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RESUMO 

 

 
Este estudo foi realizado dada a necessidade de pesquisas na área, visto que não 
há muitos estudos no modelo de survey que analisem e quantifiquem a 
Transformação Digital. Destaca a importância da transformação digital nas empresas 
e como ela é um fator essencial para o desenvolvimento das organizações através 
de um referencial teórico que procura trazer os termos intrínsecos ao tema. Objetiva 
demonstrar como os profissionais percebem a importância domínios da 
transformação digital, representados por clientes, competição, dados, inovação e 
valor, são aplicados nas organizações em que trabalham. Realiza uma pesquisa 
empírica aplicada em diversos grupos de tecnologia, redes sociais, acadêmicas e 
profissionais, alcançando uma grande variedade de respostas de diversos 
profissionais de diversas empresas. Elabora uma análise fatorial exploratória dos 
domínios e os reorganiza em fatores latentes que constituem elementos da 
transformação digital. Conclui consolidando as informações acerca da forma de 
utilização dos elementos da transformação digital, apresentando os fatores 
reinterpretados da transformação digital trazendo novas perspectivas de aplicação 
nas organizações. 
 

Palavras-chave: Transformação Digital. Inovação. Negócios. Processos. Survey. 

 



 

ABSTRACT 
 
 
This study was carried out given the need for research in the area, since there are 
not many studies in the research model that analyze and quantify the Digital 
Transformation. It highlights the importance of digital transformation in companies 
and how it is an essential factor for the development of organizations through a 
theoretical framework that seeks to bring the intrinsic terms to the theme. It aims to 
demonstrate how professionals perceive the importance of digital transformation 
domains, represented by customers, competition, data, innovation and value, are 
competent in the organizations in which they work. It conducts applied empirical 
research in various technology groups, social networks, academics and 
professionals, reaching a wide range of responses from different professionals from 
different companies. It elaborates an exploratory factor analysis of the domains and 
reorganizes them into latent factors that are elements of the digital transformation. It 
concludes by consolidating information on how to use the elements of digital 
transformation, the reinterpreted factors of digital transformation, bringing new 
perspectives of application in organizations. 
 

Keywords: Digital Transformation. Innovation. Business. Processes. Survey. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Ao longo da história, diversas empresas como Kodak, Blackberry e a 

Blockbuster não acompanharam as mudanças que a era digital trouxe, ficando para 

trás e falindo, desaparecendo de mercados que anteriormente eram totalmente 

dominados por elas (PINTO, 2020). Ao mesmo tempo, novas empresas, por 

exemplo, Amazon, Uber, Netflix e Spotify, nasceram e cresceram vertiginosamente. 

Atualmente as empresas de Big Tech controlam nada menos do que 30% das 

atividades econômicas (FÉ, 2021). A Transformação Digital, realizada por algumas 

empresas e ignorada por outras, pode ser a resposta para os sucessos e os 

fracassos mencionados. 

 Um artigo elaborado por analistas da McKinsey & Company sobre 

Transformação Digital no Brasil (MARTINS et al., 2019), demonstra insights onde 

empresas de telecomunicações e tecnologia, varejo e serviços financeiros 

destacam-se no desenvolvimento de uma maturidade digital já nos anos de 2017 e 

2018. Em uma escala de 0 a 100 pontos, em que próximas de 50 pontos ou mais 

são classificadas como líderes digitais, empresas dos setores tecnologia, varejo e 

serviços financeiros receberam 43, 45 e 46 pontos respectivamente.  

 De acordo com Gustavo Caetano (2021) na revista MIT Technology Review 

em um artigo sobre o Raio-X da Transformação Digital do Brasil em 2021, 

atualmente a TD é compreendida pela maioria das empresas, porém, a urgência 

causada pela pandemia da COVID-19 fez os consumidores e as organizações 

experimentarem soluções que, antes desse contexto, não eram consideradas. 

Muitas organizações se beneficiaram da nova realidade, no entanto, muitas outras 

não estavam preparadas para o momento e para atender às demandas dos 

consumidores. O artigo menciona também os números da transformação digital no 

Brasil onde, na pesquisa realizada, 45,7% das empresas brasileiras já estão 

implementando uma estratégia de TD, enquanto 30,5% estão desenvolvendo uma 

estratégia e apenas 1,9% não possuem planos para a TD (CAETANO, 2021). 

