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RESUMO 

 

A Transformação Digital surge como um fenômeno disruptivo vigente na realidade das 

organizações. Essa revolução digital possibilitou a habilitação de diversos setores do 

mercado por meio da aquisição de novas tecnologias, automatização e robotização 

de processos e melhoria de modelos de negócio. Em consequência, a inserção neste 

fenômeno se torna um fator chave para a organização se manter relevante e 

competitiva no mercado. Dessa forma, o presente estudo busca esclarecer os 

conceitos de Transformação Digital e, a partir do embasamento teórico e do estudo 

de caso no RH de uma organização de Mídia, Comunicação e Tecnologia, produzir 

uma sugestão de framework que represente uma sistemática de implementação da 

mesma em processos organizacionais. O framework produzido é baseado nas 

ferramentas de qualidade do Ciclo PDCA e MASP.  

O método utilizado foi o uso de aplicação de entrevistas com pessoas consideradas 

transformadoras digitais para validar a sistemática elaborada no capítulo de 

Referencial Teórico. A partir dos resultados obtidos foi verificado que o framework 

elaborado permite a inserção no fenômeno da Transformação Digital quando aplicado 

a áreas específicas, porém não à organização como um todo. Portanto, conclui-se que 

existe um passo anterior ao framework elaborado, que é o da mudança cultural pela 

qual a organização deve passar a fim de conquistar a maturidade digital necessária. 

 

Palavras-Chave: Transformação Digital; Setor de Mídia, Comunicação e Tecnologia; 

Ciclo PDCA; Método de Análise e Solução de Problemas (MASP). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Digital Transformation emerges as a disruptive phenomenon that currently effects the 

reality of organizations. This digital revolution has enabled several sectors of the 

market to be enabled through the acquisition of new technologies, automation and 

robotization of processes and improvement of business models. As a result, inclusion 

in this phenomenon becomes a key factor for the organization to remain relevant and 

competitive in the market. Thus, the present study searches to clarify the concepts of 

Digital Transformation and, based on the theoretical basis and the case study in HR of 

a Media, Communication and Technology organization, structure a framework 

suggestion that represents a systematic of its implementation in organizational 

processes. The framework produced is based on the quality tools of the PDCA Cycle 

and MASP. 

The method used was the application of interviews with people considered to be digital 

transformers to validate the system developed in the Theoretical Reference chapter. 

From the results obtained, it was verified that the developed framework allows the 

insertion in the phenomenon of Digital Transformation limited to specific areas and not 

to the organization as a whole. Therefore, it is concluded that there is a step prior to 

the elaborated methodology, which is the cultural change that the organization must 

undergo in order to achieve the necessary digital maturity. 

 

Keywords: Digital Transformation; Media, Communication and Technology Sector; 

PDCA Cycle; Analysis and Problem Solving Methodology (MASP). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO: CENÁRIO ONDE SE SITUA O PROBLEMA 

 

No decorrer da história o ser humano se adaptou às revoluções tecnológicas, 

ideológicas e sociais que surgiam a partir das necessidades de suas respectivas 

épocas. Desde os primeiros Homo Sapiens que, com a Revolução Cognitiva, criaram 

novas formas de pensar e de se comunicar a partir de mitos e crenças, até tempos 

mais recentes, onde Revoluções Agrícolas e Científicas possibilitaram o crescimento 

da espécie. (HARARI, 2015). 

Com o cenário atual, de Revolução da Tecnologia, apenas ofertar um produto 

pode não ser o suficiente para conquistar um público-alvo. Isto ocorre, pois, essa 

revolução, proveniente do avanço da tecnologia, ocasionou uma disrupção em três 

dimensões do universo empresarial: na estrutura de custos dos sistemas produtivos, 

na relação com os consumidores e na gestão das informações. Dessa forma, o que 

era desempenhado anteriormente, continua sendo necessário, porém não é mais 

suficiente (FRANCISCO, KUGLER e LARIEIRA, 2017). 

Um dos resultados dessa difusão da tecnologia pode ser identificado com o 

crescimento de diversas organizações com ideais voltados para o mundo digital, como 

os marketplaces. Este tipo de modelo de negócio possui o foco em ser um facilitador 

unindo duas partes interessadas de um processo. Exemplos encontrados por meio da 

literatura são a AirBnB e o Uber que geram uma ligação entre companhias aéreas e 

motoristas, respectivamente, ao consumidor final. São organizações que encontraram 

uma oportunidade no cotidiano da sociedade e fizeram uso da tecnologia para gerar 

valor.   

Entretanto, para organizações que já existiam antes desse período pré-digital, a 

inserção nesse “novo mundo” ocorre de maneira diferente. Para ultrapassar essa 

barreira digital, é necessário que existam “líderes que defendam a mudança cultural 

em direção à transformação digital como uma via imprescindível para superar o novo 

mapa de desafios configurados” (LLORENTE, 2016). 

O desenvolvimento do discurso acerca da Transformação Digital (TD) é 

justificado pelo contexto onde diversas atividades cotidianas estão no processo de 

imigração do ambiente físico para o digital. Atualmente é possível realizarmos 
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atividades cotidianas a partir de aplicativos de smartphones, como o comércio, 

transações financeiras, comunicação e leitura de notícias. Nota-se que, a partir da TD, 

o fenômeno de usar a tecnologia como parte central do negócio é imprescindível para 

gerar melhorias nos aspectos de desempenho, eficiência e satisfação do consumidor. 

Segundo Antunes (2020), o setor de Recursos Humanos (RH) está entre as 

diversas áreas que devem se inovar para aderirem à TD, visto que exigi rá novas 

formas de gerir os negócios e processos da organização. Durante bastante tempo, o 

RH foi considerado uma área responsável por uma grande quantidade de atividades 

operacionais e de poucas pautas estratégicas. Dentre essas tarefas operacionais 

pode-se citar admissão, demissão, folha de pagamentos e serviços de atendimento 

interno. 

Com o tempo, esse panorama se alterou e o mercado evoluiu exigindo 

organizações com RH estruturado estrategicamente. Neste novo cenário, as pessoas 

começaram a ser vistas como parte importante para o crescimento do negócio e, 

portanto, o setor de RH deveria agir de forma tática e estratégica a fim de admitir e 

reter talentos. 

De acordo com relatório da Top Employers Institute (2016), consultorias de 

dados sugeriram que existe uma correlação entre a adoção de práticas de RH e os 

resultados financeiros da organização. A partir desse estudo verificou-se que as 

organizações denominadas como “ímãs de talentos” possuem uma taxa de aumento 

de receita e de aumento de lucros de 2.2 e 1.5 vezes mais rápido, respectivamente, 

do que as denominadas “retardatárias de talentos”.  

Portanto, em um panorama onde as organizações focam sua atenção em uma 

TD de sua estrutura, ter um RH preparado é essencial. O protagonismo no RH, 

segundo Cepellos (2020), ficou em maior evidência por conta da crise sanitária da 

COVID-19. A autora ressalta que a pandemia obrigou as organizações a adentrarem 

nos escopos da transformação digital e, assim, passaram a valorizar o capital humano 

e estruturar novas formas de comunicação, de trabalho em equipe e, até mesmo de 

recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoas. 

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 
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O fenômeno da TD é um desafio para as organizações que estavam 

acostumadas a atuar de certa forma, e agora se veem em um novo cenário com novas 

regras estabelecidas (LOPES, 2019). O momento atual traz consigo mudanças 

sociais, culturais e econômicas que nem todas as organizações serão capazes de 

promover e acompanhar. Aquelas com maiores capacidades de adaptabilidade terão, 

consequentemente, maiores chances de sucesso. 

É perceptível que, nas últimas décadas, algumas mudanças provenientes dessa 

transformação já estão em andamento. Por exemplo, o desejo da sociedade por 

trabalhos que ofereçam salários maiores vem sendo substituído pela busca por 

empresas que possuem propósitos e valores compatíveis. Esta constatação pode ser 

verificada quando se é analisado a quantidade de pessoas que desejam ter seu 

próprio negócio, com os seus próprios valores. Segundo o Global Entrepreneurship 

Monitor 2016-2017 (2016), relatório anual sobre empreendedorismo que analisa 65 

economias do mundo, o grupo de países constituído pela América Latina e Caribe 

(LAC) possui 32% de intenção em empreender e, além disso, apresenta as maiores 

taxas de percepção de capacidade (63%), que é a habilidade e confiança que os 

indivíduos têm em suas habilidades de iniciar um novo negócio. 

A “Geração Z”, composta pelas pessoas que nasceram a partir de 1994, são 

considerados nativos digitais e, no futuro próximo, serão as pessoas que mais exigirão 

essas mudanças de paradigma no mercado de trabalho (RABELO, 2020). É 

imperioso, portanto, que as organizações adequem suas estratégias organizacionais 

a fim de atender às exigências das próximas gerações.  

Assim, por se tratar de um assunto recente, verificou-se a necessidade de se ter 

materiais que auxiliassem gestores na implementação da digitalização em seus 

processos. Entretanto, pouco se encontrou sobre sistemáticas e frameworks focados 

na implementação da TD, o que motivou a realização do presente estudo. 

 

1.3 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Com o conhecimento do contexto e da situação problema, é possível definir a 

seguinte questão de pesquisa: 

• Qual a sistemática para aplicação dos conceitos de transformação digital em 

processos organizacionais administrativos? 



16 

 

• Quais tópicos devem ser estudados para se adquirir conhecimento tácito 

acerca da TD? 

 

1.4 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste trabalho é produzir um framework que traduza a aplicação 

da transformação digital em processos organizacionais administrativos. Para isso, 

será realizado a verificação do que se recomenda na sistemática proposta em relação 

ao que é realizado na prática de um caso específico de gestão de RH. 

Assim, espera-se que, com o levantamento dessa aplicação de TD, pessoas e 

organizações possam se espelhar em como dar início no processo de planejamento 

e execução dessa transformação nas empresas. 

Seguem os objetivos específicos: 

• Elaborar um framework, baseado na teoria de Ciclo PDCA e MASP, que 

auxilie na implementação da Transformação Digital em processos 

organizacionais administrativos. 

• Compreender como seria a aplicação do framework produzido no setor 

administrativo de uma organização de Mídia e Comunicação, a partir de 

entrevistas. 

• Validar e ajustar a metodologia criada a partir do embasamento teórico e 

dos insumos coletados nas entrevistas. 

 

1.5 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

O estudo desdobra-se sobre uma mudança que se tornará essencial para 

prosperidade de uma organização no mundo digital. O RH digital não será apenas 

importante para auxiliar em tarefas cotidianas, e sim para promover um novo diálogo 

a respeito de performance, aprendizado e satisfação de funcionários. Sendo assim, 

de acordo com Rimon (2017), desenvolver esse diálogo poderá ser transformador 

para o negócio e terá um grande impacto para a cultura organizacional. 

Para a profissão do engenheiro de produção, o presente estudo também se torna 

válido visto que é classificado como um tema de “Engenharia Organizacional” pela 
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Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO) e, portanto, trata-se de 

um conhecimento relacionado à gestão das estratégias das organizações.  

 

1.6 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente trabalho foi desenvolvido utilizando o conhecimento de livros e 

artigos científicos, de documentação da empresa estudada e do conhecimento 

empírico dos profissionais que atuam em projetos que possuem aspectos da TD no 

RH da organização escolhida. 

O período de coleta de documentos e de obtenção de entrevistas foi de janeiro 

de 2021 a março de 2021. A organização possui atuação por todo o território brasileiro 

e sua sede encontra-se na região sudeste do Brasil, no Rio de Janeiro. 

O desenvolvimento do presente trabalho ocorre por meio da estruturação de um 

estudo de caso que visa validar o framework proposto para implementação de um 

projeto de TD em processos organizacionais. Assim, uma limitação exposta é a de 

que não necessariamente a aplicação dos mesmos mecanismos renderá resultados 

positivos para outras entidades. Cada organização possui os seus próprios processos 

internos, objetivos e, principalmente, culturas organizacionais. Não existe, portanto, 

uma solução definitiva e sim adaptações que possam atender a cada caso. 

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente estudo é estruturado em 5 capítulos, segue abaixo o conteúdo deles: 

• Capítulo 1: capítulo de introdução e contextualização do tema abordado, 

contendo também os objetivos gerais e específicos e as limitações do 

estudo. 

• Capítulo 2: compreende o referencial teórico no que tange o assunto do 

trabalho. É onde será feita a revisão da literatura de autores que abordam 

assuntos que possam embasar a execução do estudo, como os termos 

“Maturidade Digital”, “Cultura Organizacional”, “Líderes Organizacionais” e 

“Privacidade de Dados”. Neste capítulo também será introduzido o 

framework teórico de aplicação da TD em processos organizacionais. 
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• Capítulo 3: descrição da metodologia a ser utilizada para desenvolvimento 

do estudo. 

• Capítulo 4: composto pelo estudo de caso escolhido bem como a análise 

dos resultados adquiridos. 

• Capítulo 5: desenvolvimento da conclusão e das considerações finais do 

trabalho, além de possíveis alternativas e melhorias que poderiam ter sido 

aplicadas para obter resultados diferentes. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, serão apresentados conceitos e tópicos relacionados ao tema do 

estudo, que auxiliarão na resolução e alcance dos objetivos. Segue abaixo o Quadro 

1 que sintetiza a relação entre os objetivos gerais e específicos, determinados no 

primeiro capítulo, com os tópicos a serem abordados nesta revisão da literatura: 

 

Quadro 1 – Relação entre objetivos gerais, específ icos e tópicos do Referencial Teórico.  

Objetivo Geral 

Objetivos Específicos, 

relacionado ao Objetivo 

Geral 

Tópico da Revisão da 

Literatura, relacionado ao 

Objetivo Específico 

Produzir um 

framework que 

traduza a 

aplicação da 

Transformação 

Digital em 

processos 

organizacionais 

administrativos. 

Embasar acerca da temática 

de Transformação Digital no 

setor administrativo de Mídia 

e Comunicação. 

• Abordagem do Setor de 

Mídia e Comunicação. 

