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RESUMO 

A Transformação Digital é um tema que tem recebido, nos últimos anos, cada vez 

mais destaque nas esferas acadêmica e corporativa, sendo visto como um processo 

importante de ser compreendido, integrado à estratégia das organizações, aplicado e 

mensurado. Tal estratégia se apresenta como saída para que as empresas consigam 

prosperar e adquirir novas vantagens competitivas frente às mudanças decorrentes 

da 4ª Revolução Industrial. Apesar dessa relevância, incorporar a Digitalização aos 

modelos de negócios na prática ainda é um desafio. Entretanto, em 2020, diversas 

empresas incorporaram iniciativas digitais à sua operação como resposta imediata à 

crise causada pela pandemia do Corona vírus, ainda que não tivessem seu plano de 

transformação digital estabelecido. Esse estudo consiste em avaliar o impacto da 

pandemia no nível de maturidade do processo de Digitalização em um caso específico 

de uma empresa do varejo, realizando uma comparação do diagnóstico de maturidade 

no contexto pré-pandemia e no contexto atual, assim como propor um roadmap de 

ações focadas em alavancar tal transformação. A abordagem utilizada foi um estudo 

de caso, de abordagem qualitativa e de caráter exploratório e a coleta de dados foi 

realizada a partir de três entrevistas semiabertas com profissionais da empresa. A 

partir das entrevistas e das características do Modelo de Análise de Maturidade 

selecionado, concluiu-se que, no período de um ano, a organização adquiriu maior 

maturidade em seu processo de transformação digital, mas ainda possui diversos 

desafios para alcançar a classificação de maturidade máxima. Por fim, o estudo 

elaborou um roadmap de ações visando esse nível máximo, a partir do Método de 

Análise de Solução de Problemas (MASP) e o método GUT para o levantamento e 

priorização de ações necessárias.  

Palavras-chave: Transformação Digital, Análise de Maturidade, Indústria do 

Varejo, Digitalização, Indústria 4.0 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Digital Transformation is a topic that has been, in the last few years, increasingly 

discussed in the academic and corporative environment, and it is considered an 

important process to be studied, integrated to business strategies, implemented, and 

measured. This strategy has been one opportunity for the companies to thrive and to 

acquire new competitive edges in the changing scenario due to the 4th Industrial 

Revolution. Despite this relevance, incorporating Digital approaches in the business 

models still is challenging. Nevertheless, in 2020, several companies incorporated 

digital initiatives to their operation as an immediate answer to the crisis caused by the 

Coronavirus pandemic, even if they did not have their digital transformation plans 

defined yet. This study consists in evaluating the impact of the pandemic on the 

digitalization process’ maturity level in a retail company, by making comparisons 

between the maturity diagnosis of their pre pandemic context and current context. Also, 

the study suggests a roadmap of actions focused on leveraging the digital 

transformation. The approach used is a qualitative and exploratory case study, and the 

data was collected through three interviews with company’s employees. Through these 

interviews and through the dimensions of the Maturity Assessment Model selected, it 

was concluded that, during the one-year period, the company has gained more 

maturity on its digitalization process, but it still has a lot of challenges ahead in order 

to achieve the highest maturity classification. Finally, the study elaborated a roadmap 

of actions considering those challenges and utilized the Analysis and Problem-Solving 

Methodology (MASP) and the GUT Matrix to list and prioritize the necessary actions.  

Key words: Digital Transformation, Maturity Assessment, Retail Industry, 

Digitalization, Industry 4.0 
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1. INTRODUÇÃO 

Serão desdobrados nessa seção a contextualização da situação-problema, a 

definição dos objetivos geral e específicos do estudo, as justificativas que o motivam, 

assim como evidenciar as limitações e relevância do trabalho. 

 

1.1. Contextualização 

A palavra revolução, por si só, já está intrinsecamente associada à profundas 

mudanças de algo que já se conhecia previamente como verdade. Ao longo do tempo, 

a sociedade vivenciou três revoluções industriais que transformaram sistemas 

econômicos e sociais a partir de novas tecnologias disruptivas que romperam com as 

formas de produção até então (SCHWAB, 2016).  

Essas três revoluções industriais transformaram a dinâmica das relações 

comerciais e o rumo dos modelos de negócios atuais. A partir da introdução da 

máquina a vapor, a 1ª Revolução Industrial substituiu o vigente processo de produção 

baseado na mão-de-obra artesanal. Já a 2ª Revolução Industrial trouxe a utilização 

da eletricidade, combustíveis fósseis e as linhas de montagem, permitindo a produção 

em escalas cada vez maiores. A 3ª Revolução Industrial incorporou a modernização 

e informatização às linhas produtivas, permitindo que as automatizássemos 

amplamente a partir da chegada dos eletrônicos, telecomunicações e da tecnologia 

da informação. Essa revolução ultrapassou as mudanças nas linhas de produção, mas 

de fato foi o primeiro passo da sinergia entre ciência e produção, sendo caracterizada 

como uma revolução técnico-científica. 

No cenário atual, fala-se muito sobre uma emergente 4ª Revolução Industrial, 

termo surgido na Alemanha por volta de 2011, caracterizada pela aplicação de 

tecnologias habilitadoras nos sistemas produtivos, visando aumentar a eficiência dos 

processos a partir da comunicação, integração e compartilhamento de dados entre os 

elementos da cadeia de valor (KAGERMANN; WAHLSTER; HELBIG, 2013). Dessa 

forma, segundo Schwab (2016), tem-se o conceito de Fábricas Inteligentes, onde os 

sistemas seriam flexíveis e modernizados. Segundo Soldatos et al. (2016), no futuro 

pós revolução, a produção será impulsionada pela flexibilidade e capacidade de 

responder rapidamente às necessidades do mercado, ao invés do modelo pautado na 

fabricação em massa.  
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Dito isso, a 4ª Revolução Industrial representa um passo a mais em relação às 

demais revoluções que até então tivemos, por não tratar somente de linhas de 

produção ou de máquinas inteligentes e automatizadas. A 4ª Revolução une 

tecnologias - que vão desde a nanotecnologia a energias renováveis-, a domínios 

físicos, biológicos e digitais (SCHWAB, 2016). Por representar uma expectativa de 

mudanças sem precedentes, os desdobramentos e impacto futuro da Revolução na 

forma como fazemos negócios ainda é muito incerto e nebuloso, apesar da produção 

acadêmica e das empresas estarem buscando esforços para se antecipar e adaptar. 

Apesar da incerteza, o que muitos estudos acadêmicos têm evidenciado é que, 

nesse contexto da 4ª Revolução Industrial, a transformação digital torna-se elemento 

fundamental para que as organizações reinventem seus negócios e sua proposta de 

valor através de novas tecnologias, podendo assim se adequar à essa nova dinâmica. 

Nas palavras de Mazzone (2014) a transformação digital é a evolução contínua de 

uma empresa, modelo de negócio, ideia, processo ou metodologia, tanto no nível 

estratégico quanto tático. 

Nesse sentido, a transformação digital vem ganhando cada vez mais destaque 

no mundo corporativo e acadêmico como um processo importante de ser 

compreendido, integrado à estratégia das organizações, aplicado e mensurado. Ela 

se mostra como saída para que as empresas consigam prosperar e manter suas 

vantagens competitivas frente às mudanças decorrentes da 4ª Revolução Industrial. 

Em 2020, esse tema ganhou ainda mais destaque devido à Pandemia do Corona 

vírus, que foi responsável por acelerar estratégias que as companhias vinham 

estruturando para suas transformações digitais, segundo pesquisa da KPMG (KPMG 

2020 CEO Outlook: COVID-19). Essa aceleração impactou inúmeros setores, mas um 

dos setores cujas operações e receitas foram mais imediatamente impactados foi o 

setor do varejo, exigindo de seus atores uma resposta ainda mais rápida. Tendo tido 

seus processos de digitalização acelerados por esse contexto de crise, muitas 

empresas viram-se obrigadas a adotar estratégias muitas vezes não compatíveis com 

seus modelos de gestão, o que pode significar que as estratégias podem não ser 

sustentáveis a longo prazo ou não se provem eficientes na melhoria de performance. 
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1.2. Estruturação da Situação-Problema 

Conforme evidenciado anteriormente, a transformação digital é um tema cada 

mais necessário e presente nas discussões de empresas e instituições científicas, que 

ganhou ainda mais força devido à crise gerada pelo Covid-19, mas ainda muito 

nebuloso. Segundo a Forbes (2019), 70% das empresas que tentaram passar por um 

processo de transformação digital, falharam, e o problema está no fato de que aplicar 

o conceito na prática é difícil, apesar de compreenderem que sua digitalização é 

crucial. 

A maior parte das organizações ainda não sabe como tornar tangível o conceito 

e aplicá-lo na prática. A alta gerência, muitas vezes, ainda não compreende a 

necessidade de incorporar a digitalização à sua estratégia, a investir no 

desenvolvimento de habilidades essenciais nos funcionários, a engajar a empresa 

como um todo, e acaba se limitando aos investimentos em tecnologias habilitadoras. 

“Na realidade, muitas organizações estão tratando seus projetos de transformação 

digital como projetos meramente de TI” (Issa et al). De modo geral, não está claro 

ainda para as organizações como podem obter sucesso em seu processo de 

digitalização e, consequentemente, colher seus benefícios. 

Soma-se a esse cenário de incerteza, a ruptura imediata causada pela pandemia 

do Corona vírus nas empresas do varejo. Tais empresas se viram obrigadas a 

implementar ações de digitalização antes do esperado, como forma de sobrevivência 

ao isolamento social gerado pelo Corona vírus. Muitas dessas ações de digitalização 

cumpriram seus objetivos de resposta à crise que se via em questão, mas ainda não 

se sabe ao certo se elas garantirão um sucesso a longo prazo e uma transformação 

digital sustentável.  

Um processo de digitalização de sucesso requer maturidade em relação às 

mudanças na estratégia e no modelo de gestão que, de certa forma, as empresas 

podem não ter se priorizado no contexto de sobrevivência. Segundo Yohn (2020), os 

varejistas precisam compreender que não há perspectivas de o mercado voltar a ser 

o mesmo tão cedo e que os consumidores irão manter o comportamento adotado com 

pedidos online. Para superar gigantes do e-commerce, como a Amazon, é necessário 

que as varejistas invistam na transformação digital de forma mais proativa e intensiva 

(YOHN, 2020). 

Nesse sentido, torna-se necessário compreender quais são os próximos passos 

a serem percorridos pelas empresas do varejo em sua jornada de transformação 



15 
 

digital, para que elas se mantenham competitivas e prósperas em um contexto pós-

crise. Esse caminho dependerá de um entendimento acerca do estágio de maturidade 

do processo de digitalização dessas empresas no período pré-crise e acerca do 

estágio elas se encontram atualmente. Considerando tais fatos, o presente estudo 

visa fomentar clareza em um cenário de incerteza, e responder às seguintes situação-

problema:  

• A crise do Corona vírus acelerou a maturidade do processo de 

digitalização das organizações do varejo? 

• Devido a esse processo de transformação ocorrido durante a crise, tais 

organizações estão prontas para se manterem competitivas e resilientes no 

cenário pós-crise?  

• Quais são os próximos passos desses processos de transformação para 

enfrentarem os desafios do mercado varejista? 

  

1.3. Objetivos do Estudo 

O objetivo geral do presente estudo é diagnosticar o impacto da pandemia do 

Covid-19 no estágio de maturidade das empresas do setor do varejo e realizar um 

roadmap de ações a serem endereçadas no contexto atual para garantir o sucesso do 

processo de transformação digital dessas empresas, a fim de que elas se mantenham 

resilientes e desenvolvam cada vez mais vantagens competitivas. Quanto aos 

objetivos específicos, esses podem ser sintetizados como: 

• Estudar os diferentes modelos de maturidade relacionados ao processo de 

transformação digital presentes na literatura, a fim de definir qual modelo 

será utilizado para o presente estudo; 

• Levantar as diferentes estratégias de digitalização realizadas por empresas 

do varejo nos contextos pré crise e atual; 

• Aplicar o método de análise de maturidade de uma empresa do setor de 

varejo, buscando encontrar seu estágio de maturidade nos contextos pré 

crise e atual; 

• Identificar quais são as maiores deficiências do processo de transformação 

da empresa do setor de varejo, que hoje a impedem de chegar ao estágio 

de máxima maturidade. A essas deficiências serão sugeridas ações que as 
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tratem no roadmap de ações para que se tornem potencializadoras da 

transformação digital. 

 

1.4. Relevância do Estudo 

 Segundo pesquisa da McKinsey & Company, em 2018, a transformação digital 

promoveu melhoria de performance em apenas 16% das empresas entrevistadas. 

Durante a Crise do Corona vírus, investir em transformação digital foi uma saída para 

diversas empresas em diferentes setores. Porém, ainda não se pode afirmar que tal 

processo foi bem sucedido e de fato resultou uma melhoria de performance 

sustentável para estas empresas. Tais dados reiteram a importância de se estudar as 

implicações da digitalização no resultado das empresas e seus desdobramentos em 

ações práticas. 

Além de ser um assunto importante para o ambiente empresarial, as discussões 

acerca da transformação digital também são de grande interesse da academia. Tal 

fato é evidenciado pela crescente curva de produção acadêmica acerca do tema: na 

base Scopus Elsevier, são encontrados 4186 artigos publicados em 2010 com a 

palavra-chave “Digital Transformation”, enquanto em 2015, obtemos 7.192 e em 2020, 

o número salta para 12.937.  

Entretanto, apesar do tema estar sendo mais discutido nas esferas acadêmica e 

empresarial, ainda não há um consenso sobre a definição do termo transformação 

digital (SCHALMO, et al., 2017) e nem sobre seus desdobramentos. Segundo 

Schumacher, as empresas possuem dificuldade de traçar ações, programas ou 

projetos concretos para aliar a transformação digital à sua estratégia e, por essa razão, 

torna-se necessário discutir metodologias que auxiliem na construção de um modelo 

de gestão que permita maior sinergia com a digitalização.  