De acordo com Rogers (2016), a transformação digital pode ser definida como 

o processo de realizar a integração entre tecnologia digital em todos os setores, 

aspectos e componentes de uma empresa. Assim, ele interpreta cinco domínios da 

TD, sendo eles: clientes, competição, dados, inovação e valor. Para Dugstad et al. 

(2019) a transformação digital surge como um termo que descreve a implementação 
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de políticas, processos e serviços a fim de criar uma melhor experiência do usuário. 

Segundo Maximo et al. (2021) a transformação digital surge como um termo que 

descreve partida dos esforços de digitalização para uma revisão completa das 

políticas, processos e serviços imprescindíveis para as organizações sobreviverem 

em um ecossistema dinâmico. 

 A transformação digital é uma mudança não relacionada apenas com 

tecnologia, mas também com as operações, com a geração de valor e com a cultura 

de uma organização, tornando-o assim um processo único e complexo de acordo 

com a empresa, pois o número de questões envolvidas é diferenciado em cada caso 

de negócio no qual ela estará inserida. 

Quando bem aplicada, a transformação digital é capaz de resolver diversos 

problemas dentro da organização, como por exemplo, de gerenciamento e de 

produção. Além disso, ela possui o poder de tornar empresas mais significativas na 

entrega de seu valor, tornando-as mais eficazes e competitivas no mercado. 

 As pesquisas sobre a transformação digital são abundantes. Contudo, no 

cenário brasileiro a maioria dos estudos usa a transformação digital sem uma 

definição precisa do tema, muitas vezes a confundindo com a própria Tecnologia da 

Informação, digitalização e até mesmo com o termo informatização. Assim, este 

assunto, extremamente presente e ainda pouco analisado criticamente, possui uma 

alta relevância para as organizações e para a sociedade na qual vivemos, pois 

necessita ser aprofundado e continuamente verificado dada a evolução constante do 

mercado e das tecnologias disponíveis. 

Também é possível citar como a transformação digital é impulsionada pelo 

termo denominado mundo VUCA: volatilidade, incerteza, complexidade e 

ambiguidade. No contexto atual, a mudança é um fator inevitável, assim, com esse 

envolvimento de organizações, pessoas, processos e tecnologias, observamos 

consequências boas e ruins desse mundo volátil. 

 Neste sentido, o presente trabalho endereça as seguintes questões: (I) quais 

são os domínios centrais para realização da transformação digital? e (II) como estes 

domínios são praticados pelas empresas?  

 O trabalho, assim, tem por objetivo contribuir para a definição teórica e prática 

da transformação digital, por meio de uma conceituação dos domínios constituintes 

da transformação digital e da realização de um estudo exploratório, empírico e 

quantitativo usando um levantamento no formato de survey. 
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 Para realização do estudo foram executadas diversas pesquisas em 

repositórios acadêmicos no intuito de obter material já produzido sobre o tema. 

Buscou-se verificar o que estes trabalhos contribuíram para a área, bem como 

verificar as abordagens e os tipos de estudos que foram desempenhados. Desta 

forma, após extensa pesquisa, alguns trabalhos foram empregados na consolidação 

de categorias teóricas sobre a Transformação Digital. 

 Após definir as categorias teóricas que constituem os domínios da 

Transformação Digital, foi elaborado um questionário quantitativo. O questionário foi 

respondido por 166 profissionais de diversas organizações. As respostas foram 

analisadas com estatística descritiva e análise fatorial exploratória. Assim, realizou-

se uma análise empírica dos domínios da transformação digital. 

 Este trabalho está estruturado com a apresentação dos elementos do 

referencial teórico, conceituando a transformação digital e realizando uma 

abordagem nos cinco domínios propostos e realizando uma crítica à aspectos 

importantes que não foram considerados pelo autor original, a próxima seção 

descreve ações que guiam a transformação digital dentro das organizações e por 

final sintetiza os domínios trazendo seus conceitos-chaves, em seguida, é feita a 

abordagem da metodologia de pesquisa utilizada, trazendo os conceitos e os 

métodos utilizados no estudo, apresenta os dados demográficos, realiza uma análise 

fatorial sobre os dados do survey, demonstra os resultados e discute sobre o que se 

pode verificar de acordo com as descobertas realizadas, ao final é feita uma 

conclusão baseada na síntese dos aspectos observados a partir das implicações 

dos resultados obtidos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para realização do estudo foram executadas diversas pesquisas em 

repositórios acadêmicos no intuito de obter material já produzido sobre o tema. 

Assim buscou-se verificar o que estes trabalhos contribuíram para a área, bem como 

verificar as abordagens e os tipos de estudos que foram desempenhados. 