Elaborar um framework, 

baseado na teoria de Ciclo 

PDCA e MASP, que auxilie na 

implementação da 

Transformação Digital em 

processos organizacionais 

administrativos.  

• Transformação Digital; 

• Nível de Maturidade 

Digital; 

• Cultura Organizacional; 

• Líderes da 

Transformação Digital; 

• Privacidade de dados; 

• Contexto da TD no RH; 

• Proposta de Framework 

Teórico. 

Validar e ajustar a 

metodologia criada a partir 

do embasamento teórico e 

dos insumos coletados nas 

entrevistas. 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

2.1 ABORDAGEM DO SETOR DE MÍDIA E COMUNICAÇÃO 
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O avanço da tecnologia possibilita a evolução contínua do setor de mídia e 

comunicação. De acordo com Ladeira (2016), “experiências com som e imagem se 

transformam em dados, desagarrando-se do equipamento que as abrigara, a 

televisão”. Logo, as organizações devem visar a melhoria da experiência do 

consumidor a partir de um conteúdo aprimorado com o uso de dados (Kantar, 2020). 

Serviços de streaming e programação por assinatura estão cada vez mais 

presentes na realidade do consumidor. A Figura 1 abaixo ilustra um gráfico que 

permite entender a tendência que existe no consumo de diferentes fontes de 

conteúdo. Embora atualmente os aparelhos de televisão possuam grande influência 

no cotidiano, a tendência é que, no futuro próximo, a maior parcela de consumidores 

assista a conteúdos de forma online, por meio de sites ou aplicativos. 

 

 

Figura 1 – Consumo de TV e vídeo declarado em % 

Fonte: Estudo Kantar DIMENSION 2020, Kantar Ibope Media 

 

Evidencia-se, portanto, que o fenômeno da digitalização atingiu o setor de mídia 

e comunicação e propõe um novo desafio às organizações: manter-se relevante tendo 

competidores com novos modelos de negócio no mercado. 

 

2.2 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
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Em 2011, o termo “Indústria 4.0” foi utilizado pela primeira vez, em uma feira de 

tecnologia na Alemanha, para ilustrar o fenômeno de digitalização que surgia. 

Segundo o MFEPA – Ministério Federal de Educação e Pesquisa da Alemanha – 

(2011), Indústria 4.0 refere-se às “conexões inteligentes existentes entre máquinas e 

processos industriais estruturados com a ajuda de tecnologias da informação e 

comunicação”.  

Inicialmente, esse novo conceito foi reconhecido como uma revolução que 

ocorria apenas no setor industrial (MFEPA, 2011). Remetia, portanto, à aplicação de 

tecnologias capazes de conectar máquinas de produção para constru ir um 

ecossistema inteligente e transformar a cadeia de valor das fábricas. Entretanto, com 

a evolução e uso abrangente da tecnologia, o termo passa a fazer parte de um 

fenômeno mais amplo: a Transformação Digital. Assim, com base no referencial 

teórico de diferentes autores, constata-se que a TD se desprende do uso apenas no 

setor industrial e passa a alcançar organizações de diversos setores.  

Rogers (2017) em seu livro, “Transformação digital: Repensando o seu negócio 

para a era digital”, reforça a constatação de que a revolução está exigindo 

transformação por parte do antigo guia de negócios do setor de serviços em geral. 

Isto porque, em todos os setores produtivos do mercado, a difusão de novas 

tecnologias digitais e o surgimento de novos ideais disruptivos estão alterando todo o 

cenário de modelos e processos de negócios. 

Os efeitos da TD são perceptíveis e, cada vez mais, a sociedade é inserida em 

um mundo de conectividade. O acesso a obras culturais, como filmes e séries por 

exemplo, se tornou mais acessível a partir de serviços de streamings online. Redes 

sociais estreitam a interação entre pessoas e os mais diversos grupos sociais. A 

aquisição de produtos e serviços, como eletrodomésticos e aplicativos de gestão 

financeira pessoal, já se tornam possíveis a partir da tela de dispositivos celulares. 

Silva (2018), citou que essa mudança de paradigmas não se deve apenas à simples 

adoção de tecnologias digitais e sim “refere-se à velocidade exponencial e às 

mudanças disruptivas que estão ocorrendo na sociedade, impulsionadas pela rápida 

adoção de tecnologia”. 

Não foi identificado, no entanto, uma definição exata do conceito de TD. A 

natureza ampla e abrangente do termo dificulta a simplificação de seu significado. 

Também não foi encontrado um escopo estruturado ou uma metodologia de 

implementação da mesma pois o que funciona em uma organização pode não 
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funcionar em outra. Isto ocorre pois existem diversos fatores que influenciam 

diretamente no sucesso da implementação da TD, como a cultura organizacional, e a 

liderança que guiará a organização (KANE et al, 2015). 

Logo, cabe destacar que, por não existir definição assertiva acerca do objeto de 

estudo, no presente referencial teórico serão apresentados os conceitos considerados 

adequados para sustentar o entendimento do fenômeno de TD. 

 

2.3 NÍVEL DE MATURIDADE DIGITAL 

 

Conforme mencionado na seção anterior, o melhor método de transformar 

digitalmente a estrutura organizacional pode ser diferente a partir das variáveis em 

que a organização está inserida. Para medir a compreensão que uma empresa possui 

acerca do assunto, foi criado o termo “Maturidade Digital”. 

A maturidade digital simboliza o resultado do fenômeno contínuo de adaptação 

para o novo cenário tecnológico (METLER e PINTO, 2020). Trata-se de um tópico que 

possui diversas interpretações e abordagens. O Quadro 2 apresenta algumas 

definições, acerca de maturidade digital, de diferentes autores: 

 

Quadro 2 – Def inições de maturidade digital 

Nº Definição Autor e Fonte 

1 

A forma como a organização se 

prepara para o processo contínuo 

de adaptação a um mundo digital 

que está em constante mudança. 

G.C. Kane, "Achieving Digital Maturity", MIT 

Sloan Management Review, 2017. 

Disponível em: 

sloanreview.mit.edu/digital2017. 

2 

Trata-se do status da 

transformação digital de uma 

organização e descreve o que já foi 

alcançado por ela em termos de 

esforços de transformação. 

CHANIAS AND HESS (2016). How Digital 

are We? Maturity Models for the 

Assessment of a Company's Status in 

Digital Transformation, 2016. Disponível 

em: https://www.wim.bwl.uni-

muenchen.de/download/epub/mreport_201

6_2.pdf. 
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3 

Último estágio da transformação 

digital que permite, às organizações 

que a alcançaram, testemunhar 

melhorias em suas operações e na 

satisfação do seu cliente. 

DOMINGUEZ, Alberto. Has your company 

achieved digital maturity?, 2017. Disponível 

em: https://ehorus.com/digital-maturity/ 

Fonte: Elaboração própria, citações com fonte no próprio Quadro 

 

Verifica-se que em um ponto essas definições convergem: tanto a maturidade 

digital quanto a TD são assuntos relacionados e devem ser analisados de forma 

conjunta. Para alguns autores essa relação vai além e afirmam que “a TD é uma 

jornada que inclui diferentes níveis de maturidade digital” (CALADO e SOUZA, 2020).  

Segundo modelo desenvolvido pela Google e BCG (2018), existem quatro 

estágios diferentes de maturidade em que as empresas podem estar posicionadas 

quanto ao cenário digital: 

• Nascentes / Iniciantes: nível básico onde se encontram as organizações 

pouco ligadas aos resultados de suas estratégias, e utilizam dados 

mantidos por terceiros; 

• Emergentes: organizações realizam campanhas baseadas em dados de 

seus consumidores gerados e mantidos pela própria organização, além da 

compra de mídia programática; 

• Conectadas: organizações que conseguem integrar os dados e 

informações ao longo de múltiplos canais, com conexão clara; 

• Multimomento: nível mais avançado, onde organizações conseguem 

integrar a tecnologia e os dados obtidos para proporcionar experiência 

personalizada aos seus clientes, em todos os canais. 

Em parâmetros financeiros, de acordo com o relatório da Google e BCG (2018), 

as organizações que alcançam o nível “Multimomento” podem ter um aumento de 20% 

em suas receitas e um decréscimo de até 30% nos seus custos. Seguindo esse 

contexto, é possível afirmar que a diferença entre organizações iniciantes e as 

maduras digitalmente se trata menos de tecnologia e mais sobre fundamentos 

gerenciais. Segundo Kane et al (2015), organizações em maturação digital são 

“compromissadas a executarem estratégias transformativas apoiadas por culturas que 

estão dispostas a correrem riscos”.  
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Entretanto, por outro lado, é incorreto afirmar que a TD não envolve o uso de 

tecnologia. Organizações maduras conseguem transmitir aos seus colaboradores a 

necessidade de otimizar e automatizar processos internos para que o foco seja o 

consumidor final. Em outras palavras, Bellettini (2017) afirma que a TD é a “aplicação 

da tecnologia digital em toda a organização, sem exceção, a qualquer área que a 

constitua”. 

Conclui-se que, para alcançar um nível de maturidade digital desejável, é 

importante que toda a organização caminhe junta para um mesmo objetivo: 

providenciar valor para seus clientes. Implementar essa meta em um cenário onde o 

poder transformativo da tecnologia é cada vez maior, exige que os líderes sejam os 

guias do processo de transição para a cultura digital (SHAUGHNESSY, 2018). Dessa 

forma, o engajamento da organização é função de dois componentes críticos da 

execução da estratégia: cultura organizacional e liderança (KANE et al, 2015). 

 

2.4 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

O termo “cultura organizacional” e tudo que ela pode afetar dentro de uma 

organização já são estudados por diversos autores a décadas, sendo alguns deles: 

Schein (1984), Pires e Macêdo (2006) e Ribeiro (2016). As organizações e o conjunto 

de aspectos que as cercam, ou seja, o ambiente ao seu redor, possuem relação e 

interagem entre si. Neste cenário, as organizações são agentes que recebem 

influência e influenciam. Sendo assim, “as pessoas que atuam nesses locais são os 

responsáveis por contribuir nesse intercâmbio constante, sendo seus valores 

componentes para a formação da cultura da organização” (PIRES e MACÊDO, 2006). 

Para Schein (1984), a definição de cultura organizacional é a de um conjunto de 

suposições básicas que um determinado grupo inventou, descobriu ou desenvolveu 

para lidar com seus problemas e que funcionaram bem o suficiente para serem 

consideradas válidas. Essas suposições são então ensinadas a novos membros do 

grupo como a forma correta de perceber, pensar, sentir e agir em caso de ocorrência 

dos mesmos problemas. 

Já para Ribeiro (2016), a cultura organizacional hoje passou da perspectiva 

funcionalista para a estruturalista, com destaque nos pilares mentais e cognitivos. 

Segundo o autor, a cultura organizacional é “um sistema cujo significado é partilhado 
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por todos os membros [...] os quais irão caracterizar a personalidade da organização, 

ou seja, sua cultura dominante”. 

Embora o termo “cultura organizacional” não tenha uma conceituação definitiva, 

a sua importância continua sendo exaltada pelos autores. Isso porque “a cultura 

organizacional permeia os diversos setores e níveis da empresa, exercendo 

reconhecida influência sobre diversos aspectos, desde o comportamento de seus 

profissionais e gestores até a formulação de estratégias e o desempenho 

organizacional” (BARRETO et al., 2013). 

Levando em consideração que a TD é uma realidade que afeta o cenário atual, 

ter uma cultura organizacional estruturada que auxilie na implementação desse 

projeto é uma característica encontrada em organizações maduras. Essas 

organizações possuem propensão a encorajar tomadas de risco, inovação e 

ambientes de trabalho colaborativo o que as permitem se destacar em relação às 

outras (KANE et al, 2015). A cultura de uma organização deve ser vista, portanto, 

como um agente transformador. Sem sua atuação junto ao alinhamento de objetivos 

estratégicos, a organização dificilmente sucederá em um período disruptivo como o 

que é proporcionado pela TD. 

Outro agente importante no processo de TD é a figura do líder. Por serem 

representantes do viés estratégico nas organizações, os líderes são os alicerces para 

o fortalecimento de uma cultura organizacional. A função desses líderes é a de criar a 

cultura desejada pela organização, bem como os valores e objetivos comuns, guiando 

para o surgimento de uma “cultura forte” e, consequentemente, ao sucesso 

organizacional (VASCONCELOS et al, 2013). 

 

2.5 LÍDERES DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

 

Conforme levantado nos tópicos anteriores, a união entre habilidades de 

liderança e uma cultura de suporte pode ajudar as organizações nas tarefas de 

recrutamento, desenvolvimento e inspiração dos pilares digitais (BRIGGS, 

BUCHHOLZ e SHARMA, 2020). Tanto a cultura quanto a liderança são componentes 

críticos na tarefa de engajar a organização em direção aos objetivos da transformação 

digital (KANE et al, 2015). 
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Os líderes digitais são os responsáveis por serem as referências para o resto da 

organização. Dessa forma, devem explicar a necessidade de mudança para o cenário 

digital, a definição dos escopos e das direções do projeto e, principalmente, superar a 

inércia a partir da implementação de uma cultura digital (SWAMINATHAN e 

MEFFERT, 2018). 

Todas essas movimentações rumo à transição digital podem ser organizadas a 

partir de um projeto de gestão da mudança, ou seja, um planejamento que permita 

oferecer agilidade, mitigação de riscos e gerenciamento de resistências para as 

possíveis alterações de hábitos e costumes. Como gestor do projeto, o líder deve 

garantir que as estratégias elaboradas alcancem seus potenciais e, visando este 

objetivo, Reynolds (2018) lista algumas habilidades e características essenciais que o 

líder da mudança deve possuir: 

• Motivar e mobilizar a organização; 

• Agilidade para elaborar inovações e executá-las; 

• Agilidade para envolver stakeholders (ou partes interessadas) no contexto 

da mudança e no seu engajamento; 

• Transmitir a sensação de que todos na organização fazem parte da jornada 

de mudança; 

• Compreender as preocupações dos funcionários e tratá-las como 

prioridade; 

• Confiança na habilidade da organização em implementar novas 

tecnologias; 

• Ser participativo e acessível na implementação do projeto. 