Por fim, pode-se evidenciar a relevância do tema a partir da ideia destacada por 

Fokina e Barinov (2019) de que a transformação digital é um fator determinante no 

crescimento da economia global, e há impactos ainda inestimáveis da digitalização de 

mercados e sociedade. A introdução da economia digital nas indústrias poderá mudar 

o comportamento dos consumidores de forma jamais vista anteriormente e, logo, é 

importante que empresas e a academia se preparem para esse cenário. 

Portanto, fica evidente a relevância de se realizar uma análise de maturidade 

dos processos de transformação das empresas, assim como construir um guia de 

ações práticas que irão garantir a evolução dessa maturidade, como pretende essa 
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pesquisa. Tais ações práticas objetivam a melhoria de desempenho e potencialização 

dos benefícios adquiridos a partir da transformação digital. Dessa forma, o estudo 

propõe-se a entregar tanto uma relevante contribuição acadêmica quanto uma 

contribuição ao contexto corporativo, a partir da ferramenta metodológica a ser 

aplicada.  

 

1.5. Delimitação do Estudo 

O propósito da pesquisa é estudar o fenômeno da transformação digital em 

empresas, assim como os desdobramentos da pandemia do Corona vírus. Contudo, 

como cada setor foi impactado de diferentes formas pela crise e devido à diversidade 

de respostas de cada setor, o estudo irá se limitar ao varejo, setor que foi impactado 

imediatamente pelo isolamento social e pelos novos comportamentos de consumo da 

sociedade. 

Vale reiterar, ainda, que o estudo de caso será aplicado a apenas uma empresa 

do setor. Logo, não se pode afirmar que as demais empresas do setor terão as 

mesmas estratégias, práticas e desempenhos. Nesse sentido, é importante entender 

que os resultados aqui apresentados não representarão, necessariamente, uma 

verdade aplicável a todos os atores do mesmo setor e tampouco de outros setores.  

Além disso, a abrangência geográfica do estudo se limitará ao estado do Rio de 

Janeiro, local de atuação da empresa do estudo de caso e o período de coleta e 

análise dos dados considerado começou em Outubro de 2020 e terminou em Abril de 

2021. Além disso, os insumos recolhidos para a realização da análise de maturidade 

do estudo se limita às respostas e experiências de dois funcionários da empresa 

selecionada como objeto de estudo. 

 

1.6 Organização do Trabalho 

O presente estudo, baseado em uma vertente teórica e outra empírica está 

estruturado em 5 capítulos, cujos conteúdos serão explicitados a seguir: 

• O Capítulo 1 apresenta o contexto socioeconômico em que se encaixa a 

pesquisa, a estruturação da situação-problema que motivou a realização da 

mesma, o objetivo geral e objetivos específicos que se pretende alcançar 

com o estudo, sua relevância para o âmbito acadêmico e corporativo e, por 

fim, suas delimitações; 
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• O Capítulo 2 retrata a revisão de literatura acerca de conceitos a serem 

abordados, visando o embasamento teórico do leitor, facilitando assim seu 

completo entendimento do presente estudo; 

• O Capítulo 3 descreve a metodologia de pesquisa adotada para a realização 

do estudo em detalhes, aprofundando o passo-a-passo realizado para o 

planejamento e execução do estudo, que irá permitir que os objetivos sejam 

alcançados; 

• O Capítulo 4 consiste na aplicação do estudo de caso, e irá relatar quais 

foram os resultados de cada etapa da metodologia adotada aplicada a uma 

empresa do setor do varejo, a fim de analisar o processo de transformação 

da empresa durante a pandemia do Covid-19 e traçar um plano para os 

próximos desse processo; 

• O Capítulo 5, por fim, apresenta as conclusões obtidas a partir da aplicação 

da pesquisa, assim como visa responder às perguntas levantadas na 

elaboração da situação-problema. Há também uma reflexão a respeito dos 

objetivos traçados para a pesquisa terem sido alcançados pela pesquisa ou 

não. Nas considerações finais, o Capítulo sugere, ainda, sugestões de 

problemas a serem investigados por pesquisas futuras, buscando 

desdobrar seu trabalho em novas contribuições científicas. 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Transformação Digital 

Muito tem-se falado nos âmbitos acadêmico e corporativo acerca da 

transformação digital com o avanço das novas tecnologias digitais (como redes 

sociais, Big Data, etc.) e sua penetração nos mais diversos mercados. O mundo viu 

empresas como a Amazon ou o Facebook, primeiras a tornarem-se digitais, se 

tornarem poderosas e viu empresas com a Blockbuster não conseguirem sobreviver 

à nova realidade dos modelos de negócios baseados em digitalização (Hess et al, 

2016). Além disso, as organizações perceberam que agora são capazes de comunicar 

com seus clientes individualmente e praticamente em tempo real, conforme reitera 

Schallmo (2016). 

Apesar da grande pressão que as empresas estão sofrendo para se tornarem 

digitais, do aumento de interesse em relação ao tema e apesar de ser um termo 
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popular no mundo corporativo, ainda não há na literatura uma única definição 

amplamente aceita para o termo transformação digital (Schallmo, 2019). Por essa 

razão, o presente trabalho irá apresentar diferentes abordagens encontradas na 

literatura. 

Para a consultoria PricewaterhouseCoopers (2013), a transformação digital 

consiste na “transformação do mundo dos negócios a partir da implantação de novas 

tecnologias baseadas na internet, impactando a sociedade como um todo”. Entretanto, 

é importante reiterar que o impacto da transformação digital é de grande magnitude e 

não se restringe à esfera tecnológica ou aplicação de novas tecnologias. Nas palavras 

de McDonald e Rowsell-Jones (2012), essa transformação vai além da digitalização 

de recursos, ela resulta em receitas e resultados sendo gerados a partir de ativos 

digitais.  

Ter ativos digitais substituindo equipamentos inteligentes ou automatizados, 

significa que poderemos, cada vez mais, ter sistemas de suporte à análise e tomada 

de decisão de forma integrada em diferentes indústrias. Mundialmente, empresas 

estão utilizando novas tecnologias como, por exemplo, redes sociais, analytics e smart 

devices, e estão melhorando o uso de sistemas adotados tradicionalmente (como 

ERPs), e, consequentemente, reinventando seus modelos de negócio, a experiência 

do cliente, seus processos e propostas de valor (Westerman et al, 2011). Ou seja, elas 

estão transformando tais tecnologias em ativos digitais.  

Além das esferas mencionadas anteriormente, a transformação digital permite 

também integrar atores ao longo da cadeia de suprimentos ao digitalizar suas 

operações do início ao fim, como acredita Bowersox et al. (2005).  

A partir da definição de transformação digital como agente transformador de 

diferentes esferas de negócios, fica evidente a necessidade de as empresas encará-

la não só como um projeto exclusivamente de TI, mas sim como um processo que irá 

requerer o engajamento da organização inteira. Collin et al (2015) foi além ao afirmar 

que, enquanto o termo “digitization” significa transformar uma informação analógica 

em digital, os termos “digital transformation” e “digitalization” são conceitos amplos, 

afetando problemas da esfera política, social e econômica. 

Como J. Reis et al. (2018) resume em sua revisão de literatura acerca do 

conceito de transformação digital, as definições para esse fenômeno abrangem 

elementos tecnológicos – pois se o ele se baseia na aplicação de novas tecnologias -
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, organizacional – já que requer a revisão de modelos de negócio e de processos -, e 

Social – pois influencia as dinâmicas da sociedade como um todo. 

Podemos concluir que a transformação digital é um processo que, a partir de 

tecnologias habilitadoras, é capaz de transformar o relacionamento com 

consumidores, as dinâmicas de um setor, modelos de negócio, cadeias de 

suprimentos, cadeias de valor, operações e dinâmicas da sociedade como um todo, 

tendo o potencial de “mudar radicalmente a performance ou alcance das empresas” 

(Westerman et al., 2011). 

Fica evidente, portanto, que as empresas e seus gestores devem preocupar-se 

em investir fortemente na mudança estrutural e cultural da organização, engajar a 

liderança e todos os colaboradores e definir um plano estratégico, tático e operacional 

para que consigam obter sucesso no processo de digitalização e possam, 

consequentemente, colher seus frutos. Para que seja possível traçar esse plano, é 

fundamental compreender os pilares da transformação digital e os fatores críticos de 

sucesso relacionados a cada um desses pilares. A análise de maturidade é uma 

ferramenta que permite essa compreensão e reflexão. 

 

2.2 Modelo de Maturidade 

O Modelo de Análise de Maturidade é uma ferramenta utilizada para medir o 

quanto uma organização ou um processo está perto de atingir um desejável estágio 

final, ou seja, o patamar de maturidade máxima (Schumacher et al, 2016). Essa 

maturidade se refere a um “estado de completude, perfeição ou prontidão” (J.A 

Simpson, 1989) e, em geral, é definida considerando referências na literatura, no 

mercado e benchmarks com diferentes empresas. 

De modo geral, o Modelo de Maturidade consiste na definição de dimensões 

consideradas como pilares que devem ser levados em consideração durante a 

avaliação. Além das dimensões, cada modelo define os estágios da escala de 

maturidade, sendo o último estágio a melhor referência possível. Cada um dos pilares 

é avaliado de acordo com itens que precisam ser cumpridos para serem encaixados 

dentro de cada um dos níveis da escala e, por fim, resultarem em um estágio final 

dentro da escala.  

Tendo em vista o conceito apresentado anteriormente, os Modelos de 

Maturidade auxiliam empresas a realizarem um diagnóstico acerca do estado atual de 

seus processos. Porém, seu objetivo não se limita à situação presente e visa, a partir 
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deste guia sistemático, ajudá-las também a estruturar um roadmap de ações futuras 

a serem tomadas como próximos passos de sua evolução (Gökalp, 2017).  

Por essa razão, o presente trabalho irá utilizar um Modelo de Maturidade voltado 

ao processo de transformação digital para compreender a situação atual da empresa 

alvo do estudo de caso, identificar as lacunas entre o estágio atual e o estágio de 

maior maturidade e, por fim, traçar planos de ações para evolução de sua maturidade. 

É importante reiterar que tais modelos não buscam estabelecer um passo-a-passo 

simples que resulte em uma digitalização plena (Schumacher et al., 2016). Porém, 

eles são ferramentas de suporte à tomada de decisão acerca das estratégias a serem 

adotadas. 

 

2.2.1 Modelo de Maturidade de Transformação Digital 

Um passo fundamental para o presente estudo é a escolha do Modelo de 

Maturidade a ser aplicado, uma vez que há, na literatura, diversos Modelos 

desenvolvidos para a Indústria 4.0 e para o processo de digitalização. A partir de suas 

metodologias, cada modelo define escalas de maturidade e dimensões de análise 

diferentes, fato que reitera a abrangência dos ditos conceitos. 

Há modelos que possuem abordagens que visam a dimensão tecnológica, 

exclusivamente, uma vez que a Indústria 4.0 baseia-se na aplicação de sistemas 

cyber-físicos (CPS). Entretanto, conforme destaca De Carolis et al (2017), as 

capacidades digitais de uma organização não dependem somente das tecnologias 

que suportam seus processos. Estruturas organizacionais, processos, cultura, 

modelos de gestão e habilidades dos funcionários não devem ser fatores 

negligenciados nessa equação.  

Há na literatura uma grande variedade de modelos de maturidade desenvolvidos 

relacionados à Indústria 4.0 e ao processo de Digitalização. Muitos, entretanto, não 

possuem metodologias claras de aplicação da avaliação de maturidade e, por essa 

razão, não contribuiriam para o objetivo do presente estudo. A listagem abaixo 

apresenta os modelos mais citados a partir de pesquisa na base Scopus, que 

atendiam ao critério de clareza sobre aplicabilidade. Além disso, é apresentado um 

breve resumo a respeito de suas abordagens e as dimensões que cada um deles 

considera para definir a escala de maturidade. 

• O Modelo SIMMI 4.0, desenvolvido por Leyh et al (2016), possui um foco 

maior na abordagem tecnológica das capacidades digitais das organizações. É 
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pautado em quatro dimensões: Integração vertical, integração horizontal, 

Desenvolvimento de produtos digitais e tecnologia transversal; 

 

• O modelo desenvolvido por Schumacher et al. (2016) é pautado nas 

seguintes oito dimensões: Estratégia, Liderança, Governança, Cliente, Cultura, 

Produto, Operações, Tecnologia e Pessoas. Para cada uma dessas dimensões 

os autores elencam itens essenciais a serem avaliados a partir de um 

questionário respondido por funcionários da organização. Para cada pergunta, 

os respondentes avaliam de acordo com a escala Likert (sendo 1- não importante 

e 5- muito importante). Por fim, os autores elaboraram uma ferramenta prática 

para realização da análise, onde as respostas são tabuladas e o nível de 

maturidade calculado. É importante destacar que esse modelo foi desenvolvido 

com foco para empresas de manufatura; 

 

• A consultoria PricewaterhouseCoopers (2016) elaborou um modelo para 

autoavaliação online a respeito da implementação de operações digitais. O 

objetivo é ajudar empresas a definir onde estão em sua jornada digital e quais 

ações são necessárias, levando em consideração seu tamanho e mercado. As 

dimensões avaliadas são: Modelo de Negócios, Portfólio de Produtos e Serviços; 

Acesso ao Mercado e a Clientes; Cadeia de Valor e Processos, Arquitetura de 

TI; Compliance, Jurídico, Risco e Segurança; Organização e Cultura.  

 

• De Carolis et al (2017) estruturou um modelo também voltado para 

indústrias de manufatura, cujas dimensões foram: Engenharia e Design, 

Gerenciamento de Produção, Gestão da Qualidade, Gestão de Manutenção e 

Logística. A avaliação deve ser realizada a partir de um questionário com 

perguntas relacionadas a essas áreas, e opções de respostas em diferentes 

níveis de maturidade. 