 Os mais diversos trabalhos que foram encontrados incluem estudos de 

acadêmicos dos mais variados cursos, como por exemplo administração, engenharia 

de produção e gestão empresarial. Desse modo, pode-se observar que um dos 

temas que possuem uma forte influência da tecnologia da informação está sendo 

estudado e abordado por áreas que não são integrantes dos cursos da área de 

computação. Ademais, verificou-se assim uma escassez de trabalhos dos cursos de 

ciência da computação, sistemas da informação e outros cursos correlatos de 

tecnologia que possuem uma vasta gama de disciplinas que permitem que estes 

aspectos da transformação digital sejam abordados com propriedade. 

 Alguns destes trabalhos apresentam fatores que representam os elementos 

que levariam ao sucesso ou ao fracasso da implementação de frameworks da 

transformação digital nas organizações de maneira que ela possa mergulhar neste 

novo ambiente competitivo cada vez mais tecnológico e digital, modificando seus 

modelos de processos, operações e de cultura (DIAS, 2019). 

 Outros estudos buscam compreender o processo de transformação digital 

como uma forma de reestruturação de processos de algumas organizações 

(CHINEN, 2019), assim como outros estudos abordam a transformação digital como 

um aspecto relevante para o gerenciamento estratégico aplicado em uma 

organização (MUNDIM; SIESTRUP, 2019). 

Neste sentido, esses estudos buscam evidenciar como os conceitos e 

elementos que compõem a transformação digital são essenciais para a 

implementação dessa revolução dentro de empresas que buscam estar atualizadas 

no mercado através da utilização de técnicas específicas e aproveitando os 

benefícios que podem ser obtidos com as tecnologias digitais. 

O fenômeno de transformação digital é usado para justificar mudanças 

organizacionais influenciadas pelas novas tecnologias digitais. De acordo com 

Chinen (apud Solis, 2014) investir em tecnologia não é o mesmo que transformação 
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digital. Na transformação digital, a tecnologia é orientada pelo propósito de 

remodelar os negócios. 

Não existe uma definição única e universal do termo “transformação digital” e 

nem a determinação de quais são suas interfaces de negócios e também não é 

determinado um escopo claro sobre como esse processo ocorre nas empresas. 

(MUNDIM; SIESTRUP, 2019). 

Assim, há a liberdade da percepção e do entendimento e exploração do tema 

com as observações particulares de cada autor da área. Assim, este capítulo 

apresenta o referencial teórico que fundamenta o estudo. Para tanto, inicia-se com 

uma contextualização das mudanças que as tecnologias digitais estão trazendo aos 

negócios. Após a contextualização, conceituo a transformação digital e seus 

domínios a partir do trabalho de David Rogers (2016). Em seguida descrevo as 

principais ações que as empresas bem-sucedidas realizaram para alcançar a 

transformação digital. Por fim, elaboro e apresento um modelo teórico que articula 

dimensões, conceitos-chaves e ações para a transformação digital. 

 

2.1 Conceituando a transformação digital 

 

 O economista David Rogers, professor de estratégias digitais na Columbia 

Business School, tem realizado estudos recentes sobre a Transformação Digital. 

Rogers (2016) propôs uma definição de transformação digital baseada em cinco 

domínios: clientes, competição, dados, inovação e valor. É preciso percorrer os 

cinco domínios de modo que seja compreensível suas principais características, 

aproveitando a robustez do modelo e trazendo uma referência de como era o modo 

tradicional de utilização destes conceitos e chegando até o momento atual de como 

as organizações presentes no mercado os tem utilizado segundo a era digital. 

 

Domínio — Clientes 

 

 O primeiro domínio estratégico são os clientes, fundamentais para o 

desenvolvimento dos negócios, são eles que irão adquirir os bens e serviços 

ofertados pelas organizações.  

As empresas tradicionalmente buscaram através da utilização de estratégias 

de mercado de massa, atrair, informar, motivar, persuadir e convencer os potenciais 
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clientes a obter o que lhes era ofertado (ROGERS, 2016). Através da TD, o 

relacionamento com as empresas mudou, como se vê no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Clientes: Mudanças nas premissas estratégicas, da era analógica para a era digital 

Clientes: Mudanças nas premissas estratégicas, da era analógica para a era digital 

De Para 

 Clientes como mercado de massa 

 Comunicações são transmitidas aos 

clientes 

 A empresa é o principal influenciador 

 Marketing para induzir à compra 

 Fluxos de valor em mão única 

 Economias de escala (empresa) 

 Clientes como rede dinâmica 

 Comunicações são em mão dupla 

 Os clientes são o principal influenciador 

 Marketing para inspirar a compra, a lealdade e 

a defesa da marca 

 Fluxos de valor recíprocos 

 Economias de valor (clientes) 

Fonte: Rogers (2016) 

 

 Os clientes na era digital, não são mais consumidores passivos, eles 

passaram a ser pontos de conexão em redes dinâmicas, que interagem entre si, 

constroem marcas, mercados e influenciam uns aos outros (ROGERS, 2016). É 

necessário que as organizações estejam cientes disso e saibam lidar com este fato. 