A implementação da cultura digital exige liderança com habilidades no 

gerenciamento de mudança (REYNOLDS, 2018). O estabelecimento dessas 

habilidades permitirá que a organização fortaleça sua capacidade de se manter 

atualizada quanto às novidades do mundo digital, enquanto transformam o negócio e 

a sociedade ao redor (KANE et al, 2015). Em contrapartida, ao passo que este 

desenvolvimento ocorre, é necessário que a organização estruture a forma de 

tratamento de dados a fim de proteger seus colaboradores e consumidores.  

 

2.6 PRIVACIDADE DE DADOS 
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No antigo mundo rural, conhecido por existirem pequenos aglomerados 

populacionais e pelas dificuldades de mobilidade, era comum que todas as pessoas 

de um grupo regional se conhecessem e soubessem de todas as novidades e 

acontecimentos locais (CORREIA e JESUS, 2013). Nesta época, ainda não existia a 

necessidade da definição do conceito de privacidade. 

Ainda segundo Correia e Jesus (2013), com o avanço da tecnologia, a 

mobilidade foi melhorada e se tornou economicamente acessível, o que permitiu 

surgimento de centros urbanos. A partir desse momento, “as intromissões na 

intimidade e na vida privada das pessoas agravaram-se” (HIRATA, 2017), o que 

levantou a questão de um processo de fragilização da esfera privada, isto é, da 

intimidade das pessoas. 

Percebe-se que, à medida que a sociedade se desenvolve com mudanças 

sociotécnicas, novas necessidades são percebidas e os direitos humanitários 

precisam ser revistos. Assim, “a ideia de privacidade vai sendo alterada conforme as 

tecnologias de intrusão, invasão dos espaços pessoais, não públicos, vão se 

transformando” (SILVEIRA et al, 2016). 

No âmbito europeu, o direito à privacidade é um assunto que preenche as 

agendas de discussão política e, consequentemente, é desenvolvido e avançado. 

Todos os países membros da União Europeia devem obedecer ao conjunto de leis 

que visam o equilíbrio entre a proteção da vida íntima e da livre circulação de dados. 

Segundo o art. 8º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH), os países 

da União Europeia devem “prever o direito ao respeito à vida privada familiar, do seu 

domicílio e da sua correspondência” (HIRATA, 2017).  

Já no cenário brasileiro, tem-se a publicação de uma lei inspirada nos alicerces 

da legislação europeia: a Lei nº 13.709/2018, conhecida como Lei Geral de Proteção 

de Dados (LGPD). Essa lei, publicada em 14 de agosto de 2018, busca implementar 

maior rigorosidade na regulamentação da proteção de dados, “ao resguardar de 

maneira mais efetiva os direitos fundamentalistas de liberdade, privacidade e 

autonomia informativa, cuja tutela individual e social é vital para a consolidação do 

regime democrático nas sociedades contemporâneas” (LEME e BLANK, 2020). 

Um dos resultados da TD é a geração acelerada de dados (FRANCISCO, 

KUGLER e LARIEIRA, 2017) o que fortalece a necessidade de responsabilidade 

social por parte das organizações. No contexto do presente estudo, o setor de RH 
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possui acesso a diversos dados pessoais sigilosos de seus colaboradores, portanto o 

cuidado para tratá-los deve ser elevado. 

De acordo com Pauluci (2020), o impacto da relação entre privacidade de dados 

pessoais e negócios para a TD está diretamente ligado à transparência. Casos como 

o das eleições presidenciais estadunidenses em 2016, quando o Facebook e a 

empresa de dados Cambridge Analytica estiveram envolvidas em vazamento de 

dados pessoais, devem, portanto, serem evitados de acontecer novamente. 

 

2.7 CONTEXTO DA TD NO RH 

 

Tradicionalmente, o setor de RH é considerado uma área cujos processos são 

operacionais e pouco pautados como parceiros estratégicos (ANTUNES, 2020). 

Entretanto, como o RH deve valorizar o capital humano da organização, seja retendo 

ou mapeando novos talentos, o surgimento da TD faz com que o setor participe 

estrategicamente à medida que oferece mais eficiência em tomadas de decisão. As 

planilhas extensas, papéis de formulários e equipe operacional dão lugar a sistemas 

integrados e automatizados, ferramentas inteligentes de análise e equipe de 

profissionais peritos em gestão de pessoas.  

A fim de reforçar a necessidade de profissionais especializados, Bertin et al. 

(2019) sinalizam que as organizações exigem funcionários de RH cada vez mais 

velozes e analíticos para que o setor fique mais flexível e consiga atuar em diversos 

projetos estruturantes. Ainda segundo o autor, a flexibilização e a possibilidade de 

atuar em novas frentes aumentam tendo em vista que sistemas inteligentes e machine 

learnings passam a atuar em bases de dados que antes eram operacionalizadas por 

pessoas. 

Já Perez et al. (2019) citam que, com as grandes tecnologias, o RH se torna 

mais importante pois passa a ser peça chave na motivação das pessoas, fazendo com 

que elas sejam mais produtivas, tanto pessoalmente, quanto profissionalmente. De 

acordo com o autor, essa motivação também leva as pessoas a se inspirarem em 

inovações dentro da organização. Dessa forma, cria-se um ciclo onde a empresa, com 

o anseio de fomentar novos pensamentos e ideias, investe no treinamento e 

motivação de seus colaboradores e estes, por sua vez, se desenvolvem e evoluem 

em suas inovações. 
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2.8 PROPOSTA DE FRAMEWORK TEÓRICO 

 

Conforme explicado, dada a necessidade vigente de transformar o RH em um 

setor mais analítico e eficiente, o presente estudo visa elaborar um framework teórico 

sobre como estruturar projetos de TD em processos organizacionais. Para auxiliar 

neste objetivo, serão introduzidas as duas ferramentas que auxiliarão na 

fundamentação base do estudo: o ciclo PDCA e o Método de Análise e Soluções de 

Problemas (MASP). 

 

2.8.1 Ciclo PDCA 

 

O Ciclo PDCA – sigla para Plan, Do, Check e Act – é uma ferramenta de 

qualidade que tem sido utilizada pelas organizações na execução e planejamento 

estratégico de forma eficiente e dinâmica. Sua utilização é um caminho para 

aperfeiçoar os resultados e melhorar o desempenho da organização (FILHO; 

GASPAROTTO, 2019). 

Segundo Slack et al. (2009), a melhoria contínua do Ciclo PDCA pode ser 

representada como uma natureza cíclica de melhoramento. Tal ciclo é composto pelas 

seguintes etapas: 

• Plan (Planejar): etapa onde o problema e o contexto em que está inserido 

são explorados e, diante disso, um plano é estruturado para solucioná-lo. 

• Do (Fazer): estágio de aplicação do que foi planejado anteriormente. 

Miniciclos de PDCA podem ser feitos para solucionar problemas menores 

que surgirem nessa etapa. 

• Check (Checar): as soluções implementadas são avaliadas e é feito um 

mapeamento do que deu certo e do que precisa melhorar. 

• Act (Agir): etapa onde deve-se agir conforme os resultados obtidos. Se a 

solução foi bem-sucedida, deverá ser consolidada. Caso contrário, os 

pontos de melhoria devem ser identificados e todo o ciclo deve ser 

reiniciado. 
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Em outras palavras, Silva et. al (2019) destacam que o “Plan” deva ser o 

processo de tomada de decisões a fim estipular metas e objetivos da solução e o de 

planejamento para a próxima etapa (a de execução, “Do”). Ainda segundo os autores, 

o “Check” é mais que um processo de avaliação à medida que também auxilia como 

um guia às pessoas exercerem suas atividades visando nos objetivos da solução e, 

posteriormente, identificação de pontos de falha (quarta etapa, “Act”’). 

A Figura 2 demonstra o funcionamento do PDCA. Este método funciona de forma 

cíclica com o objetivo de exercer a melhoria contínua. Uma vez que um ciclo é 

finalizado, outro é iniciado para que sejam executados novos aprimoramentos. 

 

 

Figura 2 – Ciclo PDCA 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No contexto de aplicação em projetos, entende-se que o ciclo PDCA pode ser 

utilizado como metodologia visto que auxilia no direcionamento de objetivos, na 

identificação de possíveis falhas e na aplicação de melhorias. Entretanto, pouco se 

encontrou a respeito da sua aplicação em projetos de TD o que justifica a motivação 

do presente estudo.  

 

2.8.2 Método de Análise e Solução de Problemas (MASP) 

 

O Método de Análise e Solução de Problemas (MASP) tem como finalidade ser 

um auxílio às organizações nas tarefas de redução de desperdícios e otimização de 
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lucratividade à medida em que os clientes são atendidos de forma satisfatória 

(GONÇALVES et al, 2018). Trata-se de uma ferramenta de qualidade baseada nos 

pilares do ciclo PDCA e que, ao serem usadas em conjunto, ampliam a probabilidade 

de solucionar determinado problema.  

O MASP é composto por oito etapas, ordenadas da seguinte forma (OBAL et al., 

2010): 

1) Identificação do problema: definição do problema e reconhecimento de sua 

importância para os resultados da organização. 

2) Observação: inspeção do contexto em que o problema se situa a partir de 

uma visão ampla e com vários pontos de vista; 

3) Análise: estudo de possíveis hipóteses que possam solucionar o problema. 

4) Plano de Ação: estruturação e planejamento das soluções pensadas no 

item anterior. 

5) Ação: aplicação do que foi planejado. 

6) Verificação de Resultados: avaliação dos resultados obtidos em detrimento 

das metas e expectativas estabelecidas. 

7) Padronização: melhoria em todos os processos abrangidos a fim de 

prevenir o reaparecimento de problemas parecidos. 

8) Conclusão: reavaliação de todo o trabalho feito e planejamento de ações 

futuras. 

 

2.8.3 Relação entre ciclo PDCA e MASP 

 

Conforme mencionado anteriormente, a relação entre o ciclo PDCA e o MASP 

servirá como base para a criação do framework teórico de implementação da TD em 

processos organizacionais. Segue abaixo o Quadro 3 contendo a relação entre ambas 

ferramentas, elaborado a partir do conhecimento teórico adquirido: 

 

Quadro 3 – Relação entre Ciclo PDCA e MASP 

Etapas do 

PDCA 
Etapas do MASP 

P 

1) Identificação do 
problema 

2) Observação 
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3) Análise 

4) Plano de Ação 

D 5) Ação 

C 6) Verificação 

A 
7) Padronização 

8) Conclusão 

Fonte: Adaptado de GONÇALVES et al, 2018. 

 

2.8.4 Framework para implementação da TD em processos 

 

Com o embasamento teórico deste capítulo foi possível elaborar o framework 

teórico abaixo, que representa a implementação de projetos de TD em processos 

organizacionais. O mesmo servirá como instrumento para o estudo de caso e será 

validado e ajustado na análise e discussão de resultados. 

 

Quadro 4 – Framework para aplicação da Transformação Digital em processos organizacionais 

Etapas 

do 
PDCA 

Etapa (Baseado 
no MASP) 

Descrição 

P 

1) Definir foco da 

TD 

• Encontrar justificativa/motivação para a 

Transformação Digital; 

o Exemplos de justificativas e motivações:  

▪ Falta de integração entre áreas;  

▪ Fragilidade no uso de dados 

confidenciais; 

▪ Trabalhos repetitivos e manuais; 

▪ Falta de transparência nas informações; 

▪ Falta de gestão do conhecimento. 

2) Estudo do 

processo atual 

• Realizar reuniões com áreas envolvidas para 

entender diferentes pontos de vista do problema; 

• Levantar processos impactados pelo problema; 

• Realizar o mapeamento dos processos atuais com 

o detalhamento de sistemas, ferramentas e 

análises utilizadas. 
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3) Análise e 

decisão para a 

TD 

• Levantar possíveis soluções automatizadas e 

sustentáveis para o problema.  

o Exemplos de métodos para levantar 

soluções:  

▪ reuniões de brainstorming com áreas 

envolvidas; 

▪ benchmarking interno ou externo; 

• Levantar prós e contras de cada solução; 

• Apresentar proposta de soluções para as áreas 

envolvidas; 

• Definir solução a ser implementada; 

• Desenhar processo futuro com detalhamento de 

sistemas, ferramentas e análises desejadas. 

4) Plano de ação 

• Planejar a solução a ser implementada e definir: 

o Cronograma;  

o Equipe; 

o Orçamento; 

o Fornecedores; 

o Alinhamento de expectativas; 

o Licenças de softwares a serem utilizados. 

D 5) Ação 

• Executar o projeto que foi planejado. 

o Exemplos de projetos: 

▪ Automatização de processos; 

▪ Organização e saneamento de fontes de 

dados; 

▪ Transferência de documentos para 

serviços de Nuvem; 

▪ Estruturação de novas ferramentas e 

sistemas; 

▪ Desenvolvimento de inteligência 

artificial; 

▪ Implementação de People and Analytics; 
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• Treinar colaboradores envolvidos nos novos 

processos e sistemas; 

• Criar métricas para avaliar a implementação da 

solução. 

C 6) Verificação 

• Analisar os resultados a partir das métricas 

estabelecidas; 

• Verificar se as expectativas estabelecidas foram 

atingidas. 

A 

7) Padronização 

• Documentar o novo processo e regras; 

• Revisão dos materiais de operacionalização do 

sistema. 

8) Conclusão 

• Comunicar resultados para áreas envolvidas; 

• Destacar pontos que necessitam de melhoria 

futura. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Conforme é possível verificar no framework elaborado, os nomes de algumas 

etapas do MASP foram alterados para melhor se adequarem à realidade de um projeto 

de implementação da TD. As definições das etapas, no entanto, foram mantidas para 

a criação da coluna de “Descrição”. 

As etapas “Definir foco da TD”, “Estudo do processo atual”, “Análise e decisão 

para a TD” e “Plano de ação” estão compreendidas no pilar de “Plan” do ciclo PDCA. 