 

• O Modelo de Maturidade de Digital (DMM) construído pela consultoria 

Deloitte (2018), permite a identificação de onde cada empresa está na jornada 

de transformação a partir da análise de cinco dimensões e vinte e oito sub-

dimensões. As dimensões dividem-se em: Clientes, Estratégia, Tecnologia, 

Operações e Organização e Cultura. 
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2.1.2 Modelo de Maturidade Adotado para o Estudo 

Dentre os modelos listados e analisados, há modelos que foram desenvolvidos 

com grande foco em empresas de manufatura, fato que acaba distanciando os 

aspectos analisados da realidade da empresa alvo desse estudo de caso. Além disso, 

o modelo SIMMI 4.0 possui maior foco na análise da presença de tecnologias 

habilitadoras da Indústria 4.0, o que, considerando os estudos expostos no Capítulo 

2, acaba não abrangendo todo o conceito proposto por transformação digital.  

Por essas razões, o Modelo de Maturidade selecionado para o estudo foi o 

Modelo de Maturidade desenvolvido pela PricewaterhouseCoopers (2016), tendo em 

vista que é um modelo aplicável em diferentes indústrias, não só para a manufatura, 

ao mesmo tempo que permeia diferentes aspectos, não somente o tecnológico. Ele 

foi elaborado a partir do levantamento de dados internos de diversas companhias, 

além de já ter sido aplicado em algumas organizações. 

O modelo sugere a aplicação de um formulário de 33 perguntas relacionadas à 

6 grupos de dimensões da transformação digital. O objetivo é permitir a análise de 

lacunas de maturidade e identificação de ações necessárias para melhoria contínua. 

Para a resposta de cada pergunta, atribui-se uma nota com base nos itens que 

descrevem cada um dos níveis. O resultado da análise classifica a empresa em um 

dos níveis da escala evidenciada na Figura 1 – onde o nível 4, Campeão Digital, é o 

de maior maturidade-, e cada pergunta do questionário está relacionada a uma das 

dimensões considerada pela análise, evidenciadas pela Tabela 1. 
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Figura 1- Níveis de Maturidade do Modelo de Maturidade proposto pela PricewaterhouseCoopers. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Além disso, a Tabela 1 apresenta, também, um resumo das principais 

características de cada um dos níveis em cada umas das dimensões definidas.  

 

Tabela 1 - Detalhamento das Dimensões do Modelo de Maturidade e seus 
Objetivos 

Dimensão Novato Digital Integrador 

Vertical 

Colaborador 

Horizontal 

Campeão Digital 

Modelos de 

Negócio, 

Portfólio de 

Serviços e 

Produtos 

Primeiras 

soluções 

digitais e 

aplicações 

isoladas 

Produtos e 

serviços 

digitais com 

dados como 

diferencial 

Soluções 

integradas na 

cadeia de 

suprimentos, 

voltadas para os 

consumidores 

Modelos de 

negócio 

disruptivos, com 

produtos/serviços  

inovadores 

Acesso ao 

Mercado e a 

Clientes 

Foco no 

produto e 

canais online e 

offline 

desconectados 

Distribuição 

multicanal 

com uso de 

canais online 

e offline 

Abordagem ao 

consumidor 

individualizada e 

interação em 

conjunto com 

parceiros da 

cadeia de 

suprimentos 

Gerenciamento 

Integrado da 

Jornada do 

Cliente, entre 

todos os canais 

de venda e 

marketing 

Novato

Integrador 
Vertical

Colaborador 
Horizontal

Campeão Digital



25 
 

Cadeia de 

Valor e 

Processos 

Subprocessos 

automatizados 

Integração e 

digitalização 

vertical dos 

processos e 

fluxos de 

dados 

Integração 

horizontal de 

processos e dados 

com clientes e 

parceiros 

externos, com uso 

intensivo de 

dados 

Ecossistema 

integrado de 

parceria, com 

processos 

virtuais e 

autonomia 

descentralizada 

Arquitetura 

de TI 

Arquitetura de 

TI inhouse 

fragmentada 

Arquitetura 

de TI inhouse 

homogênea 

Arquiteturas de 

IT em comum 

com rede de 

parceiros 

Serviço de 

parceria, troca de 

dados segura 

Compliance, 

Jurídico, 

Risco e 

Segurança 

Estrutura 

tradicional, sem 

foco em 

digitalização 

Desafios 

digitais 

reconhecidos, 

porém não 

solucionados 

Soluções de risco 

legal em conjunto 

com parceiros 

Otimização da 

cadeia de valor, 

focado em 

network voltado 

para assuntos de 

legislação, 

impostos e 

segurança 

Organização 

e Cultura 

Foco em silos 

organizacionais 

Colaboração 

entre funções 

transversais, 

porém não 

estruturada 

Colaboração na 

empresa inteira, 

cultura de 

compartilhamento 

Colaboração 

como principal 

norte 

Fonte: Autoria própria. 

 

3. METODOLOGIA 

3.1. Classificação do Estudo 

A metodologia utilizada neste artigo é o estudo de caso, de abordagem 

qualitativa, e de caráter exploratório. O estudo de caso é considerado um trabalho 

empírico que investiga os desdobramentos de determinado fenômeno em um contexto 

real atual, permitindo amplo e detalhado conhecimento sobre tal (MIGUEL et al., 

2010). A partir desse tipo de pesquisa, procura-se descrever a situação dentro do 

contexto em que está se investigando e elaborar um levantamento detalhado das 

práticas da empresa em relação ao processo de digitalização. 
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Segundo Gil (2007), a classificação de pesquisas com base em seus objetivos 

gerais é usual, e as pesquisas exploratórias possuem a finalidade de proporcionar 

maior familiaridade com o problema. Tal caráter torna o problema mais explícito, 

constitui hipóteses e aprimora ideias (GIL, 2007). Essa característica conversa com o 

propósito do presente estudo, na medida em que ele busca se aprofundar e elaborar 

hipóteses acerca do impacto da Pandemia do Corona vírus na digitalização de 

empresas do varejo. 

Por fim, optou-se por realizar uma abordagem qualitativa, uma vez que a coleta 

de dados fora realizada a partir de entrevistas com membros da empresa. A 

transformação digital, como explicitado anteriormente, é um fenômeno de ampla 

abordagem e, por essa razão, não é facilmente quantificado em dados. Além disso, a 

falta de dados ou indicadores relacionados a esse processo por parte da empresa, 

corroborou a escolha pela utilização de dados advindos de entrevistas qualitativas, 

isto é, pelas percepções de colaboradores. 

 

3.2. Estrutura do Estudo 

Do ponto de vista de procedimentos, a pesquisa a ser desenvolvida neste 

trabalho se apresenta com uma estrutura dividida em duas vertentes, teórica e 

empírica, que atuam de forma conjunta a fim de gerar as conclusões do presente 

estudo. Tais abordagens, assim como suas finalidades são descritas a seguir: 

• Vertente Teórica: Levantamento de literatura referente a temas que 

sejam pertinentes à compreensão dos pilares essenciais do processo de 

transformação digital. O objetivo principal dessa vertente é construir o arcabouço 

conceitual que embasará a análise de maturidade da empresa, reconhecimento 

de lacunas e elaboração de ações. 

• Vertente Empírica: Será realizada através de um estudo de caso, que 

por sua vez estará dividido nas seguintes partes:  

o Análise descritiva da empresa; 

o Análise do contexto histórico e atual da empresa; 

o Análise descritiva do processo de transformação digital e seus 

pilares; 

o Definição de roteiro das entrevistas; 

o Condução das entrevistas; 
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o Diagnóstico de maturidade do processo de transformação digital, 

a partir da análise dos dados da entrevista; 

o Elaboração de roadmap de ações para se chegar ao estágio de 

referência 

 

A primeira etapa consiste em descrever a empresa objeto do estudo de caso, 

explicitando seu tamanho, quantidade de funcionários, faturamento, atuação 

geográfica, produtos oferecidos, mercado de atuação, modelo de gestão e estrutura 

organizacional. Além disso, será feito um levantamento de informações sobre o 

contexto histórico da organização dos últimos anos. Tais informações serão obtidas a 

partir de uma primeira entrevista com o ponto focal da empresa. Nessa etapa será 

também desenvolvida a escolha e dos profissionais a serem entrevistados. 

Depois, a segunda etapa descreverá, em detalhes, os pilares do processo de 

transformação digital a serem analisados durante a investigação da entrevista e na 

análise de maturidade. A definição desses pilares será pautada no levantamento 

teórico a partir da literatura. A partir de então, será realizada a terceira etapa, onde o 

roteiro da entrevista será elaborado com base nesses pilares e em um check list de 

itens a serem levados em considerando em cada pilar.  

Na quarta etapa, serão conduzidas as entrevistas com os colaboradores 

escolhidos, voltadas para o recolhimento de informações sobre as características da 

empresa, sendo divididas em dois momentos: respostas relacionadas ao contexto pré-

pandemia e pós pandemia. Serão realizadas entrevistas em profundidade, técnica que 

visa se aprofundar em um tema a partir da busca de percepções e experiências dos 

entrevistados para, posteriormente, serem analisadas e resumidas de formas 

estruturadas. Este tipo de entrevista procura intensidade nas respostas, não 

quantificação ou representação estatística, e é utilizado em diversas pesquisas de 

comportamento organizacional (SCHIRATO, 2000). Além disso, o método será de 

entrevista semiaberta, que se inicia em questionamentos básicos, mas possibilita 

novas interrogativas e discussões que surgem à medida que a entrevista se 

desenvolve (TRIVINOS, 1990, p.146). 

Posteriormente, na quinta etapa serão tabulados e analisados os dados obtidos 

a partir das entrevistas de forma esquematizada. A análise das respostas permitirá a 

realização do diagnóstico e classificação da maturidade do processo de digitalização 
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da empresa antes da pandemia do Corona vírus e a maturidade em que se encontra 

atualmente.  

Por fim, a última etapa abrangerá a análise das lacunas entre o estágio de 

maturidade atual de digitalização da empresa e o estágio de referência em que se 

deseja estar. A análise dos problemas, levantamento de causas desses problemas e 

de ações voltadas à resolução dessas causas será realizada a partir do Método de 

Análise e Solução de Problemas (MASP). Depois, será utilizado o método GUT 

(Gravidade, Urgência e Tendência) para a priorização das ações listadas.  

A partir dessas análises, será desenvolvido um roadmap de ações necessárias 

à empresa para que ela garanta cada vez mais vantagens competitivas e um 

progresso sustentável no cenário desafiador pós Covid. Dessa forma, será possível 

estabelecer uma consolidação dos resultados obtidos e a conclusão do trabalho. 

O procedimento adotado para a pesquisa, pautado nas etapas resumidas 

anteriormente, encontra-se representado no fluxograma representado na Figura 2. 
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4. ESTUDO DE CASO 

4.1. A Empresa  

A empresa na qual será realizado o estudo de caso será tratada de forma 

anônima em relação ao seu nome e, por essa razão, será referida de forma fictícia 

como “EVA”, Empresa do Varejo Alimentício. Além disso, apenas serão 

disponibilizadas informações que sejam essenciais para o entendimento do leitor do 

contexto do estudo de caso, e que tenham sida permitidas pela própria empresa.  

A EVA atua no segmento de varejo alimentício, com sede no Rio de Janeiro e 

mais de 40 lojas espalhadas pelo estado, possuindo um portfólio de mais de 2000 

produtos vindos de 15 países diferentes. No ano de 2020, seu faturamento foi de 335 

milhões de reais e seu EBITDA, 27 milhões de reais. Possui, ainda, cerca de 1500 

colaboradores, dentre funcionários do Corporativo, Centro de distribuição e de Lojas. 

4.2. Descrição do Contexto Organizacional 

Em 2018, a EVA passou por um processo de Transformação Operacional, 

conforme reconhecido pela empresa, que contemplou a revisão da estrutura 

organizacional da empresa, redimensionamento de suas diretorias e reorganização 

dos seus processos de acordo com a nova estrutura proposta. Durante esse processo, 

houve a implantação de um Centro de Serviços Compartilhados (CSC) que, conforme 

definido por Ramos (2005), contempla a unificação de atividades de apoio em uma 

única área que se torna provedora da atividade para toda a organização. Isto é, a 

empresa optou por centralizar diversas atividades secundárias (atividades de apoio) 

de sua Cadeia de Valor que eram replicadas para diferentes de suas Unidades de 

Negócios.  

Nesse processo, por exemplo, os serviços de contabilidade prestados à 

diferentes Unidades foram centralizados em uma área única. Tal centralização 

ocorrera visando ganhos de produtividade, a padronização das entregas e um 

aumento da agilidade no atendimento de clientes externos e internos à organização. 

Segundo Bergeron (2003), empresas que passam por fusões e aquisições, buscam 

Figura 2 - Fluxograma de desenvolvimento do trabalho. Fonte: Autoria própria. 
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por crescimento em escala ou aumento de nível de serviço, terão aumentos nos custos 

operacionais e maior redundância em tarefas e, por essa razão, faz sentido a 

unificação de atividades de apoio em uma unidade específica. 

A empresa estava se preparando para uma expansão de seus negócios, tendo 

em vista seu Planejamento Estratégico traçado, com o objetivo de um forte 

crescimento em seu número de lojas próprias para os próximos anos. Nesse sentido, 

a implantação do Centro de Serviços Compartilhados foi uma estratégia adequada 

para evitar que um grande aumento no quadro de funcionários – e o 

consequentemente aumento dos custos - fosse consequência dessa expansão. Em 

suma, a empresa objetivava crescer sem inflar sua estrutura e seus custos. Além 

disso, o Centro de Serviços Compartilhados permitiria que as áreas operacionais 

focassem na operação em si e seus processos core.  

Em 2019, após o processo de Transformação Operacional, a EVA iniciou seu 

processo de Expansão Comercial, colocando em prática seu planejamento de abrir 

novas lojas físicas, que representavam aproximadamente 95% da fonte de receita da 

empresa. Nesse ano, a organização abriu 14 novas lojas próprias, superando sua 

meta inicial de 12 lojas. Apesar da expansão acelerada, a empresa conseguiu manter 

seus custos e resultado financeiro dentro do esperado, sem grandes impactos ou 

fatores surpresas.  

Tendo em vista os bons resultados atingidos em 2019, a empresa tinha como 

planos para 2020 continuar sua expansão através da abertura de mais lojas físicas, 

que sempre foram o maior canal de atendimento de seus clientes. Entretanto, ao 

mesmo tempo que investia nessa expansão, a EVA já se preparava também para 

iniciar seu processo de transformação digital, que a liderança já identificara como uma 

forte tendência no segmento do varejo.  