Deve-se observar e compreender como as redes de clientes estão redefinindo o 

mercado, já que ocorre uma reformulação no caminho dos clientes para a compra e 

uma abertura de novas maneiras de criar valor envolvendo o seu negócio e os 

clientes. 

 Conforme o comportamento dos clientes atualmente, o modo como eles 

encontram, acessam, compartilham e influenciam sobre produtos, serviços e marcas 

é completamente diferente de antigamente, onde existia um modelo de massa. 

 De acordo com Rogers (2016), no modelo de redes de clientes, continuamos 

com a empresa tendo um papel principal na criação e promoção de bens e serviços, 

mas os clientes desempenham um novo papel, gerando relacionamentos mais 

complexos do que apenas comprar ou não comprar um produto ou serviço. Hoje, 

existe uma alta chance de que clientes façam conexões entre si e influenciem uns 

aos outros, tanto quanto uma comunicação direta da empresa possa influenciá-los.  

 Note que, as redes de clientes podem ser as mais diversas, como por 

exemplo: consumidores finais, parceiros de negócios, investidores e até mesmo os 

próprios colaboradores da empresa. Todos eles apresentam comportamentos 
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dinâmicos em relação à organização e também para com os outros, sendo assim, 

fundamentais para o desenvolvimento do negócio. 

 Apesar das definições dadas sobre o modelo de rede de clientes, não pode-

se deixar de citar que há controvérsias quanto a formulação do comportamento dos 

clientes. Muitas vezes o estímulo passa a ser manipulação do mercado, pessoas 

que não possuem condições buscam produtos e serviços apenas por querer 

demonstrar um status na sociedade, ou então empresas se aproveitam de 

momentos delicados para atrair mais clientes e lucrar mais. A influência envolve 

mais fatores que os descritos anteriormente e é preciso estar atento na forma como 

empresas modulam o engajamento dos clientes. 

 

Domínio — Competição 

 

 Ao tratar do mercado na era digital, precisamos observar o crescimento de 

negócios de plataforma. A expansão deles demonstra a mudança na competitividade 

e na forma de relacionamento entre as empresas.  

Assim, nota-se as características deste aspecto na era digital, de maneira que 

seja possível distinguir como o fenômeno da transformação digital atingiu as 

organizações em sua maneira de competir com as outras empresas. Aqui o 

investimento em ferramentas digitais, como plataformas, é fator preponderante. Ser 

digital é investir em ferramentas digitais (CHINEN, 2019). Observe no Quadro 2: 

 

Quadro 2 – Competição: Mudanças nas premissas estratégicas, da era analógica para a era digital 

Competição: Mudanças nas premissas estratégicas, da era analógica para a era digital 

De Para 

 Competição em setores delimitados 

 Distinções nítidas entre parceiros e 
rivais 

 Competição é jogo de soma zero 

 Os principais ativos são mantidos na 
empresa 

 Produtos com características e 
benefícios únicos 

 Poucos concorrentes dominantes 
por categoria 

 Competição entre setores fluidos 

 Distinções nebulosas entre parceiros e rivais 

 Concorrentes cooperam em áreas-chave 

 Os principais ativos situam-se em redes 
externas 

 Plataformas com parceiros que trocam valor 

 O vencedor leva tudo, devido aos efeitos de 
rede 

Fonte: Rogers (2016) 



20 
 

 

Ao pensarmos em competição, no passado, ela ocorria entre negócios 

concorrentes semelhantes e em setores de atividade com fronteiras bem definidas. 

Os negócios geravam valor dentro das suas próprias organizações e em parceria 

com seus fornecedores e canais de vendas (ROGERS, 2016). Na era digital, as 

fronteiras entre os setores se tornam cada vez mais indefinidas, assim como a 

distinção entre parceiros e concorrentes. Hoje, existe uma mistura de 

relacionamentos de competição e cooperação entre empresas. A transformação 

digital está contribuindo para o desenvolvimento do que pode ser chamada de 

“coopetição”, onde empresas competem diretamente em algumas áreas e agem 

como parceiras em outras. 