As mesmas consistem em todo o processo de identificação e estudo do contexto do 

problema, levantamento de possíveis soluções e a definição de um plano de ação. O 

produto deste conjunto de etapas será, portanto, a metodologia estruturada de um 

projeto de implementação da TD em processos organizacionais. 

O próximo pilar do ciclo PDCA é o “Do” e, com ele, a etapa de “Ação”. Nela, o 

que foi planejado na metodologia será colocado em prática. Além disso, também 

consiste no treinamento dos colaboradores, para que os mesmos tenham 

conhecimento do funcionamento dos processos reestru turados, e na criação de 

métricas e indicadores, que servirão para avaliar a eficiência do projeto. 

A fase de “Check”, segundo o PDCA, é onde os resultados devem ser analisados 

de forma a verificar se as alterações foram implementadas da forma correta. No 
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framework, este momento consiste na etapa de “Verificação”: a partir das métricas 

que foram criadas na etapa anterior (“Do”), análises deverão ser criadas para verificar 

o resultado e se as expectativas estabelecidas foram atingidas. 

Por fim, o pilar “Act” do ciclo PDCA compreende as duas últimas etapas: 

“Padronização” e “Conclusão”. A documentação e revisão dos processos 

reestruturados deve ser feita a fim de consolidar uma gestão de conhecimento do 

projeto. Após, os resultados devem ser comunicados para os colaboradores da 

organização e os pontos que necessitam de melhoria futura devem ser revisitados 

para que um novo ciclo se inicie. 

Um ponto que vale ser ressaltado deste framework – e de todos que envolvem 

a TD – é que podem ser necessárias mudanças organizacionais para que o projeto 

seja viabilizado. Um dos pré-requisitos essenciais para o sucesso da implementação 

da TD são os colaboradores e suas competências, conhecimentos, habilidades, entre 

outros. Assim, os líderes do setor de RH precisam estar preparados para lidar com 

essa rápida mudança e auxiliar na organização e preparação de treinamento dos 

funcionários, assim como no desligamento e contratação de novos colaboradores 

capacitados (PEREIRA, 2019).  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS 

 

Com o intuito de atingir os objetivos propostos, a pesquisa do presente trabalho 

é dividida em seis etapas. Uma visão geral da metodologia utilizada pode ser vista na 

ilustração do Quadro 5. 

  

Quadro 5 – Metodologia utilizada 

Nº Etapa Método 

1 Definição do objetivo do trabalho. 
Coleta de informações e dados com a 

organização escolhida. 

2 
Identificação de literatura técnica e 

científica de apoio. 

Revisão sistemática e análise 

bibliométrica da literatura. 

3 
Desenvolvimento de framework 

teórico. 

Descritivo, a partir da análise de 

conteúdo. 

4 
Elaboração de roteiro de entrevista 

e definição do entrevistado (perfil). 

Elaboração de roteiro de entrevista, 

amostra por conveniência, 

identificação de perfil de entrevistado. 

5 

Aplicação de roteiro de entrevista e 

análise/discussão dos resultados: 

análise e aplicabilidade. 

Aplicação de entrevista e utilização de 

análise descritiva dos resultados. 

6 
Apresentação do framework após 

validação com entrevistados. 

Resultado das entrevistas em 

profundidade e utilização de análise 

inferencial qualitativa. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na primeira etapa, para a definição de qual seria o objetivo do presente trabalho 

e a forma como ele seria conduzido, foi necessário a realização do levantamento de 

dados e materiais junto à organização a ser estudada. Foram realizadas conversas 
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com colaboradores da organização a fim de compreender os aspectos da TD naquela 

realidade. Vale ressaltar que o autor deste estudo trabalha na equipe que opera os 

processos a serem analisados, o que categoriza o presente trabalho como tipo de 

pesquisa participante. 

Após a definição do objetivo, deu-se início à segunda etapa: de identificação de 

literatura técnica e científica de apoio. É o estágio em que foi preciso fundamentar a 

base teórica a partir da busca por referenciais bibliográficos. Para tanto, foram feitas 

pesquisas utilizando as ferramentas do Google Scholar e Periódicos Capes com uso 

de palavras-chave, como: “Setor de Mídia e Comunicação”, “Transformação Digital”, 

“Privacidade de Dados”, “Cultura Organizacional”, “Liderança”. 

A consolidação da base teórica permitiu uma contextualização e embasamento 

para a etapa de desenvolvimento de framework teórico de implementação da TD em 

processos organizacionais. O framework foi elaborado de forma descritiva utilizando 

os conceitos do ciclo PDCA. Além disso, o método gerencial usado para manutenção 

e melhoria de ações, MASP, também serviu como ferramenta para facilitar o 

entendimento dos pilares do PDCA. 

A quarta etapa, elaboração do roteiro de entrevista e definição do perf il do 

entrevistado, registra o início da aplicação do estudo de caso.   

Com a elaboração da pauta a ser utilizada, e com a escolha dos entrevistados, 

as entrevistas foram realizadas para compreender se o framework teórico elaborado 

possuía embasamento quando aplicada à prática. Esta quinta etapa também consiste 

na análise e discussão dos resultados encontrados. 

Por fim, a última etapa consiste no produto final deste trabalho: apresentação do 

framework ajustado após validação com entrevistados. É nesta etapa em que serão 

considerados os pontos levantados pelos entrevistados e, a partir do embasamento 

teórico, a versão final do framework será estruturada. 

 

3.2 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Ramalho e Marques (2009) afirmam que a pesquisa pode ser classificada ou 

dividida em três aspectos: a primeira com base nos objetivos pretendidos – pesquisa 

exploratória, descritiva ou explicativa – a segunda com base na obtenção das 

informações – pesquisa de campo, de laboratório e bibliográfica – e a terceira que se 
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baseia nos procedimentos utilizados pelo pesquisador – pesquisa bibliográfica, 

documental, do tipo levantamento, estudo de caso e pesquisa ação.  

Neste contexto, quanto aos objetivos pretendidos, o presente trabalho pode ser 

caracterizado como uma pesquisa exploratória qualitativa, visto que busca adquirir 

detalhamento subjetivo para validar o framework produzido no Referencial Teórico. 

Quanto à obtenção de informações, possui tanto aspectos de pesquisa bibliográfica, 

já que se faz uso de embasamento teórico para estrutu ração do framework, quanto 

de pesquisa de campo, para poder validar a sistemática com entrevistados inseridos 

no contexto do estudo. Por fim, quanto aos procedimentos utilizados, tem-se o uso da 

ferramenta de estudo de caso para verificar a aplicabilidade do que foi estruturado na 

fase teórica. 
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4. ESTUDO DE CASO: SISTEMÁTICA PARA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO 

CONTEXTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

A questão do estudo – Qual a sistemática para aplicação dos conceitos de 

transformação digital em processos organizacionais administrativos? – é relevante 

visto que busca compreender o fenômeno disruptivo vigente que afeta as 

organizações e os modelos de negócio. Além disso não foram identificadas muitas 

fontes de pesquisa que forneçam uma metodologia estruturada sobre como deve ser 

feita a condução da TD de forma prática. 

A organização na qual é feito o presente estudo de caso será tratada de forma 

anônima em relação ao seu nome e outras informações que possam identificá-la. 

Portanto, a mesma será referida de forma fictícia como “OMCT” – Organização de 

Mídia, Comunicação e Tecnologia – e sua descrição será sucinta, com a finalidade de 

oferecer uma contextualização geral sobre a organização e as principais atividades 

exercidas pela mesma. 

A OMCT foi selecionada como objeto de estudo por se tratar de uma organização 

de grande porte e por possuir a TD  como um dos objetivos centrais do seu negócio. 

Dentre outros fatores levados em consideração estão a conveniência, pois o autor do 

presente estudo trabalha na organização escolhida, e a relevância da OMCT para o 

cenário econômico brasileiro. 

Com a finalidade de responder à questão do trabalho, o estudo de caso 

funcionará como um validador do framework proposto, aplicado em processos 

organizacionais do RH da OMCT. A validação ocorrerá em conjunto aos entrevistados 

visto que os mesmos participaram da reestruturação de alguns desses processos com 

o uso de ferramentas de gestão do Microsoft Office 365, como Power Apps, 

Sharepoint, Power Automate e Power BI. 

A sistemática final, construída após embasamento teórico e realização das 

entrevistas, foi publicada na Câmara Brasileira do Livro (CBL) com o código ISBN 978-

65-00-20590-9 e título “Checklist para aplicação de projetos de digitalização em 

processos organizacionais”. Verificou-se que, com esta iniciativa, a visualização da 

produção técnica do presente estudo seria facilitada visto que haveria uma nova forma 

de encontrá-la. Além disso, a própria produção técnica também se encontra no 

Apêndice C do presente trabalho. 
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Todas as informações presentes no estudo de caso foram retiradas do site da 

organização, através do canal do colaborador, de relatórios, notícias, entre outros 

materiais disponíveis na internet. 

 

4.1 DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

 

4.1.1 Contexto 

 

A OMCT está entre as maiores organizações mundiais que atuam no setor de 

Mídia e Comunicação.  A organização tem como objetivo informar, entreter e contribuir 

para a educação do país através de conteúdos de qualidade. Sua perspectiva para o 

futuro é de ser o ambiente onde as pessoas encontram informação, diversão e cultura. 

Com a crescente digitalização global, e com o intuito de se manter na trajetória 

de sua estratégia, em 2018 a OMCT começou um projeto focado em orientar e apoiar 

o processo de sua transformação digital e consequente mudança para uma 

organização media tech. A partir desta mudança, a OMCT visa se tornar mais ágil e 

eficiente, capaz de se relacionar de forma mais direta e personalizada com seu 

consumidor. 

Desde 2018, a organização passa por transformações em seus negócios, ao 

mesmo tempo que busca por novos modelos de proposição de valor. O modelo de 

implementação dessa transformação se baseia em três etapas: 

1) “Transformação do negócio”: Mudança de processos internos a fim de 

proporcionar mais integração, eficiência e simplificação. Essa consolidação 

dos processos libera recursos e permite o início da próxima etapa de 

‘crescer o negócio’; 

2) “Crescer o negócio”: Elaboração de iniciativas que aumentam as receitas 

dos negócios atuais. O aumento das margens de investimento permite o 

início da próxima etapa de ‘escalar o novo’.  

3) “Escalar o novo”: Consiste em construir novos modelos de negócios que 

agreguem valor à empresa. 

No Referencial Teórico do presente trabalho foi abordada a escala de 

classificação para a maturidade digital, elaborada pela Google e BCG (2018). Com o 

projeto de mudança, a OMCT visa alcançar o patamar de “Multimomento” dessa 
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escala classificatória. Logo, o objetivo é alcançar um nível avançado capaz de aliar 

tecnologia e dados para proporcionar experiência personalizada aos seus 

consumidores. 

Em relação à estrutura organizacional da OMCT, as áreas da organização 

podem ser agrupadas em três segmentos de natureza distintas: Centros de Resultado, 

Operações Essenciais e Gestão Corporativa.  

• “Centros de Resultado”: englobam as áreas de interação com 

consumidores e anunciantes, como por exemplo os setores de Produtos, 

Serviços Digitais e Publicidade. 

• “Operações Essenciais”: envolvem os setores que viabilizam os produtos e 

serviços garantidores da vantagem competitiva, como por exemplo as 

áreas de Criação e Produção de Conteúdo, Aquisição e Governança. 

• “Gestão Corporativa”: representa as áreas de alinhamento estratégico de 

negócios, gestão de recursos e ativos da empresa, relacionamento com 

parceiros e comunicação com diferentes públicos. Exemplos de áreas da 

Gestão Corporativa são: Estratégia, Finanças, Jurídico e Recursos 

Humanos. 

A figura 3 apresenta o organograma atual da OMCT contendo a separação entre 

os três segmentos mostrados acima assim como escopo simplificado de atuação de 

cada área. 
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Figura 3: Organograma simplif icado da OMCT em 2021 

Fonte: Elaboração própria, adaptado do material da organização. 
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Para identificar lições aprendidas neste projeto piloto, o estudo de caso do 

presente trabalho focará esforços para analisar aspectos da TD dentro do setor de 

Recursos Humanos sendo, portanto, dentro da segmentação de Gestão Corporativa. 

 

4.1.2 O setor de Recursos Humanos da OMCT 

 

Na OMCT, o desenho organizacional do setor de Recursos Humanos consiste 

em três blocos: os Centros de Expertise, os Parceiros de Recursos Humanos (PRH) 

e Serviços de RH. 

• “Centros de Expertise”: setor de referência para as tarefas de especialidade 

do RH. Atuam na construção de processos, políticas e ferramentas. 

Engloba áreas como: Gestão de Talentos; Remuneração e Desenho 

Organizacional; Relações Trabalhistas e Sindicais; e Cultura, Gestão da 

Mudança e Governança. 

• “Parceiros de Recursos Humanos (PRH)”: também denominados como 

Business Partners (parceiros de negócio), são os parceiros estratégicos 

responsáveis por gestão de talentos e iniciativas de negócios. Atuam mais 

próximos aos diversos departamentos da OMCT a fim de conhecer seus 

desafios e trazer gestão de pessoas para o cotidiano. 

• “Serviços de Recursos Humanos”: responsável pelo atendimento aos 

colaboradores, oferecendo soluções administrativas de RH que facilitam e 

apoiam no dia a dia. 

Para realizar a validação do framework teórico, apenas foram verificados 

processos organizacionais do setor de Serviços de RH. Os entrevistados escolhidos 

para o estudo de caso pertencem a uma área – Gestão de Processos – cujo escopo 

de trabalho é o de melhoria contínua dos processos do setor de Serviços do RH.  A 

escolha dessa área ocorre por conta de conveniência, visto que o autor do presente 

estudo exerce funções nela, assim como já participou de projetos e grupos de 

trabalho. 