Em 2020, a empresa trouxe um profissional de mercado focado em iniciar e 

liderar a estruturação de projetos de melhoria contínua na empresa. A principal 

motivação para o investimento nesse processo era a necessidade de oferecer uma 

jornada digital robusta aos seus clientes. A organização já possuía seu próprio canal 

de e-commerce em seu website, mas ainda era pouco funcional do ponto de vista de 

experiência do cliente e não era muito utilizado. Porém, com o isolamento social e o 

fechamento do comércio físico imposto pela pandemia do Coronavírus em Março de 
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2020, a empresa viu esse cenário mudar. Seu modelo de negócio, até então 

dependente das vendas em lojas físicas, foi fortemente impactado e, a fim de 

minimizar a queda brusca de receita, precisou agir de forma imediata à crise.  

Em 2 semanas, a EVA expandiu seus canais de vendas online para além do seu 

website, recebendo pedidos também pelo Whatsapp, telefone e aplicativos de entrega 

como iFood e Rappi. Para tal, precisou integrar seus processos e sistemas de gestão 

de pedidos. Além disso, reduziu o tempo de entrega das compras de e-commerce a 2 

dias úteis, o que foi possível devido à implantação do conceito de estoque expandido, 

onde o estoque do e-commerce é composto pelo estoque do Centro de Distribuição e 

os estoques de cada uma das lojas. Dessa forma, as entregas de pedidos do e-

commerce, que antes saíam do Centro de Distribuição diretamente ao consumidor, 

passaram a sair também de lojas próximas. 

Atualmente, a organização considera como já iniciado seu processo de 

transformação digital, mesmo que tenha ocorrido de forma brusca e inesperada. Após 

a implantação de medidas imediatas em resposta à crise, a EVA continua a investir 

na construção de um processo de transformação digital robusto e estruturado para 

garantir seu sucesso e sustentabilidade. O roadmap de ações que o presente estudo 

se propõe a definir visa contribuir para esse objetivo, assim como entender o nível de 

maturidade da digitalização da empresa após as mudanças emergenciais.  

4.3. Dimensões da Transformação Digital 

Para realizar tal análise acerca da maturidade da digitalização da empresa, 

mencionada no subcapítulo anterior, serão analisados os 6 pilares que compõe uma 

transformação digital madura, conforme proposto pelo Modelo de Análise de 

Maturidade da PricewaterhouseCoopers (2016), apresentado no capítulo de 

Metodologia. Os principais aspectos e características a serem analisados em cada 

dimensão são apresentados a seguir. 

Dimensão 1 – Modelos de Negócio, Portfólio de Serviços e Produtos: 

proporção de produtos físicos, digitais e serviços no mix de produtos oferecido, 

funcionalidades e serviços digitais oferecidos, nível de digitalização dos processos de 

engenharia e design de produto 
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Dimensão 2 – Acesso ao Mercado e a Clientes: canais utilizados para interação 

com os clientes, dados utilizados e indicadores medidos para o entendimento do 

públicos-alvo, rastreamento de interações com os clientes 

Dimensão 3 – Cadeia de Valor e Processos: planejamento de capacidade da 

operação, integração entre design de produto e a operação, gestão da cadeia de 

suprimentos 

Dimensão 4 – Arquitetura de TI: suporte de tecnologias digitais aos processos 

internos, suporte da TI aos serviços digitais, recursos técnicos utilizados 

Dimensão 5 – Compliance, Jurídico, Risco e Segurança: implantação e gestão 

de governança corporativa/compliance, mitigação de riscos legais e jurídicos, 

mecanismos de cyber segurança e utilização de incentivos fiscais 

Dimensão 6 – Organização e Cultura: prontidão da organização à mudança, 

expertise em processos de gestão da mudança e disponibilidade de recursos 

humanos com competências e habilidades voltadas à Indústria 4.0 e Digitalização  

4.4. Descrição da Entrevista 

Foram realizadas 3 entrevistas com membros da EVA, que ocorreram em duas 

etapas. A primeira entrevista realizada foi com o Consultor de Melhoria Contínua, que 

foi o ponto focal inicialmente indicado pela empresa. Ela teve como principal foco o 

entendimento do contexto em que se insere a empresa, apresentado no subcapítulo 

4.2 desse estudo, e a construção do panorama geral de como atua a área de Digital 

atualmente. A partir dela, foi possível, ainda, definir os pontos focais a serem 

entrevistados na próxima etapa. Levando em consideração os pilares a serem 

analisados para o assessment de maturidade, o profissional indicou que ele e o 

Gerente de Marketing fossem os entrevistados, uma vez que conseguiriam responder 

tendo uma visão detalhada de todos os pilares. 

Portanto, a segunda etapa constou na realização de 2 entrevistas semiabertas e 

qualitativas, buscando explorar especificamente cada uma das dimensões da 

transformação digital a serem analisadas no Modelo de Maturidade selecionado. 

Durante ambas as entrevistas, buscou-se separar as respostas considerando o 

contexto pré-pandemia e pós, levantando possíveis mudanças entre os dois 

momentos. 
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Tendo em mãos o contexto geral levantado na primeira entrevista e os pilares a 

serem analisados, fora realizado um roteiro de entrevista, a fim de garantir que os 

itens necessários à classificação do nível de maturidade fossem compreendidos com 

sucesso nas entrevistas. Porém, devido ao caráter de entrevistas semiabertas, o 

roteiro foi utilizado como base, mas as perguntas realizadas durante a conversa não 

se restringiram ao mesmo.  

O primeiro entrevistado é um profissional graduado em Engenharia de Produção, 

com MBA em Gestão de Projetos e atua em projetos de consultoria de Tecnologia, 

Data Science e Digitalização há 16 anos nos mais diversos setores. Ele chegou à EVA 

em 2019 com o foco em identificar oportunidades de projetos estratégicos que 

permitissem a maior eficiência e governança dos processos da empresa, de forma a 

prepará-la para seu momento de expansão. Já o segundo entrevistado é graduado 

em Marketing e Propaganda, acumulando mais de 22 anos de experiência no varejo. 

4.5. Avaliação dos Resultados 

A partir da realização das 3 entrevistas mencionadas anteriormente, foi possível 

entender com profundidade as principais características de cada dimensão aplicadas 

ao modelo de negócio da EVA – apresentadas na seção 4.3 -, assim como comparar 

o contexto atual com o contexto pré-pandemia. Dessa forma, após das entrevistas, a 

presença ou ausência das características que definem os níveis de maturidade de 

cada uma das dimensões foi analisada.  

Em seguida, as perguntas do Modelo foram respondidas, a partir da classificação 

da realidade atual da empresa entre 1 (maturidade mínima) e 5 (maturidade máxima). 

Isso foi possível devido às descrições dos níveis máximos e mínimos pelo próprio 

modelo. Por fim, pôde-se entender a nota final de maturidade atribuída pelo Modelo a 

cada um dos pilares. Tais resultados são apresentados nessa seção. 

 

Dimensão 1 – Modelos de Negócio, Portfólio de Serviços e Produtos 

Em relação à primeira Dimensão do Modelo de Maturidade, pode-se notar que a 

EVA possui apenas produtos físicos em seu Portfólio e tais produtos não possuem 

características ou funcionalidades digitais, tampouco conexões com redes. Porém, 

segundo os entrevistados, a empresa já reconhece a necessidade de investir na 
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criação de produtos digitais, em funcionalidades digitais inovadoras e na venda de 

propriedade intelectual, como oportunidade de se diferenciar em seu segmento, uma 

vez que, atualmente, vendem o que qualquer outro varejista conseguiria vender. 

Um outro fator importante a ser considerado nesse pilar é o grau de customização 

e individualização dos produtos para o cliente final. Nas lojas físicas, é possível haver 

maior customização, mas as plataformas de e-commerce permitem menos 

flexibilidade como, por exemplo, em relação às quantidades solicitadas: o cliente 

consegue fazer o pedido apenas de lotes de 100 gramas. Além disso, a 

disponibilização de embalagens de presente incluindo um conjunto de itens 

selecionados também só é possível em lojas físicas.  

Portanto, infere-se que as plataformas digitais ainda não estão com robustez 

suficiente para oferecer a customização necessária ao público. Apesar dessa 

diferença entre o ambiente físico e online, a empresa oferece um alto nível de 

customização aos seus clientes, uma vez que ele mesmo pode, por exemplo, 

selecionar misturas de temperos, castanhas, chás e farinhas pré-prontas, mas 

também pode comprá-las separadamente e montar sua mistura. 

Ao analisar o ciclo de desenvolvimento do produto, fica evidente que não há uma 

integração e digitalização das etapas do ciclo. Segundo os entrevistados, a equipe de 

Desenvolvimento e Estratégia de Produto não possui interface integrada com os 

dados vindos das demais fases para sua análise e tomada de decisão acerca do 

portfólio de produtos, assim como o Sistema de CRM (Customer Relationship 

Management), utilizado para a gestão de relacionamento com o cliente, também não 

oferece insumos para as demais partes da cadeia.  

O que existe, de fato, é uma comunicação da equipe de desenvolvimento de 

produto com a equipe responsável pelos serviços de pós-venda e relacionamento com 

clientes, mas não há um fluxo de informações digitalizado consolidado. Além disso, 

não há também habilitadores que permitam a simulação de planejamento e testes de 

produção do produto durante sua fase de desenvolvimento. Pode-se afirmar, portanto, 

que não há uma integração digital das etapas de desenho de produto, planejamento, 

produção, e pós-venda na organização.  

No que tange a importância do uso de dados ao modelo de negócios da EVA, 

pode-se concluir que, apesar do aumento significativo do uso de Data Analytics na 
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empresa no último ano, ainda não exploram todas as oportunidades de análise de 

dados que poderiam ter para auxiliar nas tomadas de decisões sobre produtos e 

modelo de negócio.  

Hoje, o uso de dados restringe-se à análise de indicadores de eficiência de 

processos dos departamentos, de rastreamento de inventário, de planejamento de 

demanda e de gestão de estoques. A aplicação de Data Analytics na melhoria da 

Experiência do Consumidor e na definição de produtos e estratégias de produtos, 

representa uma oportunidade ainda não explorada. A utilização de dados coletados 

dos consumidores nos canais de venda, pós-venda e mídias sociais ainda não é 

realizada com foco em promover inovações no portfólio de produtos ou disrupções no 

modelo de negócio da EVA, que ainda opera com um modelo comum à outras 

organizações do setor.  

A partir da comparação das características identificadas acima com as descrições 

do nível de maturidade máximo e mínimo apresentados pelo Modelo de Maturidade, 

pôde-se classificar as perguntas propostas conforme apresentado na Tabela 2. 

Essa tabela mostra o resumo das perguntas relacionadas à dimensão de Modelo 

de Negócios, Portfólio de Serviços e Produtos, a descrição das características 

consideradas o nível de maturidade mínimo e do nível máximo e pontuações da EVA 

considerando sua realidade antes da pandemia e sua realidade atual. A pontuação 

varia de 1 a 5, onde 1 é o nível mínimo e 5 é o nível máximo de maturidade. As 

descrições dos níveis máximo, mínimo e níveis intermediários, auxiliou na atribuição 

dos pontos, de forma que foi possível comparar tais características com as descritas 

pelos entrevistados. Dessa forma, atribuiu-se, para cada pergunta, duas notas a EVA, 

considerando diferenças nas características apresentadas entre os dois contextos. 

Tabela 2 - Classificação de maturidade das perguntas relacionadas à dimensão 
de Modelo de Negócios, Portfólio de Serviços e Produtos 

Pergunta 
Maturidade Mínima 
(padrão do Modelo) 

Maturidade Máxima 
(padrão do Modelo) 

EVA - Pré 
Pandemia 

EVA - 
Atualmente 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Dimensão 2 – Acesso ao Mercado e a Clientes 

Analisando essa dimensão no contexto da empresa conforme as entrevistas 

realizadas, fica evidente que há um grande esforço em disponibilizar diferentes canais 

de vendas aos consumidores, ao mesmo tempo em que há uma constante 

preocupação em integrá-los. Atualmente, a empresa possui os seguintes canais de 

venda: website próprio, Whatsapp, telefone, aplicativo próprio, iFood e Rappi. As 

vendas realizadas nesses diferentes canais são gerenciadas através do Módulo de 

Vendas do ERP utilizado na empresa. Porém, os pedidos dos aplicativos iFood e 

Rappi ainda não são diretamente digitalmente integrados ao ERP e a transferência de 

Como você avalia a 
contribuição de 

funcionalidades digitais ou 
produtos e serviços digitais 
na criação de valor do seu 

portfólio? 

Nenhuma Contribuição - 
o Valor é criado a partir 
da venda de produtos 

físicos e serviços 
relacionados a esses 

produtos (por exemplo: 
manutenção) 

Contribuição principal - 
Valor é gerado 

principalmente por 
produtos puramente 

digitais e propriedade 
intelectual 

1 1 

Em média, até que ponto os 
produtos do seu portfólio 
são digitais? (exemplos: 
RFID para identificação, 
sensores, conexão IoT, 

produtos inteligentes, etc)? 

Não são digitais - O 
Portfólio é focado 

puramente em produtos 
físicos 

Completamente - 
Serviços digitais são 

essenciais no portfólio, 
produtos físicos são 

utilizados como 
intermediários 

1 1 

Até que ponto seus 
consumidores conseguem 

customizar os produtos que 
encomendam? 

Não customizam - 
Produtos não permitem 
nenhuma customização 

Completamente - 
Produtos podem ser 

completamente 
customizados pelos 

consumidores 

4 4 

Até que ponto as fases do 
ciclo de vida do seu produto 

são digitalizadas? 
(digitalização e integração 
do desenho de produto, 
engenharia, construção, 

produção, serviços e 
reciclagem) 

Pouco nível de 
digitalização e 
integração - 

Capacidades de TI 
isoladas ou em fases 
diferentes no ciclo de 

vida 

Digitalização e integração 
completas - Todas as 

fases do ciclo de vida do 
produto são digitais 

2 3 

Qual é a importância o uso 
e a análise de dados para 

seu modelo de negócio 
(dados de consumidores, de 
produtos ou de máquinas)? 

