativa, com aplicação de entrevistas, 

grupos focais e imersão por meio etnográfico, possibilitando uma visão diferenciada 

dos dados apresentados, ampliando a pesquisa de forma mais abrangente. 
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