 

4.2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

. 
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O ano de 2018 foi definido como o início do processo de transformação da OMCT 

em uma organização media tech, ou seja, além de produção do conteúdo, também 

seria capaz de realizar a distribuição do mesmo de forma customizada para atender 

as expectativas do consumidor. Com isso, diversos processos foram replanejados 

com o propósito de se tornarem mais fluídos, integrados, ágeis e ef icientes. 

Logo, com o intuito de atingir essas necessidades, a equipe de Gestão de 

Processos participou de projetos de automatização de processos e, entre eles, 

projetos com utilização das ferramentas da Microsoft Office 365 para construir 

ecossistemas integrados entre as diversas plataformas. Assim, o estudo de caso 

verificará se o framework elaborado no Referencial Teórico seria válido quando 

aplicado na prática deste setor. 

 

4.3 ESTUDO DE CASO 

 

Conforme mencionado anteriormente, o presente estudo de caso possui o 

objetivo de validar a sistemática proposta no Referencial Teórico a partir de entrevistas 

com pessoas que estiveram presentes em projetos com aspecto de TD em processos 

de RH. 

A abordagem nas entrevistas foi feita utilizando o framework proposto como uma 

pauta guiadora da conversa. Foi verificado junto aos entrevistados a compatibilidade 

entre a teoria e o que foi executado na prática, na implementação de processos digitais 

da área. 

Foi permitido certo grau de liberdade na condução buscando-se dar abertura 

para que o entrevistado mostrasse sua visão acerca da sistemática. Dessa forma, a 

coleta de dados para este estudo de caso é classificada como qualitativa por meio de 

entrevistas de profundidade semiestruturadas. 

Os colaboradores da OMCT que foram escolhidos para participarem da 

entrevista possuem envolvimento distintos na digitalização de processos 

organizacionais. Assim, o processo de escolha dos entrevistados independe de seus 

cargos, tempo de empresa, área de atuação, formação, idade, experiência, entre 

outros. Estas pessoas foram convidadas por meio do sistema de comunicação por 

chat da OMCT uma vez que o autor do presente estudo também trabalha na 

organização. 
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O perfil dos entrevistados é o descrito no Quadro 6 a seguir: 

 

Quadro 6 – Perf il dos entrevistados. 

Entrevistado 

1 

Idade 31 anos 

Formação 
Graduação em Relações Internacionais 

Pós-Graduação em Suprimentos 

Tempo de 

Empresa 
1 ano e 5 meses 

Cargo Supervisor Executivo 

Atuação nos 

projetos 

Visão gerencial e processual da implementação dos 

projetos. 

Entrevistado 

2 

Idade 30 anos 

Formação Administração de empresas 

Tempo de 

Empresa 
2 anos e 10 meses 

Cargo Analista de Processos Sênior 

Atuação nos 

projetos 

Visão processual e melhoria contínua na 

implementação de projetos. 

Entrevistado 

3 

Idade 27 anos 

Formação Engenheiro Civil 

Tempo de 

Empresa 
1 ano e 7 meses 

Cargo Analista de Processos Pleno 

Atuação nos 

projetos 

Desenvolvedor das soluções planejadas em Office 

365. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

As entrevistas com colaboradores da OMCT permitiram a coleta da visão deles 

acerca da seguinte questão: “o framework criado a partir do embasamento teórico 

seria viável quando aplicada na prática?”. Segue, no Quadro 7, os principais pontos 

levantados pelos entrevistados. O quadro foi separado nas mesmas etapas do 
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framework teórico e em cada linha tem as citações das críticas e sugestões dos 

entrevistados. 

Para o Quadro 7, apenas foram considerados na tabela os pontos caracterizados 

como principais pelo autor. As entrevistas completas estão no Apêndice B. 

 

Quadro 7 – Principais pontos levantados pelos entrevistados. 

Etapa Crítica ou Sugestão com a Citação da Entrevista Entrevistado 

Tema da 

metodologia 

"[...] você está pensando em TD muito aplicado em 

uma área especificamente. [...] Quando você está 

falando de uma TD, você está pensando em uma 

transformação que tem de permear por toda a 

empresa. [...] você deve olhar para o macro daquele 

contexto que afeta o mercado em que está inserido." 

 

"O que você está fazendo aqui é criar um método que 

auxilie os agentes transformadores digitais [...] a 

definirem onde devem atacar." 

 

"Entendo que a TD é um conceito mais soft. É um 

modelo mental. [...] onde ocorre a criação de um 

ambiente coorporativo que engaja os funcionários a 

empreenderem e procurarem aspectos tecnológicos 

no dia a dia. Para isso, não existe mesmo uma 

metodologia específica, pois dependerá de empresa 

para empresa." 

1 

1) Definir foco 

da TD 

"[...] este assunto acaba entrando muito em uma 

questão de competitividade. A primeira necessidade 

é a de você se colocar como um player relevante no 

mercado." 

1 

"Tem um projeto que eu participei [...] em que a gente 

passou por uma situação de obsolescência 

tecnológica. O sistema desse projeto tinha 

parâmetros e configurações que o time de tecnologia 

2 
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percebeu que iam parar e serem obsoletos com o 

tempo [...]" 

 

"[...] estamos vivendo um momento muito grande de 

simplificação, de metodologia ágil. [...] revisões 

processuais focando no que agrega valor. [...] uma 

parte da TD também parte disso." 

"[...] você também pode mencionar a necessidade de 

visibilidade de produtividade das áreas e gargalos do 

processo." 

 

"[...] necessidade que tínhamos de deixar o processo 

mais confiável pois perdíamos muita informação." 

 

"[...] facilitar o armazenamento de informações, por 

meio da Nuvem." 

3 

2) Estudo do 

Processo atual 

"[...] vale frisar que a pessoa que conduz essa coleta 

de informações nas reuniões deve já estar 

direcionada para alguns focos pré-determinados, 

sempre pensando em agilidade de solução e 

resultado." 

1 

"[...] adicionaria “Identificação de OMs”, que são as 

oportunidades de melhorias, e “Identificação e 

classificação de gaps”. [...] quando você vai para a 

primeira reunião com uma área envolvida você já vai 

com a cabeça focada em encontrar as oportunidades 

e gaps." 

2 

"[...] nem sempre você terá um processo atual para 

estudar. [...] Quando se trata de um projeto do zero, 

a sua metodologia só seria válida a partir de um 

segundo ciclo do PDCA." 

3 
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3) Análise e 

decisão para a 

TD 

" [...] tem que falar de teste de conceito em algum 

lugar desta etapa. É você montar um conceito e 

testá-lo com pessoas mais sêniores para verificar se 

elas concordam com a sua visão. É um teste 

conceitual que vem antes do protótipo, só para 

realmente testar a ideia." 

1 

"[...] a metodologia ágil prevê o uso de MVP (Mínimo 

Produto Viável) né. E hoje a gente faz muito isso [...]" 

 

"Tem também dois outros pontos [...] O primeiro é 

relacionado à como os dados serão estruturados [...] 

muito importante ainda mais lidando com a 

Transformação Digital, onde os dados são o bem 

mais precioso [...] E o segundo ponto que também 

pensei é em relação à criação de SLAs (Acordo de 

Nível de Serviço) e SLOs (Acordo de Nível 

Operacional) que devem ocorrer junto ao 

mapeamento do processo futuro que você colocou 

nesse último ponto de “Análise e decisão para a TD”. 

Você estrutura o processo já pensando nos prazos 

de entrega de cada área." 

2 

"[...] nesse ponto de levantar prós e contras para a 

solução também tem que entrar, como ponto de 

atenção, o custo dessa solução pois isso pode ser 

um fator decisório. Talvez também avaliação da 

programação interna para ver se vale a pena ou não 

verificar programas e sistemas do mercado [...]" 

3 

4) Plano de 

ação 

"Quando você fala em Transformação Digital é 

importante você pensar menos em PMBOK e mais 

em metodologias ágeis. Ao invés de cronograma, eu 

colocaria “Teste AB”, que é você ir testando e 

corrigindo os caminhos que tem em mãos, [...] ao 

invés de “Equipe” eu colocaria “Squads 

1 
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mu ltidisciplinares”. Adicionaria também “Planejar 

sprints e MVPs”." 

"[...] acho interessante só mencionar que ao fazer o 

cronograma é legal que o planejador destaque quais 

são as soluções “quick wins”, ou seja, aquelas 

soluções que não exigem muito esforço para serem 

feitas e que, muitas vezes, ajudam bastante para 

resolver o problema em um espaço de tempo curto." 

2 

"Tem que ficar atento na equipe que for selecionar 

para realizar o projeto, porque além da estruturação 

do aplicativo, por exemplo, também é preciso 

selecionar uma pessoa capaz de realizar a 

manutenção durante a operação caso seja preciso." 

 

"Outro ponto também seria o de utilizar essa etapa 

para planejar o treinamento de equipe." 

3 

5) Ação 

"[...] você também pode adicionar os conceitos de 

metodologias ágeis, como o de “Entregas 

incrementais”. Fora isso, também acho que tem 

outras tecnologias que você não pode fechar a sua 

vista, como a robotização. O uso dos drones, por 

exemplo, são um grande avanço na transformação 

digital." 

 

"Antes de verificar os dados e resultados tem uma 

etapa de você pensar em construir indicadores." 

1 

"A gente sempre tende a similar a melhoria de 

processo com a automatização. Só que às vezes a 

melhoria de processo não está nisso e sim numa 

simplificação. Acho que isso é até um pouco da 

metodologia Lean, onde é verificado se todas as 

etapas do processo realmente fazem sentido e se 

devem ser de fato feitas para agregarem valor." 

2 
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"Não basta apenas criar a métrica, tem que também 

estruturar o indicador para que ele rode." 

"[...] poderia colocar, além de criar métricas, a parte 

de criação dos dashboards e visualizações para o 

acompanhamento gerencial. Também acrescentar 

algo relacionado a articulação de uma meta para 

essas métricas.” 

 

"No exemplo que você colocou de “Automatização de 

Processos” acho que vale mencionar também que 

tem que tentar criar uma ferramenta que seja auto 

sustentável, que não exija esforço humano toda hora, 

apenas quando for para manutenção." 

3 

6) Verificação 

"[...] nessa parte de verificação das expectativas você 

poderia até pensar em uma parte de pedir feedback 

aos usuários, não apenas medir o sucesso a partir de 

métricas. É aquilo que falamos de uma ferramenta 

agradável para o usuário, se as pessoas 

operacionais não gostarem da ferramenta, não 

adianta ter resultado de métricas boas." 

3 

7) 

Padronização 
Sem sugestões e críticas para esta etapa. - 

8) Conclusão 

"[...] essa última parte, de “Destacar pontos que 

necessitam de melhoria futura” eu colocaria de outra 

forma, [...] Primeiro seria “Identificação de gargalos e 

gaps processuais com base na avaliação das 

métricas” e depois a “Definição de planos de ação 

para combater os gaps”." 

2 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Um ponto que antecede a validação do framework e que foi alvo de feedback 

construtivo foi o próprio tema e título. Segundo o entrevistado 1, o conceito de TD 

compreende um fenômeno intangível e cultural, a ponto que não existe um método 
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definido e estruturado para sua aplicação. Para concluir, o entrevistado constata que, 

na verdade, a presente sistemática tinha objetivo de “criar um método que auxilie os 

agentes transformadores digitais [...] a definirem onde devem atacar”. Tal constatação 

segue caminho similar ao que foi verificado no Referencial Teórico, na seguinte 

afirmação: “A natureza ampla e abrangente do termo dificulta a simplificação de seu 

significado. Também não existe um escopo estruturado ou uma metodologia de 

implementação da mesma isto porque o que funciona em uma organização pode não 

funcionar em outra.”. 

Assim, uma mudança a ser feita está no título do framework com o intuito de 

remeter à implementação de processos digitais em áreas específicas e não na 

organização como um todo. Além disso, é necessária uma ressalva para alertar que 

existe um passo anterior a essa sistemática, que ilustra a mudança cultural pela qual 

a organização deve passar a fim de conquistar a maturidade digital necessária. 

De modo geral, o framework se mostrou condizente com a realidade de 

digitalização de processos organizacionais. No entanto, foi verificada a necessidade 

de adicionar aspectos da metodologia ágil para que a mesma possa atender ao 

dinamismo do mundo tecnológico. A experiência do colaborador também deve ser 

ressaltada já que, se a interface das soluções não for agradável e seus usos forem 

dificultados, dificilmente o projeto terá sucesso. 

Para a primeira etapa, “Definir o foco da TD”, alguns pontos foram levantados 

para complementar na lista de exemplos de justificativas e motivações para realização 

do projeto. Dentre eles, vale ressaltar a competitividade e a obsolescência 

tecnológica. Conforme já estudado, o fenômeno da TD é uma realidade que afeta 

todos os setores da economia e, portanto, para se manterem relevantes 

competitivamente, as organizações devem aderir à transformação. A obsolescência 

tecnológica, por sua vez, também é um fator determinante pois a falta de atualização 

de sistemas e ferramentas antigas podem gerar uma queda de produtividade 

relevante aos padrões atuais. 

Na parte de “Estudo do processo atual”, um ponto que vale ressaltar é que, ao 

se realizar reuniões com as áreas envolvidas, é necessário já ter pré-determinado uma 

relação de possíveis oportunidades e gaps. Isto possibilita agilidade e mantém o foco 

no resultado do projeto. Entende-se também que o produto final dessa etapa não deve 

ser apenas o mapeamento do processo atual e sim a identificação de todas as 

oportunidades e gargalos existentes atualmente no processo. 
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Nas etapas 3 e 4 foram verificadas a necessidade de elaborar uma estrutura 

menos rígida, que possibilitasse maior agilidade à etapa “Plan” do PDCA. Assim, para 

se adequar a essa premissa, a terceira etapa deveria ter um mecanismo que 

possibilitasse testar hipóteses em andamento, como a elaboração de um Mínimo 

Produto Viável (MVP) – versão simples da solução, que exija o mínimo de esforço, 

custo e desenvolvimento –, e o adiantamento da reflexão sobre como será a 

estruturação de dados e prazos de entrega da operação. Já na quarta etapa, o que se 

verificou é a necessidade de se planejar o projeto a partir da priorização de soluções, 

equipes multidisciplinares e sprints com entregas incrementais. 