Insignificante - Modelo 
de negócios não é 

alavancado por análise 
de dados 

Crucial - Dados são os 
principais direcionadores 

do modelo de negócio 
2 2 

O quanto você colabora 
com parceiros, fornecedores 

e clientes para o 
desenvolvimento de 
produtos e serviços? 

Nenhuma colaboração - 
Desenvolvimento de 

produto é feito 
completamente dentro 
de casa, sem nenhuma 

troca de informação com 
parceiros, fornecedores 

ou clientes 

Colaboração Intensa - 
Desenvolvimento 

colaborativo dos produtos 
junto aos parceiros em 

redes institucionalizadas 
e transparentes aos 

consumidores 

1 2 
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dados dessas plataformas ao ERP ainda é realizada por processos manuais 

auxiliares. Já os pedidos realizados a partir do Whatsapp e telefone ocorrem na 

mesma forma de uma compra em loja física. 

Além disso, os estoques dos diferentes canais mencionados são integrados, de 

forma que os itens disponíveis no site e aplicativo consideram itens armazenados no 

Centro de Distribuição e, também, nas lojas físicas. Isto é, seu processo de vendas é 

multicanal e esses canais, digitais ou não digitais, são integrados. Porém, essa 

característica nem sempre foi presente, e a integração atual de tais canais só foi 

concretizada durante o período da pandemia.  

Esse foi o momento em que a empresa investiu na implantação dos Módulos de 

Estoque e terceirizou a integração do e-commerce com o ERP, consolidando o 

conceito de omnichannel. Eles já obtiveram excelentes resultados: hoje, 81% das 

encomendas realizadas no site saem de lojas físicas, provando o êxito da integração 

dos canais digitais e físico. A Figura 3 evidencia quais são as integrações entre os 

canais de atendimento e de vendas atualmente na EVA. 

 

Um outro aspecto importante a ser considerado nesse pilar, é a forma em que 

ocorre as interações com os consumidores. A EVA, atualmente, interage com seus 

clientes a partir de diversos canais: mídias sociais – principalmente o Instagram -, 

postagens no site, páginas do aplicativo, e oferece conteúdos como receitas, ofertas 

Figura 3 - Representação das integrações entre os canais de vendas e atendimentos na EVA. 
Fonte: EVA. 
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e dicas de nutrição. Dessa forma, a empresa busca criar um relacionamento pautado 

em uma comunicação interativa, onde os clientes também são ouvidos, podem votar 

em conteúdos que mais desejam ver, opinar sobre produtos, solicitar novas 

localidades de lojas físicas ou raios de atendimento, avaliar serviços e sugerir novos 

itens a serem incluídos no mix de produtos. 

Tal relação de proximidade com o público a partir do ambiente digital também foi 

alavancada durante a Pandemia, quando foi necessário para a marca se aproximar 

de seus clientes no contexto de isolamento social. Até então, o relacionamento com 

seu público era amplamente marcado pelas interações nas lojas físicas, e o 

investimento em mídias sociais foi necessário para romper essa barreira.  

Os resultados foram extraordinários, tendo em vista que a EVA aumentou em 65% 

o engajamento em suas postagens, medida que evidencia a maior interatividade de 

seu público com seu conteúdo. Dessa forma, segundo os entrevistados, as interações 

deixaram de ser realizadas apenas no momento da venda e pós-venda (geralmente 

atreladas a alguma reclamação), e passam a ocorrer de forma recorrente e dinâmica, 

potencializando a construção de um relacionamento duradouro do cliente com a 

marca. 

A coleta de dados dos clientes para a elaboração de estratégias individuais 

customizadas e a precificação dinâmica realizada de forma automática por sistemas 

com em dados para a elaboração de preços individualizados são grandes 

características de maturidade nesse pilar. No caso da EVA, há coleta de dados sobre 

o comportamento do cliente no website e no aplicativo, além dos dados de quaisquer 

compras realizadas utilizando o CPF. Esses dados geram relatórios, mas ainda não 

há rotinas de acompanhamento específicas, indicadores para monitoramento e nem 

sempre geram planos de ação claros voltados à otimização de produtos, de vendas 

da experiência do cliente.  

Além disso, o site e aplicativos não contemplam algoritmos que promovam 

inteligência de vendas focadas na exibição de produtos e ofertas aos clientes de 

acordo com seus históricos de compras, preferências pessoais, localização ou outros 

dados históricos. Essa é uma oportunidade vislumbrada pela empresa, mas ainda não 

aplicada. Ademais, a precificação é dinâmica, por variar de acordo com variáveis de 

comportamento como demanda e sazonalidade, por exemplo, mas não é 
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individualizada, uma vez que não considera preços diferenciados para o consumidor 

com base em seu comportamento pessoal. 

Por fim, vale citar que não foram identificadas iniciativas da organização que sejam 

voltadas para a elaboração de estratégias de marketing e uso de dados em 

colaboração com sua rede de parceiros. A empresa gerencia os dados de seus 

clientes e atua em estratégias de acesso aos consumidores de forma independente. 

Considerando os aspectos mencionados em relação à dimensão de Acesso ao 

Mercado e a Clientes, classificou-se os níveis de maturidade conforme apresentado 

na Tabela 03 abaixo. 

Tabela 3 - Classificação de maturidade das perguntas relacionadas à dimensão 
de Acesso ao Mercado e Clientes 

Pergunta 
Maturidade Mínima (padrão 

do Modelo) 
Maturidade Máxima 
(padrão do Modelo) 

EVA - Pré 
Pandemia 

EVA - 
Atualmente 

Até que ponto você utiliza 
múltiplos canais de venda 

integrados para vender seus 
produtos? 

Canal único - Abordagem de 
vendas tradicional (ex.: lojas 

físicas) 

Multicanal e Omnichannel 
- Integração de variados 

canais de vendas digitais e 
não digitais (ex: loja física, 
e-commerce, aplicativos, 

etc.) 

3 4 

O quanto você integra 
diferentes canais (website, 

blogs, redes sociais, etc) nas 
suas integrações com seus 

clientes para comunicar 
notícias, receber sugestões, 

gerir reclamações, etc? 

Comunicação de via única - 
Uso de canais de 

comunicação tradicionais 
para comunicar informações 

apenas (ex: website 
corporativo, notícias no e-

mail) 

Comunicação interativa - 
Uso de múltiplos canais 

digitais para obter 
interação com os clientes 

(ex: integração dos 
clientes ao processo de 

desenvolvimento de 
produtos através de 

plataformas de mídias 
sociais) 

2 5 

Quão avançado está o 
empoderamento da sua força 

de vendas em ferramentas 
digitais (equipamentos móveis, 

acesso aos sistemas 
relevantes em qualquer 
lugar/momento, etc)? 

Abordagem de vendas 
tradicional - Força de vendas 

trabalha sem acesso a 
sistemas ou internet (ex.: 

utilizando documentos 
físicos) 

Abordagem de vendas 
digital - Força de vendas 

utiliza equipamentos 
digitais e acessa os 

processos e sistemas 
relevantes a qualquer 

momento (ex: acesso em 
tempo real aos dados do 

consumidor e dos 
produtos e possibilidade 
de criação de pedidos) 

4 4 
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Quão dinâmico e customizado 
é o seu sistema de 

precificação (considerando o 
quanto cada cliente pagaria)? 

Preço fixo - O preço de todos 
os produtos e serviços são 

fixos (ex: catálogo de preços 
baseado em pesquisa de 

mercado tradicional) 

Precificação dinâmica - 
Sistemas automáticos 
calculam os preços, 

descontos e são 
dinâmicos em tempo real 

(ex.: preços 
individualizados com base 

no potencial do 
consumidor, histórico, 

relevância do item, etc) 

2 2 

O quanto você analisa os 
dados dos seus clientes para 
aumentar estratégias voltadas 

a eles (ex.: ofertas 
personalizadas com base nas 

preferências pessoais, 
localização, análise de crédito; 

uso de dados na criação de 
produtos)? 

Uso de dados trivial - 
Informação é guardada de 

forma descentralizada e fora 
de sistemas, sem 

compartilhamento entre 
unidade e sem análises (ex: 

ordem de vendas em 
planilhas) 

Uso de dados substancial 
- Coleta de dados 

extensiva em todos os 
pontos de contato com 

cliente por sistemas 
integrados para 

monitoramento, revisão e 
otimização dos produtos, 
vendas e experiência do 

consumidor 

2 3 

O quanto você colabora com 
parceiros para melhorar sua 

abordagem aos consumidores 
(trocas de insights sobre 
clientes, coordenação de 

atividades de marketing, etc)? 

Sem colaboração - Não há 
colaboração com parceiros 
em relação às abordagens 
aos clientes (ex.: bases de 

dados de clientes separadas 
e nenhuma ação de 

marketing ou vendas em 
conjunto) 

Abordagem unificada - 
Abordagem de acesso aos 

consumidores é 
completamente 

colaborativa dentre a rede 
de parceria (ex.: códigos 

de identificação de clientes 
unificados e uso 

compartilhado de dados) 

3 3 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Dimensão 3 – Cadeia de Valor e Processos 

A Cadeia de Valor da EVA é representada na Figura 4 abaixo. As atividades 

primárias contemplam atividades de Marketing e Vendas, Compras de insumos, 

Operações, Logística de Saída e Serviços de atendimento. Do ponto de vista dessas 

atividades da cadeia, pode-se considerar que há uma digitalização parcial dos fluxos 

de informação horizontais, isto é, o processo de ponta a ponta, desde a venda até o 

serviço pós-venda, não é digitalmente integrado. compras de insumos de 

fornecedores, operação, a logística de distribuição ao consumidor final e serviços de 

atendimento.  
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Figura 4 - Cadeia de Valor da EVA. Fonte: EVA. 

 

Hoje, as integrações entre as etapas de Vendas, Compras de Insumos, Operações 

e Logística de Saída ocorrem digitalmente através do Protheus, sistema de ERP 

utilizado. Em 2019, a EVA havia deixado de ser uma varejista de um único canal (lojas 

físicas) para multicanal. Em 2020, a partir do sucesso da integração dessas etapas, 

foi possível implantar seu omnichannel, resultando em redução de custos logísticos, 

ampliação da área de entrega, redução do tempo de entrega e distribuição da 

demanda. Essa evolução é traduzida na Figura 5. 

 

Figura 5 - Evolução histórica da estratégia omnichannel da EVA. Fonte: EVA 

 

Logo, o maior desafio está na etapa de Serviços, uma vez que todo o 

relacionamento com clientes é gerenciado a partir do Salesforce, uma ferramenta de 

Gestão de Relacionamento com o Consumidor - ou Customer Relationship 

Management (CRM), que não é integrada ao ERP. Esse fator evidencia uma lacuna 

na digitalização horizontal da empresa, representando uma oportunidade de melhoria 

para que seja possível considerar uma integração de dados completamente digital. 
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Além disso, há pontos de otimização na conexão das etapas de Vendas com a 

Operação, mais especificamente em relação ao planejamento da produção, de forma 

a torná-los mais integrados em tempo real. Atualmente, esse planejamento depende 

dos dados históricos de venda, mas não ocorre com fluxos de dados de forma 

automática no sistema. Ademais, o processo de projeção de venda ainda não possui 

um algoritmo robusto que utiliza como variável a quantidade de dados em tempo real 

que há disponível. Nesse sentido, a projeção de vendas acaba sendo pouco digital e 

defasada em relação aos dados existentes e, consequentemente, o planejamento da 

operação também. 

Portanto, apesar de haver uma grande digitalização dos dados da operação, de 

forma que é sempre possível ver facilmente os dados relacionados às demandas de 

produção do Centro de Distribuição, esse processo ainda não é flexível a ponto de 

responder a variações no comportamento dos consumidores de forma tão dinâmica. 

Em relação ao cenário pré-pandemia, essa digitalização da Cadeia de Valor 

passou por grande mudança, tendo em vista que anteriormente não tinham a 

aplicação do conceito que, segundo os entrevistados, chamam de estoque expandido 

– integrando a dos estoques das lojas e centro de distribuição. Outra mudança foi em 

relação à integração dos dados de planejamento de demanda da operação com o 

processo de pedidos de ressuprimentos aos fornecedores. Ambos os ganhos foram 

resultados da aceleração de projetos de consolidação do ERP. 

Finalmente, em relação à digitalização da Operação do Centro de Distribuição em 

si, pode-se destacar o uso de etiquetas que utilizam a tecnologia de RFID para 

identificação dos produtos do estoque, permitindo que os processos de gestão de 

estoque, levantamento de inventário e planejamento de pedidos sejam realizados de 

forma digital e em tempo real. 

Em suma, levando em conta as características acerca da Cadeia de Valor e 

Processos evidenciados, pode-se responder às perguntas da Análise de Maturidade 

conforme explicitado na Tabela 04 a seguir. 

Tabela 4 - Classificação de maturidade das perguntas relacionadas à dimensão 
de Cadeia de Valor e Processos 

Pergunta 
Maturidade Mínima (padrão 

do Modelo) 
Maturidade Máxima 
(padrão do Modelo) 

EVA - Pré 
Pandemia 

EVA - 
Atualmente 
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Como você classificaria o grau 
de digitalização da sua cadeia 

de valor vertical (do 
desenvolvimento de produto à 

produção)? 

Zero digitalização - Não há 
fluxo de informação 

automático entre a cadeia de 
valor vertical (ex: 
programação de 

equipamentos manual a partir 
de planos em papel)? 

Digitalização completa - 
Fluxo de dados contínuo 

ao longo da cadeia de 
valor vertical (ex: 

integração entre o sistema 
de ERP com o de 

planejamento, controle de 
equipamentos por 

modelos de CAD, etc) 

3 3 

O quanto você consegue ter 
uma visão em tempo real da 

sua produção e consegue 
reagir de forma dinâmicas a 

variações na demanda? 

Zero visão - Não há 
visibilidade das fases de 

produção e não há 
capacidade de reagir com 

flexibilidade a mudanças na 
produção 

Fábrica virtual - 
Visualização em tempo 
real da produção com 

mecanismos de resposta 
dinâmica às mudanças de 

cronograma 

3 4 

Até que ponto você tem um 
planejamento end-to-end 

possibilitado por ferramentas 
de T.I., considerando desde 

projeções de vendas, 
produção, até o planejamento 

do armazém e logística? 