Em “Ação”, o principal ponto de alerta é a falta de estruturação das métricas. O 

framework, elaborado no Referencial Teórico, sinaliza a necessidade de se criar 

métricas, porém outro passo importante é sobre como estas métricas serão coletadas, 

controladas e disponibilizadas para acompanhamento gerencial. 

Por fim, a etapa de “Verificação” também deve compreender uma fase de coleta 

de feedbacks dos colaboradores. A opinião deles deve ser levada em consideração 

para alavancar novos pontos de melhoria e alimentar novas voltas do ciclo PDCA. 

A síntese de ideias gerada pela coleta de insumos do referencial teórico e das 

entrevistas permite a criação da versão final do framework: 

 

Quadro 8 – Checklist para aplicação de projetos de digitalização em processos organizacionais  

Etapas 

do 

PDCA 

Etapa Descrição 

P 

1) Definir foco 

da 

digitalização 

• Encontrar justificativa/motivação para a digitalização 

processual; 

• Exemplos de justificativas e motivações:  

o Busca por competitividade;  

o Obsolescência tecnológica;  

o Falta de integração entre áreas; 

o Fragilidade no uso de dados confidenciais; 

o Trabalhos repetitivos e manuais; 

o Falta de transparência nas informações; 

o Falta de gestão do conhecimento. 
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2) Estudo do 

processo atual 

• Realizar reuniões com áreas envolvidas para entender 

diferentes pontos de vista do problema; 

• Levantar processos impactados pelo problema; 

• Identificar oportunidades e gargalos do processo; 

• Realizar o mapeamento dos processos atuais com o 

detalhamento de sistemas, prazos operacionais, 

ferramentas e análises utilizadas. 

3) Análise e 

decisão para 

a digitalização 

• Levantar possíveis soluções automatizadas e 

sustentáveis para o problema.  

• Levantar prós e contras de cada solução; 

• Definir método de estruturação e tratamento dos dados; 

• Projetar um Mínimo Produto Viável (MVP); 

• Apresentar proposta de soluções para as áreas 

envolvidas; 

• Definir solução a ser implementada; 

• Desenhar processo futuro com detalhamento de 

sistemas, prazos operacionais, ferramentas e análises 

desejadas. 

4) Plano de 

Ação 

• Planejar a solução a ser implementada e definir: 

o Sprints e seus prazos;  

o Equipe multidisciplinar; 

o Orçamento; 

o Fornecedores; 

o Alinhamento de expectativas; 

o Licenças de softwares a serem utilizados. 

D 5) Ação 

• Executar o projeto que foi planejado. 

• Exemplos de projetos: 

o Automatização de processos; 

o Robotização de processos; 

o Organização e saneamento de fontes de dados; 
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o Transferência de documentos para serviços de 

Nuvem; 

o Estruturação de novas ferramentas e sistemas; 

o Desenvolvimento de inteligência artificial; 

o Implementação de People and Analytics; 

• Treinar colaboradores envolvidos nos novos processos 

e sistemas; 

• Criar métricas para avaliar a implementação da solução; 

• Estruturar método de coleta, controle e visualização das 

métricas. 

C 6) Verificação 

• Analisar os resultados a partir das métricas 

estabelecidas; 

• Verificar se as expectativas estabelecidas foram 

atingidas; 

• Coletar críticas e sugestões dos colaboradores. 

A 

7) 

Padronização 
• Documentar e revisar novo processo e regras; 

8) Conclusão 

• Comunicar resultados para áreas envolvidas; 

• Identificação de gargalos processuais com base na 

avaliação das métricas. 

Fonte: Elaboração própria. 
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5. CONCLUSÕES 

 

A questão de pesquisa foi definida como sendo: “qual a sistemática para 

aplicação dos conceitos de transformação digital em processos organizacionais 

administrativos?”. A partir do embasamento teórico (Referencial Teórico) e prático 

(Estudo de Caso), verificou-se que não existe uma metodologia exata que evidencie 

um passo a passo para a implementação da TD em uma organização como um todo. 

Isto porque trata-se de um fenômeno que consiste em uma transformação cultural e, 

portanto, diversas variáveis podem influenciar no sucesso de sua aplicação, como o 

setor econômico no qual a organização está inserida. 

Por outro lado, com o objetivo geral de produzir um framework, verificou-se com 

o estudo que a metodologia elaborada é viável para projetos que ocorrem a níveis 

micro organizacionais. Embora o mesmo não forneça o método para inserir a 

organização no fenômeno da TD, ele auxilia em um passo posterior. Assim, após a 

organização já estar inserida no contexto da TD, a sistemática do framework auxiliará 

no planejamento de projetos para digitalização, que serão gerenciados pelos agentes 

que já são transformadores digitais. 

No caso da OMCT, por exemplo, o uso de ferramentas da Microsoft Office 365 

se mostra suficiente para a automatização de alguns processos do setor de Serviços 

do RH. Entretanto, este único fator não simplifica todo o processo de implementação 

da TD pela qual a OMCT está passando. 

Quanto à segunda questão de pesquisa – Quais tópicos devem ser estudados 

para se adquirir conhecimento tácito acerca da TD? –  verificou-se que a TD é um 

conceito intangível por se tratar de uma mudança cultural e pessoal da organização. 

Dessa forma, alguns tópicos essenciais para se entender são: Liderança, Cultura 

Organizacional, Privacidade de Dados. Todos estes tópicos são essenciais para que 

a organização possa gerenciar a mudança de forma efetiva. 

Uma limitação do estudo é a sua amostragem por conveniência e também a 

validação do framework em apenas uma organização. Sugere-se que os resultados 

desta pesquisa não sejam generalizados e se restringem à amostra observada. 

A contribuição prática do presente estudo é a de auxiliar na implementação de 

aspectos da TD em processos organizacionais administrativos. Por outro lado, a 
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contribuição teórica é a de servir como um novo estudo base para um tema cuja 

relevância aumenta à medida que a sociedade se insere no mundo digital. 

Tendo em vista os resultados verificados neste trabalho, são feitas as seguintes 

sugestões de futuras pesquisas: validar o checklist criado a partir de uma amostragem 

maior de organizações; verificar os impactos organizacionais que a aplicação dessa 

metodologia poderia ocasionar; identificação de possíveis barreiras para aplicação 

desse checklist em organizações de outros setores econômicos; pesquisa e análise 

de resistência à mudança quando o assunto é a TD; estudo da formação de novos 

profissionais capacitados para o contexto da TD.. 

Por fim, o checklist elaborado fica disponível para ajustes da comunidade 

científica. Acredita-se que o estudo, por parte de outros autores, pode aperfeiçoar a 

metodologia e permitir que cada vez mais organizações sejam inseridas no contexto 

da TD. Por se tratar de um tema relevante para o cenário tecnológico atual, sua 

compreensão deve ser a mais breve possível.  
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APÊNDICE A – PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

 

1. Escolher os entrevistados; 

2. Marcar com os entrevistados a agenda de entrevista; 

3. Enviar com antecedência o framework teórico elaborado no estudo; 

4. Cumprimentar e estabelecer a contextualização e os objetivos do trabalho; 

5. Apresentar os passos do framework; 

6. Fazer as seguintes perguntas: 

• Acredita que o framework é aplicável na prática? 

• Quais as barreiras que visualizou na implantação do framework? 

• Quais são as formas de superar essas barreiras? 

7. Agradecer pela disponibilidade; 

8. Solicitar assinatura para o Termo de Consentimento; 

9. Anexar assinatura no presente Trabalho Final de Conclusão. 

 

APÊNDICE B – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA 1: 

 

Nome: M.K. Idade: 31 anos. Formação: Graduação em Relações internacionais 

e Pós Graduação em Suprimentos. Tempo de casa: 1 ano e 5 meses. 

 

Pq – Primeiro vou te contextualizar sobre o TCC. O trabalho consiste na criação 

de uma metodologia para você implementar projetos de transformação digital. Essa 

metodologia teórica foi baseada tanto no ciclo PDCA quanto no MASP. [...] A ideia 

desta dinâmica é eu validar essa metodologia contigo para que depois eu possa criar 

o produto final do meu trabalho, que é uma metodologia estruturada e validada. Então 

agora eu queria verificar tudo que você concorda e tudo que não concorda baseado 

em toda sua antiga vivência de consultoria e também nas suas vivências atuais com 

os projetos da OMCT, principalmente com as soluções geradas a partir do Office 365, 

HCM, etc. Podemos seguir assim? 

En – Beleza. Podemos sim. 
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Pq – Ok. Começando então, as quatro primeiras etapas estão dentro de “Plan”, 

são as de “Definir foco da Transformação Digital”, “Estudo do processo atual”, Análise 

e decisão para a Transformação Digital” e “Plano de Ação”. É onde ocorre toda a parte 

de planejamento do projeto para que o mesmo seja executado na próxima etapa do 

“Do”. Depois temos o “Check”, com a verificação dos resultados e o “Act” com a 

“Padronização” e “Conclusão” do ciclo. [...] Voltando para o início da metodologia, 

temos a fase de “Definir o foco da TD” que é onde deve ser encontrado o motivo e 

justificativa para se transformar digitalmente... 

En – Então, João, eu acho que eu entendi o seu ponto, mas se você já me 

permite o levantamento de um feedback construtivo... É que, eu acho que você está 

pensando em TD muito aplicado em uma área especificamente... Acho que isto se 

aplica quando você traz para uma supervisão, uma gerência, ou até mesmo uma 

diretoria de menor porte. Quando você está falando de uma Transformação Digital, 

você está pensando em uma transformação que tem de permear por toda a empresa. 

Então quando você pensa em uma empresa que tem grande relevância e milhares de 

funcionários, como a OMCT, este assunto acaba entrando muito em uma questão de 

competitividade. Eu acho que a primeira necessidade é a de você se colocar como 

um player relevante no mercado e, para isso, acho que você não deve olhar primeiro 

para o micro, e sim para o macro daquele contexto que afeta o mercado em que você 

está inserido. [...] 

Pq – Concordo completamente. Depois dos estudos que fiz, eu vi que 

Transformação Digital é uma coisa muito difícil de ser definida e muito disso é por ser 

esse fenômeno que ocorre em todos os setores da economia, de maneiras diferentes, 

e por conta do avanço tecnológico. Neste trabalho eu realmente quis traduzir este 

fenômeno para o micro porque eu verifiquei que não existe muito uma definição e uma 

metodologia para você tentar estruturar alguns aspectos que o tornem mais digital 

frente aos seus concorrentes. [...] Eu sei que apenas automatizar processos, por 

exemplo, não simplifica todo o processo de TD..., mas já é alguma coisa, assim como 

Inteligência Artificial, People and Analytics... Entendo que o conjunto destes fatores te 

colocará como um player forte no mercado. [...] Eu quero atacar aquela pergunta “se 

eu penso que quero digitalizar, por onde iria começar?”.  Sei que teria de realizar toda 

uma mudança na cultura organizacional [...], sei também que teria de criar uma 

maturidade para a estruturação de meus dados [...]. 
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En – Treinamento também, né. Acredito até que seja o mais importante destes 

fatores. O que acontece hoje é que as empresas tem o que chamam de “analfabetos 

digitais”, que são as pessoas que não entendem o funcionamento de dados, a 

necessidade de se ter confiança nesses dados para a tomada de decisão, etc. [...] 

Pensando em justificativa para se transformar digitalmente, eu acredito que o principal 

é a necessidade de se trazer competitividade... de entender o que a outra organização 

está fazendo de diferente e que está dando certo e fazer aquilo se adequar à sua 

realidade. E aí, para você “Definir o foco da TD” também vai depender do mercado 

que você está inserido. Por exemplo, existe uma tecnologia chamada digital twins que 

tem sido muito utilizada no setor de manutenção. [...] Esta tecnologia não vai ter 

relevância em uma organização media tech, sabe? Agora, o uso de drones, por 

exemplo, é totalmente relevante. É uma tecnologia robotizada que serve para diversas 

atividades de diversos setores, desde compreensão de manchas de petróleo, pelas 

petrolíferas, até para a filmagem de conteúdo, que é como utilizamos. [...] Então outro 

ponto que eu adicionaria é o de realizar um inventário de tecnologias disponíveis no 

mercado e a verificação do que você já tem disponível em sua organização. O Power 

Apps, por exemplo, nós olhávamos para o lado e víamos que era uma tecnologia 

pouco utilizada em outros RHs e vimos que, dentro da OMCT, tínhamos pessoas com 

know-how para estruturar esse sistema. [...] Além disso, penso que quando você fala 

em “olhar para fora” e ver as tecnologias que estão surgindo, muitas vezes você 

precisa passar por uma transformação digital completa antes de fazer uso delas. [...] 

Para te exemplificar disso, teve uma empresa onde realizei um projeto, que comprava 

vários sistemas com o intuito de se transformar digitalmente, porém apenas utilizava 

35% de tudo que havia comprado. As pessoas, simplesmente, não sabiam usar 

aqueles sistemas e eles entraram em desuso. 

Pq – Você acha que então, a partir desses exemplos, o nome da tabela deveria 

ser outro? Talvez algo relacionado mais ao micro da TD? 

En – Sim. Eu acho que aqui você já está pensando na aplicação dentro de uma 

área. Você já saiu do aspecto macro e foi para o micro. Acho que você tem dois 

caminhos: ou incorporar questões mais macros na metodologia ou assumir que a 

metodologia realmente trata do micro. Se for seguir pelo segundo caminho, eu acho 

que vale citar que existe uma etapa anterior que é uma etapa mais conceitual e 

estratégica. Até porque as ferramentas do PDCA e do MASP são para o uso dos níveis 

táticos e operacionais. Talvez apenas substituiria o termo “Transformação Digital” de 



67 

 

processos por “digitalização”, pois entendo que a grande TD deve ser cultural. O que 

você está fazendo aqui é criar um método que auxilie os agentes da transformadores 

digitais, como a nossa equipe de Gestão de Processos, a definirem onde devem 

“atacar”. 