Processos de planejamento 
isolados - Não há processos 

de planejamento 
informatizados e nem 

integrados à cadeia (ex: 
planejamento baseado em 

experiências passadas) 

Sistema de planejamento 
completo e integrado - 

Planejamento considera 
informações em tempo 

real de toda a cadeia de 
valor (ex: projeções de 
vendas impactando a 
produção diretamente) 

2 3 

Quão avançada é a 
digitalização dos seus 

equipamentos de operações 
(sensores, conexão IoT, 
monitoramento digital, 

otimização e automação)? 

Fábrica puramente física - 
Equipamentos de produção 

desconectados aos sistemas 
de T.I. e não há geração de 
informação em tempo real 

Fábrica completamente 
digitalizada - 

Equipamentos de 
produção interligados e 

conectados aos sistemas 
de T.I.. Informações 

alimentam uma 
representação virtual da 

operação 

2 2 

Como você classificaria o grau 
de digitalização da sua cadeia 
de valor horizontal (do pedido 

do cliente, à produção, 
distribuição e pedido a 

fornecedores)? 

Zero digitalização - Não há 
fluxo de informação 

automática ao longo da 
cadeia de valor horizontal 

(ex: não há conexão com os 
sistemas dos fornecedores) 

Digitalização completa - 
Fluxo contínuo de dados 

ao longo da cadeia de 
valor horizontal (ex: 

integração com sistemas 
de fornecedores de 
serviços logísticos) 

2 4 

Fonte: Autoria própria. 

 

Dimensão 4 – Arquitetura de TI 

Analisando o pilar de Arquitetura de Tecnologia da Informação, os entrevistados 

observam que ainda há um longo caminho a ser percorrido, principalmente em relação 

ao uso de tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0. Eles identificam que o uso dessas 

tecnologias pela EVA se restringe à aplicação de RFID em seu Centro de Distribuição 

e de Cloud Computing em seus sistemas, servidores e bancos de dados. Porém, 

reconhecem que ainda há muito espaço para o uso de tecnologias habilitadoras, 
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principalmente Inteligência Artificial, Data Analytics e Internet das Coisas, para 

otimizar sua operação.  

Conforme mencionado anteriormente, a EVA intensificou e ganhou maturidade no 

uso do Protheus durante o ano de 2020, e hoje o planejamento de demanda da 

operação é realizado a partir desse sistema de gestão e não mais a partir de uma 

planilha ou outro software. Porém, com a arquitetura de tecnologia da informação e a 

arquitetura de dados atual, a empresa não tem capacidade analítica e dinamismo para 

operacionalizar respostas em tempo real aos dados coletados. O ponto positivo é que 

a utilização de tecnologias habilitadoras e a robustez da arquitetura de dados são 

vistos como fatores de grande importância hoje pela organização, devido aos 

resultados atingidos no último ano. 

Apesar da resposta rápida obtida em termos de desenvolvimento de tecnologia no 

período de 1 ano, a EVA precisou contar com contratação de terceiros para esses 

projetos, já que não conseguiriam absorver internamente as demandas e não 

possuíam conhecimento suficiente para atender aos requisitos. O desenvolvimento 

interno de habilidades relacionadas à tecnologia é outra oportunidade identificada 

pelos entrevistados. 

Por fim, podemos citar que a empresa possui interfaces de integração com seus 

clientes – através do sistema de acompanhamento de pedidos, e também com 

fornecedores – a partir da integração dos pedidos de insumos realizados no Protheus 

com os sistemas próprios dos fornecedores.  

A Tabela 5 abaixo resume as notas atribuídas às perguntas do modelo 

relacionadas à esta dimensão. 

Tabela 5 - Classificação de maturidade das perguntas relacionadas à dimensão 
de Arquitetura de TI 

Pergunta 
Maturidade Mínima (padrão 

do Modelo) 
Maturidade Máxima 
(padrão do Modelo) 

EVA - Pré 
Pandemia 

EVA - 
Atualmente 

O quanto a sua infraestrutura 
de TI engloba todos os 

requisitos da digitalização e da 
Indústria 4.0? 

Não engloba - A arquitetura 
atual não considera nenhuma 
das tecnologias habilitadoras 
da Indústria 4.0 (Internet das 
Coisas, Data Analytics, etc) e 
não é facilmente adaptável a 

novas tecnologias 

Completamente - Todos 
os requisitos relevantes 

são atendidos pela 
arquitetura de TI e os 

planos possuem melhorias 
para demandas futuras 

1 2 
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O quanto você utiliza um 
Sistema de Gestão da 

Produção ou similares para 
controlar os processos de sua 

operação? 

Zero - Planejamento da 
produção é feito 

manualmente sem o suporte 
de sistemas de T.I. 

Extensivamente - Sistema 
de Gestão da Produção ou 

similar é utilizado para 
planejamento de curto 

prazo. O sistema é 
altamente integrado ao 

ERP e aos demais 
sistemas da operação 

3 4 

Quão maduro é sua 
arquitetura de dados e de TI 

para compilar, agregar e 
interpretar dados da operação, 
produto e clientes em tempo 

real? 

Baixa maturidade - Não há 
um sistema central para 

análise de dados. Análise é 
feita em soluções separadas 

e pontuais, ou nenhuma 
análise é feita 

Alta maturidade - 
Habilidades analíticas 

avançadas e em tempo 
real para monitoramento, 
controle e otimização da 

operação e de 
equipamentos 

2 3 

Quão importante são as 
tecnologias como mídias 
sociais, análise de dados, 
computação em nuvem no 
suporte à sua operação? 

Insignificante - Apenas 
poucos investimentos em 

novas tecnologias são 
realizados e não são ligados 
à estratégia do negócio (ex: 

uso de mídias sociais porque 
é algo que está sendo feito 

por todos) 

Crucial - Exploração de 
novas tecnologias com o 
objetivo geral de auxiliar 
tomadas de decisão em 
relação à operação (ex: 

mídias sociais rastreando 
o comportamento dos 

consumidores e 
construindo plataformas 

de gestão do 
conhecimento) 

2 2 

Até que ponto o seu 
departamento de TI consegue 
atender os requisitos do seu 

negócio no tempo, qualidade e 
custo requerido? 

Expectativas são baixas - 
Tempo de implantação e 

desenvolvimento e qualidade 
não correspondem às 

expectativas da empresa (ex: 
tempos longos, processos de 
T.I. burocráticos e inflexíveis) 

Expectativas são 
correspondidas -o 

departamento de T.I. 
consegue reagir com 

agilidade à novas 
demandas de tecnologia. 
O negócio e a T.I. estão 
perfeitamente alinhados 

1 1 

Quão avançado é a integração 
da sua T.I. com clientes, 

fornecedores e parceiros? 

Não há integração - Sistemas 
de T.I. encapsulados, não 
permitindo acesso à outras 

empresas 

Integração completa - 
Interfaces de todos os 

sistemas permitem troca 
de dados segura com 
pessoas externas (ex: 

rastreamento de pedidos 
aos consumidores, 

visibilidade do inventário a 
fornecedores) 

3 3 

Fonte: Autoria própria. 

Dimensão 5 – Compliance, Jurídico, Risco e Segurança  

A empresa tem políticas bem definidas e específicas que garantam a Governança 

Corporativa e Segurança, principalmente relacionadas à gestão de dados e 

informações confidenciais. Devido ao aumento do volume de compras digitais e 

pagamentos utilizando meios digitais, precisou reforçar suas políticas de segurança 

de dados e investir em cyber segurança, para garantir a integridade de seus clientes. 
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Possui também políticas relacionadas aos fornecedores com quem trabalham e 

políticas de segurança da informação junto a eles, já que há fluxo de dados entre 

ambas as organizações. 

Por ainda não possuir muitos produtos digitais, os esforços necessários à política 

de Propriedade Intelectual não são muito altos. No entanto, há forte governança e 

gestão de riscos levando em consideração a produção de conteúdos digitais e 

presença da marca nos ambientes físicos e digital. O resumo das classificações pode 

ser visto na Tabela 6. 

Tabela 6 - Classificação de maturidade das perguntas relacionadas à dimensão 
de Compliance, Jurídico, Riscos e Segurança 

Pergunta 
Maturidade Mínima (padrão 

do Modelo) 
Maturidade Máxima 
(padrão do Modelo) 

EVA - Pré 
Pandemia 

EVA - 
Atualmente 

Quão sofisticada é a sua 
política de compliance? 

Pouco sofisticada - Não há 
política de compliance 

voltada para produtos e 
processos digitais 

Altamente sofisticada - 
Política de Compliance 

digital é detalhadamente 
definida para a 

organização 

3 4 

Até que ponto você consegue 
assegurar que a propriedade 
intelectual de seus produtos 
digitais está protegida e não 
violam restrições externas de 

propriedade intelectual? 

Não há garantia - Proteção 
de Propriedade Intelectual é 

analisada caso a caso  

Completamente garantida 
- Processos integrados 

foram estabelecidos para 
assegurar que a 

Propriedade Intelectual 
esteja de acordo com a 

regulamentação 

2 2 

O quanto a sua gestão de 
riscos considera seus 
produtos digitais, sua 

produção e operação? 

Não considera - Gestão de 
risco ainda não inclui a 

produção digital 

Considera extensivamente 
- Riscos acompanhando a 
digitalização de produtos e 

a operação em si são 
completamente 

considerados na Gestão 
de Riscos 

3 3 

Até que ponto os 
componentes digitais da sua 

cadeia de valor são 
gerenciados considerando 
assuntos relacionados a 

impostos? 

Não são gerenciados - 
Produtos e serviços digitais 
ainda não são considerados 

Completamente - 
Abordagem especial para 
ativos digitais, localização 

e propriedade digital 
(licenças, patentes, etc.) 

serem otimizados do ponto 
de vista fiscal 

3 3 

Até que ponto a sua operação 
é considerada dentro do 

conceito de segurança de 
informação da sua TI? 

Não é considerada - A 
operação não é protegida 

pela segurança de 
informação. O foco da 

operação é em segurança do 
trabalho 

Completamente - A 
operação é 

completamente integrada 
ao conceito de segurança 
e há mecanismos para a 
proteção contra ameaças 

cibernéticas 

3 4 
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Até que ponto você inclui 
parceiros, fornecedores e 

clientes na sua gestão de risco 
e políticas de compliance? 

Não inclui - Gestão de riscos 
é feita internamente e sem 
considerar fatores externos 

Completamente - Gestão 
de risco é definida e 

ajustada continuamente 
para incluir consumidores, 
parceiros e fornecedores 

3 3 

Fonte: Autoria própria. 

Dimensão 6 – Organização e Cultura 

A Cultura Organizacional é um fator crítico de sucesso no processo de 

transformação digital, uma vez que a organização é envolvida e impactada por 

completo durante o percurso. A EVA iniciou o processo de forma brusca, sem construir 

a base que planejava inicialmente: engajar as lideranças, treinar os colaboradores, e 

envolvê-los no processo. As mudanças, até então, ocorreram de forma top-down, ou 

seja, foram impostas pela liderança para a empresa como um todo. 

Esse aspecto já é visto como negativo pelos entrevistados. Além disso, não há um 

departamento, equipe ou unidade focada nesse processo e nem toda a liderança está 

direcionada e engajada nesse propósito. Apesar de ser um dos objetivos listados no 

último Planejamento Estratégico da empresa, não há um desdobramento de metas 

específicas por departamento ou metas individuais dos colaboradores que estejam 

relacionadas à digitalização. 

Tal fator pode ocasionar 2 potenciais problemas: desaceleração no processo ou 

insustentabilidade no longo prazo. Ter esse processo ocorrendo de forma imposta e 

não ter a empresa como um todo envolvida nele, tem prejudicado o Clima 

Organizacional da EVA, tem ocasionado reatividade à mudança e tem gerado 

desmotivação com o dinamismo e urgência por adaptabilidade. 

O resultado disto também é visto refletido no desenvolvimento da habilidade da 

empresa de gerar valor a partir de dados. Hoje, a disponibilidade de dados é muito 

maior, mas a empresa ainda não consegue transformar tais dados em informações 

úteis, que auxiliem na tomada de decisão, na eficiência da operação e na geração de 

valor para o negócio.  

Finalmente, outra oportunidade ainda não explorada pela EVA é a colaboração 

com parceiros, fornecedores, pesquisadores, academia e outras instituições para o 

desenvolvimento de tópicos relacionados à transformação digital.  
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As características mencionadas nesse pilar podem ser traduzidas a partir das 

classificações às perguntas na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Classificação de maturidade das perguntas relacionadas à dimensão 
de Modelo de Negócios, Portfólio de Serviços e Produtos 

Pergunta 
Maturidade Mínima (padrão 

do Modelo) 
Maturidade Máxima 
(padrão do Modelo) 

EVA - Pré 
Pandemia 

EVA - 
Atualmente 

Como você classificaria sua 
capacidade de gerar valor a 

partir de dados? 

Limitada - Grande volume de 
dados são coletados, mas 

falta uma abordagem 
estruturada para o uso 

desses dados para 
estabelecer novos modelos 

de negócio 

Maduro - Abordagem clara 
e sistemática no uso de 
dados para a otimização 

da operação e no 
desenvolvimento de novos 
modelos de negócio (ex.: 

cientistas de dados, 
equipes de análise de 

dados, etc.) 

2 2 

Como você avaliaria a 
disponibilidade de 

competências relacionadas à 
Indústria 4.0? 

Limitado - Falta de clareza 
em relação à localização de 
equipes com competências 
necessárias e aos papéis e 

responsabilidades 
relacionados à Indústria 4.0 

Maduro - Departamentos e 
equipes na empresa estão 

focados e responsáveis 
por tópicos relacionados à 

Digitalização 

2 2 

Qual é o nível de 
envolvimento, suporte e 

conhecimento dos executivos 
e liderança sênior em relação 

à Indústria 4.0? 