Pq – Faz sentido esse ponto. Na parte de análise dos resultados eu vou verificar 

essas questões para ajustar! 

En – Isso aí! Entendo que a TD é um conceito mais soft, entendeu? É um modelo 

mental. Os estudiosos da TD pensam no conceito de “intraempreendimento”, ou seja, 

organização onde ocorre a criação de um ambiente coorporativo que engaja os 

funcionários a empreenderem e procurarem aspectos tecnológicos para o dia a dia. 

Para isso, não existe mesmo uma metodologia específica, pois dependerá de 

empresa para empresa. 

Pq – Na segunda etapa temos o “Estudo do processo atual” onde reuniões são 

realizadas com as áreas envolvidas para entender o contexto do problema e para criar 

o mapeamento dos processos atuais. 

En – Acho que é isso aí! Só vale frisar que a pessoa que conduz essa coleta de 

informações nas reuniões deve já estar direcionada para alguns focos pré-

determinados, sempre pensando em agilidade de solução e resultado. 

Pq – A próxima etapa é a de “Análise e decisão” que é para você levantar as 

possíveis soluções, assim como os prós e contras de cada uma delas. Com isso você 

deverá definir a melhor solução para o momento e desenhar o processo futuro. 

En – Acho que você tem que falar de teste de conceito em algum lugar desta 

etapa. É você montar um conceito e testá-lo com pessoas mais sêniores para verificar 

se elas concordam com a sua visão. É um teste conceitual que vem antes do protótipo, 

só para realmente testar a ideia. 

Pq – Depois temos a etapa de criação do “Plano de Ação” que vai finalizar o 

“Plan”. Então trata-se do planejamento da solução a partir de cronograma, equipe, 

orçamento... 

En – Quando você fala em Transformação Digital é importante você pensar 

menos em PMBOK e mais em metodologias ágeis. Ao invés de cronograma, eu 

colocaria “Teste AB”, que é você ir testando e corrigindo os caminhos que tem em 

mãos, [...] ao invés de “Equipe” eu colocaria “Squads multidisciplinares”. Adicionaria 

também “Planejar sprints e MVPs”. 
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Pq – Então a gente entra na etapa de “Ação”, onde o que foi planejado será 

agora executado. 

En – Acho que aqui você também pode adicionar os conceitos de metodologias 

ágeis, como o de “Entregas incrementais”. Fora isso, também acho que tem outras 

tecnologias que você não pode fechar a sua vista, como a robotização. O uso dos 

drones, por exemplo, são um grande avanço na transformação digital. A Amazon, por 

exemplo, está revolucionando o método de delivering a partir do uso de drones... 

Pq – O pilar do “Check” é onde ocorre a “Verificação”. Então é aqui que os 

resultados são analisados e também onde vemos se as expectativas foram atendidas. 

En – Antes de verificar os dados e resultados tem uma etapa de você pensar em 

construir indicadores. Isto pode acontecer por meio de BI, Kanban, OKRs, entre 

outros. Acho que definir essa estrutura dos indicadores e a forma como eles serão 

controlados vem até antes de “Ação”, vem em “Planejar”. Existe uma diferença entre 

métricas da operação, que é o que você colocou nessa etapa do “Check” e métricas 

do projeto. Essas métricas do projeto eu acredito que seja no planejamento. Não se 

pode criar as métricas no final pois correrá o risco de operacionalizar sem ter as 

devidas medições. 

Pq – Por fim a fase final que é a do “Act”. Tem essas duas etapas de 

padronização e conclusão, onde os processos e regras deverão ser documentados e 

revisados e, depois, os resultados deverão ser comunicados e os pontos de melhoria 

futura mapeados para uma posterior análise. 

En – Acho que esta etapa é isso aí mesmo... Não consigo pensar em um outro 

ponto. 

 

ENTREVISTA 2: 

 

Nome: E.P. Idade: 30 anos. Formação: Administração de empresas. Tempo de 

casa na OMCT: 2 anos e 10 meses. 

 

Pq – Primeiramente vou te passar um panorama geral e contexto do trabalho. O 

objetivo do TCC é criar uma proposta de metodologia para projetos de Transformação 

Digital. A sistemática teórica eu já fiz, foi a que eu te mandei anteriormente, e o intuito 

dessa entrevista é realizar a validação dela. A dinâmica aqui eu penso que pode ser 
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passarmos etapa a etapa da metodologia e você me valida pensando na realidade 

dos projetos em que a equipe de Gestão de Processos atuam. Pode ser? 

En – Pode sim. 

Pq – Vamos lá, essa metodologia é baseada em duas ferramentas: ciclo PDCA 

e MASP. São ferramentas muito utilizadas como metodologias em projetos por 

fornecerem uma melhoria contínua. [...] A primeira etapa dessa metodologia é a de 

“Definir o foco da Transformação Digital”, onde encontramos a justificativa e motivação 

para realizar o projeto. Essa justificativa pode ser uma falta de integração entre as 

áreas, trabalhos manuais, fragilidade no uso de dados e etc. Você acha que isto é 

condizente com a realidade? 

En – Concordo com os pontos que você colocou... Talvez só adicionaria uma 

coisa. Tem um projeto que eu participei, que se chama Agrha, em que a gente passou 

por uma situação de obsolescência tecnológica. O sistema desse projeto tinha 

parâmetros e configurações que o time de tecnologia percebeu que iam parar e serem 

obsoletos com o tempo por dois motivos: porque a gente ia parar de ter capacidade 

de sustentação e porque as tecnologias que estavam configuradas no Aghra já não 

são mais existentes. Então a gente não tinha mais como dar suporte para aquela 

ferramenta. Isso tudo, obviamente né, alinhado com a ineficiência do sistema, por ser 

um sistema muito precário, muito manual, não tinha parte de indicadores... 

Pq – Enxerga mais algum ponto de validação? 

En – Eu acho que os pontos que você colocou aqui fazem muito sentido. [...] Isso 

que você colocou aqui como exemplo de motivação “Trabalhos repetitivos e manuais” 

conversa muito com uma coisa que queria falar. Eu acho que estamos vivendo um 

momento muito grande de simplificação, de metodologia ágil. E isso gera muitas 

revisões processuais focando no que agrega valor. E o que eu quero dizer com isso? 

Acho que muitas vezes a gente passa por um processo e ele até que roda direitinho. 

Mas aí você pensa “mas esse processo aqui tem muita etapa... quais etapas dele que 

de fato agregam valor?”. Então eu acho que uma parte da TD também parte disso. 

Pq – Você acha então que criar uma cadeia de valor entraria em algum lugar 

dessa metodologia? 

En – Acho que sim. Mas só fico com dúvida se ela deveria entrar nessa primeira 

etapa ou na segunda (de “Estudo do processo atual”). Porque eu acredito que é 

quando você está estudando o processo atual que você verifica “olha, isso aqui 

agrega, isso aqui não agrega, isso aqui é feito e ninguém sabe o porquê...”. Quando 
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você monta a cadeia de valor existe muito uma força para quebrar paradigma né... 

quebrar o “isso aqui sempre foi feito assim e por isso a gente faz”. 

Pq – Aproveitando então vamos partir para a etapa de “Estudo do processo 

atual”. É onde o produto final será um mapeamento do processo conforme ele 

acontece hoje e o mesmo será feito a partir de reuniões com as áreas envolvidas. 

En – Acho que se você quiser usar termos mais técnicos, também adicionaria 

“Identificação de OMs”, que são as oportunidades de melhorias, e “Identificação e 

classificação de gaps”. Até porque não basta você apenas mapear o processo atual e 

ficar por isso. Você precisa olhar para o processo e entender o que existe nele para 

você melhorar. Mas agora estou pensando em onde você encaixaria esse novo ponto, 

e acho que seria nas próprias reuniões iniciais com as áreas. Porque, na verdade, 

identificação de oportunidades e gaps é uma atividade que ocorre durante toda essa 

etapa de estudo do processo atual, então quando você vai para a primeira reunião 

com uma área envolvida você já vai com a cabeça focada em encontrar as 

oportunidades e gaps. Quando você vai conversar com o operador nessas reuniões 

ele geralmente já vai saber te determinar quais são os gaps. Depois, analisando o 

mapeamento do processo, você também vai conseguir captar outros gaps. [...] Outra 

coisa que eu acho importante é que eu acredito que essas reuniões com as áreas 

primeiro devem ser feitas com cada área individualmente, para dar uma maior 

liberdade, e depois realizar uma reunião com todas para verificar o conjunto. 

Pq –Agora vem a terceira etapa, a de “Análise e decisão para a Transformação 

Digital”. É onde levantamos as possíveis soluções, com seus respectivos prós e  

contras, e definimos com qual devemos seguir. É também onde mapeamos o 

processo que desejamos para o futuro. 

En – Acho que, em linhas gerais, o que você colocou faz sentido sim. [...] Um 

ponto que talvez você poderia colocar aí é que, hoje, a metodologia ágil prevê o uso 

de MVP (Mínimo Produto Viável). E hoje a gente faz muito isso: geralmente criamos 

uma prévia daquela solução no menor valor e esforço possível, para podermos testar 

aquela hipótese. Se o MVP der certo, então poderemos despender mais tempo e 

dinheiro para aquela solução. [...] Tem também dois outros pontos que acho mega 

importante de se ter aí. O primeiro é relacionado à como os dados serão estruturados, 

então “Quais bases vão alimentá-lo? De que forma vai ser feito?”. Isso tudo é muito 

importante ainda mais lidando com a Transformação Digital, onde os dados são o bem 

mais precioso. E o segundo ponto que também pensei é em relação à criação de SLAs 
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(Acordo de Nível de Serviço) e SLOs (Acordo de Nível Operacional) que devem 

ocorrer junto ao mapeamento do processo futuro que você colocou nesse último ponto 

de “Análise e decisão para a TD”. Você estrutura o processo já pensando nos prazos 

de entrega de cada área. 

Pq – A próxima etapa é a de “Plano de Ação”, onde o projeto vai ser estruturado. 

Aqui eu pensei muito no PMBOK, com a criação do cronograma, escolha da equipe, 

orçamento, fornecedores e alinhamento de expectativas. 

En – Acho interessante só mencionar que ao fazer o cronograma é legal que o 

planejador destaque quais são as soluções “quick wins”, ou seja, aquelas soluções 

que não exigem muito esforço para serem feitas e que, muitas vezes, ajudam bastante 

para resolver o problema em um espaço de tempo curto. 

Pq – Depois de planejar o projeto temos a parte da “Ação” que é onde 

executamos o projeto em si. Trouxe também alguns exemplos de projetos, como 

automatização de processos, organização e saneamento de dados, uso de nuvem, 

aplicação de uma IA, People Analytics... Nesta etapa da ação também entra o 

treinamento para os colaboradores usarem as novas ferramentas e sistemas e a 

criação de métricas para avaliar a implementação da avaliação. Aqui você enxerga 

algo que podemos ajustar? 

En – Então, só queria puxar um detalhe. A gente sempre tende a similar a 

melhoria de processo com a automatização. Só que às vezes a melhoria de processo 

não está nisso e sim numa simplificação. Acho que isso é até um pouco da 

metodologia Lean, onde é verificado se todas as etapas do processo realmente fazem 

sentido e se devem ser de fato feitas para agregarem valor. Então acho que isso já 

pode ser uma melhoria processual, mesmo sem o uso de qualquer ferramenta digital. 

Pq – Acho interessante esse ponto e sinto que ele é uma consequência do 

projeto de Transformação Digital. Quando estamos fazendo um projeto para 

reestruturar os processos digitalmente, você necessariamente tem que revisitar seus 

processos atuais e, muitas vezes, simplificá-los para se adequar ao sistema utilizado. 

En – Exatamente. A gente tem feito bastante isso e também entra naquele 

assunto que falamos sobre cadeia de valor. [...] Uma coisa que eu já ia esquecendo e 

que também é muito importante na parte de criação de métricas é a fase de 

desenvolver os acompanhamentos dos indicadores, como por exemplo com o uso de 

dashboards no Power BI. Não basta apenas criar a métrica, tem que também 

estruturar o indicador para que ele rode. 
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Pq – Por fim, aqui nós temos a última etapa do PDCA que é o “Act”. Esta etapa 

está separada em duas, a de padronização, que trata a documentação e revisão de 

processos, e a conclusão, para comunicar os resultados para a organização e 

destacar os pontos de melhoria futura que deverão retornar no ciclo. 

En – Acho que essa última parte, de “Destacar pontos que necessitam de 

melhoria futura” eu colocaria de outra forma, dividindo em dois outros pontos. Vou 

falar nas minhas palavras e depois você vê se faz sentido, ok? Primeiro seria 

“Identificação de gargalos e gaps processuais com base na avaliação das métricas” e 

depois a “Definição de planos de ação para combater os gaps”. Este último ponto acho 

que já até ajudar a fazer um link entre o “Act” e o “Plan” do PDCA. 

Pq – Baseado nisso que você falou agora, você acha que quando esses gaps 

retornam para a roda do PDCA, como novos planos de ação, eles retornam lá para o 

início da etapa de “Plan”? 

En – Acho que isso vai depender... Depende muito do tipo de problema e gap 

que você encontra. Porque você pode identificar um problema de uma área específica, 

então vai ser preciso chamar as reuniões com as áreas novamente, assim como pode 

acontecer de identificarmos um gap que já temos o contexto onde ele ocorre e 

pulamos direto para a etapa de “Plano de Ação”. 

 

ENTREVISTA 3: 

 

Nome: F.B. Idade: 27 anos. Formação: Engenheiro Civil. Tempo de casa na 

OMCT: 1 ano e 7 meses. 

 

Pq – Para te contextualizar, o TCC é sobre a realização de um estudo de caso 

da Transformação Digital na OMCT. O intuito dessa entrevista é validar aquela 

metodologia que te enviei, que trata a implementação da Transformação Digital em 

processos organizacionais. Então eu quero verificar se seria viável, quais as barreiras 

que essa metodologia poderia ocasionar e como solucionar o impacto dessas 

barreiras. Queria também que tentasse validar essa sistemática a partir das 

experiências que você viveu na equipe de Gestão de Processos e nos processos que 

você desenvolveu, como os das ferramentas do Office 365 e do HCM. 