Baixo envolvimento da 
liderança - Executivos e 

liderança sênior não 
reconhecem a relevância da 
Indústria 4.0 e não possuem 

conhecimento em 
Digitalização 

Alto envolvimento da 
liderança - Todos os 

executivos e liderança 
sênior possui consciência 

da importância da 
Indústria 4.0 e possui 

conhecimento no assunto 

3 3 

Até que ponto sua empresa 
formaliza colaborações com 

parceiros externos (como 
acadêmicos, indústria, 

fornecedores e consumidores) 
acerca de tópicos 

relacionados à Indústria 4.0? 

Não há colaboração - 
Tópicos relacionados à 

Indústria 4.0 são investigados 
apenas internamente 

Alta colaboração - Tópicos 
relacionados à Indústria 

4.0 são amplamente 
discutidos em fóruns com 
acadêmicos, fornecedores 

e outros membros da 
indústria 

1 1 

Fonte: Autoria própria. 

4.6. Análise Consolidada após a aplicação do Modelo 

4.6.1. Diagnóstico de Maturidade  

Após a atribuição de notas às perguntas propostas pelo Modelo de Maturidade 

conforme apresentado na seção 4.5 e validação das notas com os entrevistados, 

pode-se observar os resultados obtidos por Dimensão a partir dos gráficos 

representados nas Figura 6 e Figura 7. As notas finais por Dimensão são calculadas 

a partir da média das notas de cada questão. 
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Considerando esses resultados, obtém-se que a EVA pontuava 2,29 no contexto 

pré-pandemia, enquanto pontua 2,76 atualmente. Em ambos os casos ela é 

1,83

2,67

2,40

2,00

2,83

2,00

Modelos de Negócio, Portfólio de
Serviços e Produtos

Acesso ao Mercado e a Clientes

Cadeia de Valor e Processos

Arquitetura de TI

Compliance, Jurídico, Risco e
Segurança

Organização e Cultura

2,17

3,50

3,20

2,50

3,17

2,00

Modelos de Negócio, Portfólio
de Serviços e Produtos

Acesso ao Mercado e a Clientes

Cadeia de Valor e Processos

Arquitetura de TI

Compliance, Jurídico, Risco e
Segurança

Organização e Cultura

Figura 6 - Gráfico Radar resultante da Análise de Maturidade da EVA no contexto pré-pandemia. 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 7 - Gráfico Radar resultante da Análise de Maturidade da EVA no contexto atual. Fonte: 
Autoria própria. 
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classificada pelo modelo como um “Integrador Vertical” (ou seja, está no 2º nível de 

maturidade), mas pode-se observar que houve um avanço significativo para um 

período de 1 ano, ficando mais próxima ao 3º nível de maturidade. As dimensões de 

“Acesso ao Mercado e a Clientes” e “Cadeia de Valor e Processos” foram as que 

tiveram os aumentos mais expressivos.  

Nota-se, ainda, que no cenário atual há 3 pilares com notas abaixo de 3, que 

acabam sendo os pontos de fraqueza da empresa, impedindo que ela seja classificada 

como “Colaborador Horizontal”. A menor nota foi atribuída à dimensão de 

“Organização e Clima”, seguida por “Modelo de Negócios, Portfólio de Serviços e 

Produtos”, “Arquitetura de TI”, “Compliance, Jurídico, Risco e Segurança”, “Cadeia de 

Valor e Processos” e “Acesso ao Mercado e a Clientes”. 

Como principais dores identificadas, pode-se citar a reatividade à mudança, falta 

de engajamento da liderança e dos colaboradores nas ações de digitalização e a 

inexistência de equipes com conhecimento em digital focadas nas demandas e 

projetos desse processo. Ademais, nota-se também uma fraqueza em relação ao 

desenvolvimento de produtos digitais e da infraestrutura de dados do departamento 

de Tecnologia da Informação, que acaba não conseguindo absorver as demandas que 

chegam nessa esfera. 

4.6.2. Análise Crítica do Modelo utilizado 

Após a utilização prática do Modelo de Maturidade selecionado, é possível realizar 

uma apreciação crítica da metodologia, a fim de ressaltar potenciais pontos de 

fraquezas do método e, consequentemente, da análise realizada. A partir da aplicação 

prática, fica evidente que o método utilizado possui abordagem gerencial e carece de 

profundidade em alguns dos itens considerados. Ao compará-lo a outras 

metodologias, pode-se notar que seu desenvolvimento não possui embasamento 

científico tão claro, tendo em vista que não há muito detalhamento sobre como foi 

realizada sua estruturação. 

O método é resultante da observação empírica e experimentação de práticas de 

diversas empresas que foram estudadas, ou seja, é pautado em conceitos e 

pressupostos condicionados pelo ponto de vista e realidade das organizações. Do 

ponto de vista de Closs e Antonello (2010), essa acaba sendo uma grande crítica em 

relação a abordagens gerenciais: a falta de reflexões críticas a respeito dos conceitos 
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pré concebidos em seus contextos organizacionais. Ainda segundo os autores, essas 

reflexões, são essenciais para a inserção crítica dos gestores na sociedade, 

incorporando as dimensões ética, sócio-econômica e política à aprendizagem 

gerencial. Tal inserção é fundamental considerando-se a grande responsabilidade que 

o papel dos gestores requer perante à sociedade. 

Em suma, o método adotado foi o mais aplicável à realidade da empresa e objetivo 

desse estudo. Porém, é importante reiterar seus pontos de fraqueza e oportunidades 

de melhoria futura para a incrementação desta metodologia. 

4.7. Elaboração do Roadmap de ações para melhoria da maturidade do 

processo de Transformação Digital 

A fim de elaborar o roadmap de ações que esse estudo se propõe a realizar para 

mitigar as lacunas de maturidade identificadas na análise de maturidade, foi utilizado 

o Método de Análise e Solução de Problemas (MASP). Segundo Hosken (2005), o 

MASP é um “procedimento utilizado para a resolução de problemas”.  

Como recurso de tratamento de dados, será utilizado o MASP desenvolvido por 

CAMPOS (1992), que se constitui de um método de solução de problemas baseado 

na estratificação de cada uma das etapas do ciclo PDCA, e possui oito etapas. Essas 

etapas, suas descrições e relação com o ciclo PDCA são apresentadas na Tabela 08 

abaixo. 

Tabela 8 - Etapas MASP utilizadas para o tratamento de dados, identificação de 
causas e sugestão de ações de melhoria 

CICLO 

PDCA 

ETAPA MASP OBJETIVO DA ETAPA MASP 

P 

1. Identificação do Problema 

Definir claramente o problema e 

reconhecer sua importância 

2. Observação 

Investigar as características 

específicas do problema com uma 

visão ampla e sob vários pontos de 

vista 

3. Análise 
Descobrir as causas fundamentais 
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4. Plano de Ação 

Conceber um plano para bloquear 

as causas fundamentais. 

D 
5. Ação 

Bloquear as causas fundamentais. 

C 
6. Verificação 

Verificar se bloqueio foi efetivo. 

A 

7. Padronização 

Prevenir contra o reaparecimento 

do problema. 

8. Conclusão 

Recapitular todo o processo de 

solução do problema para trabalho 

futuro. 

Fonte: Adaptado de Campos, 1999, apud HOSKEN, 2005 

 

Apesar de ser composto por oito etapas, o presente estudo utilizará apenas as 

quatro etapas relacionadas ao Planejamento do PDCA, tendo em vista que a empresa 

ficará responsável pelas etapas posteriores de Execução das Ações, Verificação e 

Atuação conclusiva. A partir da aplicação do método, foi possível realizar o diagnóstico 

de ações sugeridas à melhoria contínua do processo de transformação digital da EVA. 

4.7.1. Etapa 1 – Identificação do Problema 

Considerando o objetivo de alcançar o nível máximo de maturidade, encaixando a 

EVA na classificação de “Campeã Digital”, em cada dimensão há o desafio de elevar 

a maturidade. Nesse sentido, os problemas identificados estão diretamente 

relacionados a esses desafios e à distância entre o nível atual e o nível máximo. 

Portanto, é possível apontar os seguintes problemas: 

• Problema 1: Classificação da maturidade na dimensão “Modelos de 

Negócio, Portfólio de Serviços e Produtos” como nível 2; 

• Problema 2: Classificação da maturidade na dimensão “Acesso ao Mercado 

e a Clientes” como nível 3 

• Problema 3: Classificação da maturidade na dimensão “Cadeia de Valor e 

Processos” como nível 3 

• Problema 4: Classificação da maturidade na dimensão “Arquitetura de TI” 

como nível 2 
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• Problema 5: Classificação da maturidade na dimensão “Compliance, 

Jurídico, Risco e Segurança” como nível 3 

• Problema 6: Classificação da maturidade na dimensão “Organização e 

Cultura” como nível 3 

4.7.2. Etapa 2 – Observação dos Problemas identificados 

A etapa de observação foi realizada a partir da análise comparativa entre as 

características do nível de maturidade atual com o nível que se espera atingir, 

resumido na Figura 8, e a partir dos dados coletados nas entrevistas. 

4.7.3. Etapa 3 – Análise das Causas identificadas para cada Problema 

Após a observação, as causas relacionadas a cada um dos problemas listados no 

item 4.7.1 foram levantadas e são apresentadas na Tabela 9 abaixo. 

Tabela 9 - Lista de causas relacionadas a cada um dos problemas 

Problema Causas 

1 

- Falta de geração de valor através de produtos e serviços digitais no 
portfólio; 
- Falta de colaboração com parceiros na elaboração de portfólio 
- Pouco uso e análise de dados no desenvolvimento de produtos e definição 
do modelo de negócio 

2 

- Falta de integração dos aplicativos Rappi e iFood com o ERP; 
- Falta de precificação dinâmica automatizada e individualizada; 
- Falta de utilização de dados dos consumidores para elaboração de 
estratégias individualizadas; 
- Pouca colaboração com fornecedores e parceiros na geração de valor aos 
consumidores 

Figura 8 - Representação do nível de maturidade atual vs o nível máximo. Fonte: Autoria própria. 
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3 

- Uso de sistema CRM fora do ERP e sem integração ao ERP; 
- Falta de planejamento de demanda automatizado e dinâmico, flexível a 
dados em tempo real; 
- Baixo uso de tecnologias habilitadoras na operação para automatização e 
digitalização 

4 

- Banco de dados na nuvem não possui todos os dados necessários às 
análises; 
- Falta de uso de Data Analytics no suporte a iniciativas de estruturação de 
ferramentas de análise dos dados existentes na empresa; 
- Baixa capacidade de absorção das demandas da organização em relação 
a desenvolvimentos de tecnologia e sistemas, desenvolvimentos demorados 
e burocracia para solução de problemas de infraestrutura 

5 - Política de Compliance não contempla proteção de Propriedade Intelectual 

6 

- Falta de conhecimento dos colaboradores acerca da transformação digital; 
- Baixo engajamento da liderança no processo de transformação digital + 
Pouco envolvimento dos colaboradores nas iniciativas de digitalização; 
- Inexistência de uma área focada em digitalização; 
- Reatividade às mudanças por parte dos colaboradores e clima 
organizacional não favorável à transformação digital; 
- Pouca colaboração e troca com outras instituições, parceiros, fornecedores 
e academia 

Fonte: Autoria própria 

 

4.7.4. Etapa 4 – Ações propostas para a eliminação das Causas e 

consequente elevação de Maturidade 

Por fim, para cada uma das causas identificadas, propôs-se ações que visam 

eliminar os problemas e permitir que a EVA chegue ao nível de maturidade máximo, 

conforme explicitado na Tabela 10. 

Tabela 10 - Lista de ações identificadas como necessárias à eliminação de cada 
Causa 

Causas Ações 

Falta de geração de valor através de produtos e 
serviços digitais no portfólio 

Capacitação da equipe de Desenvolvimento de Produto 
em Produtos/Serviços Digitais e venda de Propriedade 
Intelectual para revisão de portfólio 

Falta de colaboração com parceiros na 
elaboração de portfólio 

Estruturação de rede de parceiros e grupos de trabalho 
para desenvolvimento de produtos em conjunto 

Pouco uso e análise de dados no 
desenvolvimento de produtos e definição do 
modelo de negócio 

Elaboração de Dashboard de visualização e análise de 
dados dos consumidores a respeito dos produtos vindos 
de diferentes fontes (redes sociais e canais de venda) 

Falta de integração dos aplicativos Rappi e iFood 
com o ERP 

Integração via API para cadastro das informações de 
vendas do Rappi e iFood no Protheus 
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Falta de precificação dinâmica automatizada e 
individualizada; 

Desenvolvimento de Algoritmo de precificação dinâmica 
com base nos dados em tempo real; 

Falta de utilização de dados dos consumidores 
para elaboração de estratégias individualizadas 

Desenvolvimento de Algoritmo e Interface no aplicativo e 
website voltada à ofertas individualizadas por 
preferências; 

Pouca colaboração com fornecedores e 
parceiros na geração de valor aos consumidores 

Elaboração de estratégias de campanhas de Marketing 
em conjunto com fornecedores 

Uso de sistema CRM fora do ERP e sem 
integração ao ERP 

Elaboração de Relatórios de Visualização de dados do 
sistema de CRM 

Falta de planejamento de demanda automatizado 
e dinâmico, flexível a dados em tempo real 

Lançamento de desafio no formato de hackathon para 
desenvolvimento de algoritmo voltado à planejamento de 
demanda 

Baixo uso de tecnologias habilitadoras na 
operação para automatização e digitalização 

Parcerias com incubadoras de start ups para resolução de 
desafios a partir da aplicação de tecnologias habilitadoras 

Banco de dados na nuvem não possui todos os 
dados necessários às análises 

Estruturação de Data Lake robusto contendo todos os 
dados disponíveis nos sistemas e outros controles da 
empresa 

Falta de uso de Data Analytics no suporte a 
iniciativas de estruturação de ferramentas de 
análise dos dados existentes na empresa 

Estruturação de uma célula de Data Analytics na TI para 
suportar a empresa e capacitação dos funcionários no 
assunto; 

Baixa capacidade de absorção das demandas da 
organização em relação a desenvolvimentos de 
tecnologia e sistemas, desenvolvimentos 
demorados e burocracia para solução de 
problemas de infraestrutura 

Redimensionamento do departamento de Tecnologia da 
Informação, revisão das competências da equipe e plano 
de desenvolvimento 

- Política de Compliance não contempla proteção 
de Propriedade Intelectual 

Elaboração de Guia e Política relacionada à Propriedade 
Intelectual de produtos e serviços digitais 

Falta de conhecimento dos colaboradores acerca 
da transformação digital 

Treinamento em transformação digital e apresentação de 
caso de sucesso 

Baixo engajamento da liderança no processo de 
transformação digital + Pouco envolvimento dos 
colaboradores nas iniciativas de digitalização 

Desdobramento de Metas voltadas à digitalização para 
todos os departamentos 

Inexistência de uma área focada em digitalização 
Estruturação de equipe de Digital, com profissionais 
focados em identificar e acompanhar ações de 
digitalização 

Reatividade às mudanças por parte dos 
colaboradores e clima organizacional não 
favorável à transformação digital 

Realização de Workshops para a estruturação de 
oportunidades de projetos de digitalização com times 
híbridos (profissionais de diferentes áreas), empoderando 
a força de trabalho em ações de melhoria 

Pouca colaboração e troca com outras 
instituições, parceiros, fornecedores e academia 

Participação e promoção de eventos e congressos sobre 
transformação digital 

Fonte: Autoria própria. 
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4.8. Priorização das Ações de eliminação das causas 

Já com as ações propostas para resolução das causas, o presente estudo se 

propõe a realizar uma ordem de priorização das ações. Foi utilizada a técnica de 

priorização GUT (Gravidade, Urgência e Tendência), que possibilita transformar 

dados qualitativos em quantitativos. Tal abordagem foi desenvolvida por Kepner e 

Tregoe (1972) a fim de estabelecer prioridades na eliminação de causas de 

problemas.  

Nesse método, é atribuída uma nota de 1 a 5 em cada um dos critérios – 

Gravidade, Urgência e Tendência) para cada causa analisada. Depois, calcula-se o 

índice de cada causa a partir da multiplicação das três notas e, por fim, as que 

possuírem os maiores índices são consideradas as mais prioritárias. A Tabela 11 

resume os critérios de cada nota. No critério de Urgência, as causas relacionadas às 

dimensões com menor maturidade, foram consideradas como mais urgentes. 

Tabela 11 - Descrições dos critérios de notas da Matriz GUT 

Nota Gravidade Urgência Tendência 

5 Extremamente Grave Precisa de ação imediata Irá piorar rapidamente 

4 Muito Grave Muito Urgente Irá piorar a curto prazo 

3 Grave 
Urgente, merece atenção no 

curto prazo 
Irá piorar a médio prazo 

2 Pouco Grave Pouco urgente Irá piorar a longo prazo 

1 Sem Gravidade Pode esperar Não irá mudar 

Fonte: Autoria própria. 

O resumo das notas atribuídas a cada causa, assim como o índice final é 

apresentado na Tabela 12 abaixo. 

Tabela 12 - Resultado da avaliação das causas a partir do Método GUT 

Causas Gravidade Urgência Tendência Índice 

Falta de geração de valor através de produtos e serviços 
digitais no portfólio 

3 4 2 24 

Falta de colaboração com parceiros na elaboração de 
portfólio 

1 4 1 4 

Pouco uso e análise de dados no desenvolvimento de 
produtos e definição do modelo de negócio 

4 4 4 64 

Falta de integração dos aplicativos Rappi e iFood com o 
ERP 

2 2 2 8 

Falta de precificação dinâmica automatizada e 
individualizada; 

3 2 3 18 

Falta de utilização de dados dos consumidores para 
elaboração de estratégias individualizadas 

4 2 5 40 

Pouca colaboração com fornecedores e parceiros na 
geração de valor aos consumidores 

1 2 1 2 
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Uso de sistema CRM fora do ERP e sem integração ao ERP 2 2 3 12 

Falta de planejamento de demanda automatizado e 
dinâmico, flexível a dados em tempo real 

3 2 2 12 

Baixo uso de tecnologias habilitadoras na operação para 
automatização e digitalização 

2 2 2 8 

Banco de dados na nuvem não possui todos os dados 
necessários às análises 

4 3 3 36 

Falta de uso de Data Analytics no suporte a iniciativas de 
estruturação de ferramentas de análise dos dados existentes 
na empresa 

4 3 4 48 

Baixa capacidade de absorção das demandas da 
organização em relação a desenvolvimentos de tecnologia e 
sistemas, desenvolvimentos demorados e burocracia para 
solução de problemas de infraestrutura 

5 3 4 60 

Política de Compliance não contempla proteção de 
Propriedade Intelectual 

3 1 1 3 

Falta de conhecimento dos colaboradores acerca da 
transformação digital 

4 5 3 60 

Baixo engajamento da liderança no processo de 
transformação digital + Pouco envolvimento dos 
colaboradores nas iniciativas de digitalização 

5 5 4 100 

Inexistência de uma área focada em digitalização 5 5 5 125 

Reatividade às mudanças por parte dos colaboradores e 
clima organizacional não favorável à transformação digital 

5 5 5 125 

Pouca colaboração e troca com outras instituições, 
parceiros, fornecedores e academia 

2 5 1 10 

Fonte: Autoria própria. 

A partir dessa análise, tendo a ordem de prioridade das causas a serem tratadas, 

pôde-se atribuir a ordem de prioridade das ações relacionadas. Assim, a ação que foi 

atribuída para eliminar a causa mais prioritária será a primeira da ordem, e assim por 

diante. Portanto, a ordem das ações ao final dessa análise é documentada na Tabela 

13.  

Tabela 13 - Lista de Ações do Roadmap em ordem de prioridade 

Prioridade Ações Total 

1 
Estruturação de equipe de Digital, com profissionais focados 
em identificar e acompanhar ações de digitalização 

125 

2 

Realização de Workshops para a estruturação de 
oportunidades de projetos de digitalização com times 
híbridos (profissionais de diferentes áreas), empoderando a 
força de trabalho em ações de melhoria 

125 

3 
Desdobramento de Metas voltadas à digitalização para 
todos os departamentos 

100 

4 
Elaboração de Dashboard de visualização e análise de 
dados dos consumidores a respeito dos produtos vindos de 
diferentes fontes (redes sociais e canais de venda) 

64 

5 
Redimensionamento do departamento de Tecnologia da 
Informação, revisão das competências da equipe e plano de 
desenvolvimento 

60 
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6 
Treinamento em transformação digital e apresentação de 
caso de sucesso 

60 

7 
Estruturação de uma célula de Data Analytics na TI para 
suportar a empresa e capacitação dos funcionários no 
assunto; 

48 

8 
Desenvolvimento de Algoritmo e Interface no aplicativo e 
website voltada à ofertas individualizadas por preferências; 

40 

9 
Estruturação de Data Lake robusto contendo todos os dados 
disponíveis nos sistemas e outros controles da empresa 

36 

10 
Capacitação da equipe de Desenvolvimento de Produto em 
Produtos/Serviços Digitais e venda de Propriedade 
Intelectual para revisão de portfólio 

24 

11 
Desenvolvimento de Algoritmo de precificação dinâmica com 
base nos dados em tempo real; 

18 

12 
Elaboração de Relatórios de Visualização de dados do 
sistema de CRM 

12 

13 
Lançamento de desafio no formato de hackathon para 
desenvolvimento de algoritmo voltado à planejamento de 
demanda 

12 

14 
Participação e promoção de eventos e congressos sobre 
transformação digital 

10 

15 
Integração via API para cadastro das informações de vendas 
do Rappi e iFood no Protheus 

8 

16 
Parcerias com incubadoras de start ups para resolução de 
desafios a partir da aplicação de tecnologias habilitadoras 

8 

17 
Estruturação de rede de parceiros e grupos de trabalho para 
desenvolvimento de produtos em conjunto 

4 

18 
Elaboração de Guia e Política relacionada à Propriedade 
Intelectual de produtos e serviços digitais 

3 

19 
Elaboração de estratégias de campanhas de Marketing em 
conjunto com fornecedores 

2 

Fonte: Autoria própria. 

Conclui-se, portanto, o roadmap de ações necessárias à EVA para eliminação dos 

problemas identificados. Conseguindo o êxito na implantação dessas ações, supõe-

se que a empresa poderá elevar o nível de maturidade de seu processo de 

transformação digital. É importante reiterar que a priorização das ações foi realizada 

exclusivamente com base na análise de riscos das causas que motivaram tais ações, 

sem considerar aspectos como esforço necessário à implantação, custos, 

disponibilidade de recursos e benefício esperado. Essa análise dependeria de 

informações mais internas à empresa, não disponibilizadas para esse estudo. 

Entretanto, recomenda-se que a EVA realize a análise desses fatores em 

complemento à essa priorização. 
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5. CONCLUSÃO 

Este capítulo tem por finalidade realizar a apreciação crítica da pesquisa como 

um todo, considerando não só os resultados do estudo de caso, mas avaliando e 

concluindo o trabalho de uma maneira global.  

Conforme exposto no Capítulo 1, o objetivo geral da pesquisa era diagnosticar o 

impacto da pandemia do Covid-19 no estágio de maturidade das empresas do setor 

do varejo e realizar um roadmap de ações a serem endereçadas no contexto pós-crise 

para garantir o sucesso do processo de transformação digital dessas empresas. 

Em sua vertente teórica, a pesquisa permitiu que o autor tivesse o conhecimento 

e embasamento necessário para a aplicação prática do estudo. Após essa 

abordagem, foi realizada uma entrevista para entender o contexto atual do processo 

de digitalização da empresa alvo do estudo de caso. Tendo em mãos o arcabouço 

teórico e o entendimento do histórico da empresa, foi elaborado um roteiro de 

entrevista para garantir que fossem levantadas todas os detalhes e as características 

necessárias à classificação de maturidade no momento pré-pandemia e atualmente. 

A partir da análise dos dados e características coletados nas duas entrevistas, 

foi possível realizar o diagnóstico de maturidade segundo o modelo proposto pela 

PricewaterhouseCooper (2016). Concluiu-se que a nota de maturidade foi elevada de 

2,29 (pré-pandemia) para 2,76 (atualmente), e que a dimensão de “Organização e 

Cultura” obteve a menor nota, sem ter tido nenhum avanço durante o período. Esse 

fator evidencia uma fraqueza resultante da aceleração inesperada: a falta de 

envolvimento e de ações de engajamento da empresa como um todo nas estratégias 

de digitalização, e a inexistência de uma área focada em estruturar as demandas e 

projetos. 

Posteriormente, para cada dimensão, foram levantadas as lacunas entre o nível 

de maturidade atual e o nível de referência, assim como suas principais causas. Para 

cada uma das causas, foi sugerida uma ação que visa tratá-la. Nesse sentido, foram 

levantadas 19 ações que foram priorizadas conforme os critérios da matriz GUT 

(Gravidade, Urgência e Tendência), resultando no roadmap de ações.  

Portanto, infere-se que a vertente empírica permitiu comprovar, a partir da 

comparação do diagnóstico de maturidade no cenário pré-pandemia com a atual, que 

as ações de resposta à pandemia do Corona vírus de fato aceleraram o processo de 
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transformação digital em alguns aspectos. Porém, ainda há grandes desafios que 

resultaram dessa aceleração inesperada e um caminho longo a ser percorrido para 

atingir níveis máximos de digitalização. 

A pesquisa empírica permitiu, ainda, que o desenvolvimento de um roadmap de 

ações para que seja possível um processo de digitalização bem sucedido e maduro, 

garantindo vantagens competitivas sustentáveis dentro do segmento do varejo. Logo, 

comprova-se que o objetivo geral do estudo foi cumprido. Além disso, pode-se afirmar 

que os objetivos específicos também foram respeitados, na medida em que foi 

possível: 

• Levantar diferentes modelos de maturidade do processo de transformação 

digital presentes na literatura, comparar seus critérios e identificar qual seria 

o modelo mais adequado a esse estudo; 

• Estudar diferentes estratégias de digitalização referencias pelo modelo 

como referências e estudar também práticas realizadas por outras 

empresas do varejo, para a sugestão de ações do roadmap; 

• Aplicar o método de análise de maturidade da transformação digital em 

empresa do setor de varejo alimentício EVA, entendendo as principais 

características da operação da empresa atualmente e no contexto anterior 

à pandemia. 

 

Ao cumprir com os objetivos gerais e específicos explicitados, esse estudo possui 

contribuição prática à empresa estudada, uma vez que fornece uma ordem de ações 

a serem realizadas, permitindo maior clareza em relação à implantação do processo 

de transformação digital – que, muitas vezes, é de difícil aplicação prática. Ademais, 

o estudo permite contribuições teóricas relevantes à crítica a respeito de Modelos de 

Maturidade existentes na literatura, aplicação de metodologia de análise de 

maturidade, levantamento de impactos da pandemia do Corona vírus ao processo de 

transformação digital e levantamento de desafios encontrados por modelos de gestão 

durante esse processo. 

Como desdobramento da pesquisa, foram identificadas algumas sugestões para 

aprofundar o tema em trabalhos futuros. Primeiramente, sugere-se que uma equipe 

interdisciplinar analise o método utilizado neste estudo e proponha incrementos para 
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aprofundá-lo, de forma a incorporar reflexões críticas sobre dimensões culturais, 

éticas, sociais, econômicas e políticas a esse modelo de abordagem gerencial. 

Sugere-se, ainda, a revisão e incrementação dos demais modelos mencionados 

nesse estudo ou existentes na literatura, visando a construção de modelos adequados 

à diferentes setores e aderentes aos dinamismos do mercado de tecnologia. 

Uma outra sugestão é a aplicação de Modelo de Análise de Maturidade em outras 

empresas do varejo, com o objetivo de comparar os resultados obtidos e buscando 

entender se os desafios enfrentados pelo setor são os mesmos. Uma outra proposta 

é a realização do diagnóstico de Maturidade também com empresas de outros 

segmentos, a fim de entender se o impacto sofrido pela pandemia foi da mesma 

magnitude em diferentes sores. Por fim, sugere-se um estudo para maior 

detalhamento das ações propostas no roadmap, com o objetivo de revisar sua 

priorização considerando os esforços e custos necessários para implementá-las. 
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