En – Ok. 



73 

 

Pq – A metodologia dessa sistemática eu fiz baseada no ciclo PDCA e no MASP, 

que são duas ferramentas muito utilizadas para estruturar metodologias. A ideia é que 

a gente passe por cada uma dessas etapas da sistemática e você dê sugestões de 

melhorias, críticas, o que deva ser adicionado e o que deve ser excluído, na sua 

opinião. Tem alguma dúvida sobre como funcionará a dinâmica? 

En – Não. Pode prosseguir. 

Pq – Ok. A primeira etapa é a de “Definir o foco da TD”, então é onde vamos 

realmente localizar a justificativa e motivação para se realizar um projeto de 

Transformação Digital. Também trouxe alguns exemplos, como uma possível falta de 

integração entre áreas, trabalhos manuais, etc. Você enxerga algum ponto de atenção 

aqui? 

En – Pensando nesse ponto eu pensei por exemplo no processo antigo de 

desligamento onde teve uma digitalização e também porque permitiu você ter uma 

visibilidade da SLA de cada área e a identificação de gargalos, que antes você não 

tinha. Antes o processo era feito em papel então era impossível realizar esses tipos 

de análise. [...] Então acho que essas coisas você poderia aproveitar para adicionar 

nessa lista. Além disso você também pode mencionar a necessidade de se ter uma 

visão sobre produtividade das áreas e gargalos do processo. Essa digitalização de 

processos entra naquela necessidade que tínhamos de deixar o processo mais 

confiável pois perdíamos muita informação. Já tiveram casos que alguns comunicados 

de desligamento foram perdidos [...]. Também tem a questão de facilitar o 

armazenamento de informações, por meio da Nuvem. Quando você armazena 

documentos em nuvem, você terá muito mais espaço do que teria em um ambiente 

físico. [...] Tem mais um ponto também que talvez entraria em gestão de 

conhecimento, que seria mapear os maiores ofensores de problemas com 

colaboradores. 

Pq – O próximo ponto agora é o de “Estudo do processo atual”. 

En – Aqui eu também poderia citar uma problemática? Porque eu acho que uma 

problemática que existe aqui é o engajamento da solução, mas agora estou em dúvida 

se isso entra agora ou depois. Seria pensar em uma solução que, além de não alterar 

muito a rotina da pessoa também seja amigável e faça com que a pessoa compre a 

ideia daquela solução para que ela não caia em desuso ou o pessoal da operação use 

de qualquer forma. 
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Pq – Acho que talvez esse ponto fique mais para a próxima etapa onde ocorre o 

levantamento de soluções. Por que a etapa de “Estudo do processo atual” é mais de 

entender a forma como ocorre hoje. 

En – Verdade, é isso mesmo. [...] Então voltando à segunda etapa eu acho que 

um ponto legal de se considerar é que nem sempre você terá um processo atual para 

estudar. Pensa no exemplo da criação do aplicativo de análise do COVID. No caso 

deste projeto, se fosse para analisar o “processo atual” na época, de fato não tinha. 

Foi um projeto criado do zero. [...] Foi alterado conforme a gente foi andando com a 

solução. Não sei se esse exemplo pegaria essas etapas in iciais da metodologia... 

Quando se trata de um projeto do zero, a sua metodologia só seria válida a partir de 

um segundo ciclo do PDCA. O aplicativo do COVID é interessante justamente porque 

foi logo no início da pandemia e não se sabia muito sobre a doença, então à medida 

que fomos aprendendo mais coisas, a gente foi agregando no aplicativo, como a 

descoberta de novos sintomas, a necessidade de se ter mais exames PCRs, etc. 

Pq – A próxima etapa é a de “Análise e decisão para a TD” é onde você vai 

montar as soluções e o produto final, além de definir qual será a solução a ser 

implementada, e realizar o desenho do processo futuro. 

En – Acho que nesse ponto de levantar prós e contras para a solução também 

tem que entrar, como ponto de atenção, o custo dessa solução pois isso pode ser um 

fator decisório. Talvez também avaliação da programação interna para ver se vale a 

pena ou não verificar programas e sistemas do mercado, como a contratação dos 

serviços de HCM que fizemos. 

Pq – Na próxima etapa vem a parte do “Plano de Ação” que é onde o projeto 

será estruturado com o cronograma, equipe, orçamento, fornecedores, alinhamento 

de expectativas e licenças de softwares a serem utilizados. 

En – Acho que nesta etapa é mais ou menos isso que você colocou mesmo. 

Tem que ficar atento na equipe que for selecionar para realizar o projeto, porque além 

da estruturação do aplicativo, por exemplo, também é preciso selecionar uma pessoa 

capaz de realizar a manutenção durante a operação caso seja preciso. Tem o caso 

também desse suporte na manutenção acontecer por parte da empresa que foi 

contratada. Por exemplo, a Pronext a gente contratou para estruturar o nosso 

aplicativo de desligamentos, porém a manutenção ficou por nossa conta. Já o projeto 

do HCM é diferente... A gente está meio que casado com a Oracle nessa parceria, 
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não iremos assumir a parte da programação do sistema criado por eles. [...] Outro 

ponto também seria o de utilizar essa etapa para planejar o treinamento de equipe. 

Pq – Na próxima etapa vem a parte da “Ação”, de executar tudo aquilo que foi 

planejado. Então entra como exemplo de projetos a parte de automatização, de 

organização e saneamento de fonte de dados, de transferência de documentos para 

a nuvem, etc. Tem também a parte de treinar e criar as métricas. 

En – Também poderia colocar, além de criar métricas, a parte de criação dos 

dashboards e visualizações para o acompanhamento gerencial. Também acrescentar 

algo relacionado a articulação de uma meta para essas métricas. [...] No exemplo que 

você colocou de “Automatização de Processos” acho que vale mencionar também que 

tem que tentar criar uma ferramenta que seja auto sustentável, que não exija esforço 

humano toda hora, apenas quando for para manutenção. Então por exemplo, o 

aplicativo de COVID eu apenas mexo quando existe a necessidade de adicionar ou 

mudar alguma coisa, mas o aplicativo está lá, rodando sozinho. 

Pq – E é interessante que você não precisa ter cursado uma área de computação 

para aprender rápido a programação dessas ferramentas, né? 

En – É, exatamente! As fórmulas que eu vejo na maioria dos aplicativos são 

parecidas com as do Excel que todo mundo já está acostumado e isso ajuda muito 

pois acaba sendo muito intuitivo. 

Pq – Voltando aqui na sistemática, você enxerga algum problema ou barreira 

nessa parte do “Do”? 

En – Acho que o grande problema é o de projetos onde você “troca o pneu com 

o carro andando”. Quando a gente lança algum aplicativo e as pessoas já o usam e, 

em paralelo a isso, ter de fazer manutenção, ajuste ou alguma coisa assim. É um 

problema porque quando você vai fazer um teste das melhorias enquanto o aplicativo 

já possui usuários, isto pode ocasionar em erros. [...] Outro problema importante em 

se adequar na etapa de “Do” é o de comunicação entre as áreas envolvidas, 

principalmente quando for validar pontos de melhoria com elas. 

Pq – Agora vem a etapa de “Check” do PDCA, onde acontece a “Verificação”. É 

onde tem a análise dos resultados e expectativas. 

En – Acho que nessa parte de verificação das expectativas você poderia até 

pensar em uma parte de pedir feedback aos usuários, não apenas medir o sucesso a 

partir de métricas. É aquilo que falamos de uma ferramenta agradável para o usuário, 

se as pessoas operacionais não gostarem da ferramenta, não adianta ter resultado de 
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métricas boas. Uma coisa é a cabeça de quem está desenvolvendo e outra é a de 

quem está de fato usando a ferramenta. 

Pq – Acho que esse ponto entraria como um novo campo aqui... Agora indo para 

a última etapa do ciclo PDCA temos o “Act”. Primeiro vem a “Padronização” a partir 

da documentação e revisão dos processos operacionais e depois a “Conclusão” que 

é onde você comunica os resultados para toda a empresa e destaca os pontos de 

melhoria futura que deverão retornar como novos planos de ação. 

En – É... essa parte eu enxergo como a criação dos POPs (Procedimento 

Operacional Padrão). Isso de documentar o processo é realmente muito importante, 

principalmente quando surge uma pessoa nova na área, ter o processo documentado 

para explicar é um grande facilitador. [...] Também tem que se atentar pois existem 

processos que mudam e se alteram com bastante facilidade, talvez criar uma 

documentação para eles não seja muito produtivo. [...] Outra coisa que pensei também 

é o de processos que acabam tendo muitas “exceções” no seu funcionamento. É 

preciso estipular regras para cada processo e não permitir novas exceções, como: 

pedir férias fora do prazo, pedir comunicado de desligamento sem respeitar o prazo 

pré-determinado... 

Pq – Ok, a gente finalizou a sistemática... Só queria fazer mais uma pergunta: 

esses processos em que você teve tempo curto para executar, quais dessas etapas 

você acha que teve de ser pulada? Ou melhor, como ocorreu a implementação deles 

na prática? 

En – Então, os dois projetos que ocorreram dessa forma foram o para criação 

do aplicativo de vacinações e o de análise de números da COVID dentro da OMCT. 

Acho que nesses projetos acabou faltando planejamento por parte das áreas clientes 

pois a demanda veio muito em cima da hora e, obviamente, esses foram casos 

extremos onde o motivo um fator externo, que não dá para controlar, a pandemia. O 

aplicativo da vacina foi exatamente assim: “olha, pensa numa solução para o 

agendamento da vacina... já marcamos com os fornecedores essa ação da vacina 

para semana que vem”. Então, neste exemplo, não teve tempo para realizar muito 

planejamento, nem testes e também foram feitas poucas conversas com as áreas. 

Basicamente esse projeto foi só a etapa de “Do” da sua metodologia. Inclusive, um 

outro problema deste aplicativo de agendamentos é que, por ter sido planejado de 

forma rápida, muitas pessoas acabaram aparecendo no dia da vacinação sem terem 
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sido agendadas. A conclusão é que a análise que geramos não reflete o número real 

de funcionários que foram vacinados. 

Pq – E a aplicação da ferramenta para análise de números da COVID? 

En – A do COVID foi parecida. Os colaboradores começaram a ligar para 

informar sobre a doença e a Central de Soluções não tinha nenhuma ferramenta 

preparada para registrar os casos. Os registros eram feitos em planilhas e não existia 

muito método e padronização, cada pessoa acabava anotando de um jeito. Vimos 

então que, quanto antes desenvolvêssemos a ferramenta para termos esses registros 

centralizados, melhor para depois gerar análises. 

 

APÊNDICE C – PRODUÇÃO TÉCNICA: CHECKLIST PARA APLICAÇÃO DE 

PROJETOS DE DIGITALIZAÇÃO EM PROCESSOS ORGANIZACIONAIS 

 

Etapas 

do 

PDCA 

Etapa Descrição 

P 

1) Definir foco 

da 

digitalização 

• Encontrar justificativa/motivação para a digitalização 

processual; 

• Exemplos de justificativas e motivações:  

o Busca por competitividade;  

o Obsolescência tecnológica;  

o Falta de integração entre áreas; 

o Fragilidade no uso de dados confidenciais; 

o Trabalhos repetitivos e manuais; 

o Falta de transparência nas informações; 

o Falta de gestão do conhecimento. 

2) Estudo do 

processo atual 

• Realizar reuniões com áreas envolvidas para entender 

diferentes pontos de vista do problema; 

• Levantar processos impactados pelo problema; 

• Identificar oportunidades e gargalos do processo; 
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• Realizar o mapeamento dos processos atuais com o 

detalhamento de sistemas, prazos operacionais, 

ferramentas e análises utilizadas. 

3) Análise e 

decisão para 

a digitalização 

• Levantar possíveis soluções automatizadas e 

sustentáveis para o problema.  

• Levantar prós e contras de cada solução; 

• Definir método de estruturação e tratamento dos dados; 

• Projetar um Mínimo Produto Viável (MVP); 

• Apresentar proposta de soluções para as áreas 

envolvidas; 

• Definir solução a ser implementada; 

• Desenhar processo futuro com detalhamento de 

sistemas, prazos operacionais, ferramentas e análises 

desejadas. 

4) Plano de 

Ação 

• Planejar a solução a ser implementada e definir: 

o Sprints e seus prazos;  

o Equipe multidisciplinar; 

o Orçamento; 

o Fornecedores; 

o Alinhamento de expectativas; 

o Licenças de softwares a serem utilizados. 

D 5) Ação 

• Executar o projeto que foi planejado. 

• Exemplos de projetos: 

o Automatização de processos; 

o Robotização de processos; 

o Organização e saneamento de fontes de dados; 

o Transferência de documentos para serviços de 

Nuvem; 

o Estruturação de novas ferramentas e sistemas; 

o Desenvolvimento de inteligência artificial; 

o Implementação de People and Analytics; 
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• Treinar colaboradores envolvidos nos novos processos 

e sistemas; 

• Criar métricas para avaliar a implementação da solução; 

• Estruturar método de coleta, controle e visualização das 

métricas. 

C 6) Verificação 

• Analisar os resultados a partir das métricas 

estabelecidas; 

• Verificar se as expectativas estabelecidas foram 

atingidas; 

• Coletar críticas e sugestões dos colaboradores. 

A 

7) 

Padronização 
• Documentar e revisar novo processo e regras; 

8) Conclusão 

• Comunicar resultados para áreas envolvidas; 

• Identificação de gargalos processuais com base na 

avaliação das métricas. 
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ANEXO A – TERMOS DE CONSENTIMENTO DOS ENTREVISTADOS 

 

Figura 4 – Termo de Consentimento do Entrevistado 1 

 

 

Figura 5 - Termo de Consentimento do Entrevistado 2 
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Figura 6 – Termo de Consentimento do Entrevistado 3 

 