Não pode-se deixar de criticar que há uma premissa não considerada pelo 

autor no domínio de competição, não há uma parceria simplesmente amigável no 

aspecto definido pela “coopetição”. As empresas seguem como concorrentes reais, 

Samsung® e Apple® por exemplo, possuem parcerias na produção de smartphones 

mas ao mesmo tempo são rivais globais. Além disso, não há uma verdade absoluta 

sobre saber quem é seu concorrente e quem não é, a fluidez da competição exige 

que se esteja sempre atento ao mercado. Estar alerta aos seus principais 

concorrentes e possíveis concorrentes é um fator-chave não considerado na 

abordagem. 

 

Domínio — Dados 

 

 De acordo com o contexto atual, os dados são cada vez mais essenciais, 

assim, sua coleta, armazenamento, tratamento e utilização por parte das 

organizações são vitais. As empresas os utilizavam apenas como parte de suas 

operações internas, mas agora aproveitam dados que são fornecidos por um 

gigantesco número de novas fontes, aplicando-os em novos problemas e desafios, 

tornando os dados um importante vetor de inovações nas empresas (ROGERS, 

2016). Assim, a máxima, “data is the new oil”, vem sendo utilizada para destacar a 

importância de saber como utilizar os dados como uma ferramenta de oportunidade 

nas organizações. 

 Embora os dados já fossem importantes para todas as empresas, eles eram 

usados tradicionalmente para avaliar e gerenciar processos de negócios, e também 
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para ajudar nas previsões e no planejamento de longo prazo. Tinham por 

característica, serem dispendiosos de produzir, eram necessários diversos meios 

como levantamentos e pesquisas. Além disso, armazenamento era caro e a leitura 

de dados era muito lenta.  

Hoje, a geração de dados ocorre em todo lugar, há uma criação contínua de 

grandes quantidades por fontes externas à empresa. Assim, o maior desafio é a 

exploração e conversão dos dados em informações úteis. As análises tradicionais 

baseadas em planilhas eletrônicas foram substituídas pelo big data, onde 

informações não estruturadas são processadas por ferramentas especializadas de 

computação capazes de transformar estes dados para análise (MUNDIM; 

SIESTRUP, 2019). Para que os dados sejam transformados em fontes de valor, as 

empresas necessitam mudar a maneira como pensam neles. Dados devem ser 

tratados com uma espécie de ativo estratégico da organização (ROGERS, 2016). 

 

Quadro 3 – Dados: Mudanças nos pressupostos estratégicos, da era analógica para a era digital 

Dados: Mudanças nos pressupostos estratégicos, da era analógica para a era digital 

De Para 

 Dados são dispendiosos de gerar nas 
empresas 

 O desafio dos dados é armazená-los 
e gerenciá-los 

 As empresas usam apenas dados 
estruturados 

 Os dados são gerenciados em 
departamentos operacionais 

 Os dados são ferramentas para 
gerenciar processos 

 Dados são gerados continuamente em todos os 
lugares 

 O desafio dos dados é convertê-los em 
informações valiosas 

 Os dados não estruturados são cada vez mais 
úteis e valiosos 

 O valor dos dados é conectá-los entre os 
departamentos 

 Os dados são ativo intangível importante para 
criar valor 

Fonte: Rogers (2016) 

 

 Atualmente, gigantes da tecnologia e outras organizações de destaque no 

mundo dos negócios trabalham com a devida importância dos dados que captam e 

os utilizam como ativos valiosos. Segundo Rogers (2016) o Facebook é um caso no 

qual parte de seu valor de mercado decorre do valor da profusão de dados que a 

empresa coleta de seus usuários e os utiliza como ferramentas úteis para os 

anunciantes, auxiliando-os a compreender melhor seu público e a dirigir-se 
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exatamente ao seu público-alvo. Os dados são valiosos e estratégicos e precisam 

ser geridos de forma que agreguem valor para a organização. 

A todo momento estes dados acabam por vir de diversas fontes e muitas 

vezes, de seus próprios clientes. Os dados precisam ser tratados de acordo com 

legislações locais, deste modo, a segurança, proteção e controle dos dados é um 

aspecto importante, mas que passa despercebido na abordagem do autor, deixando 

de citar um conceito essencial na tratativa dos dados por uma organização. No 

Brasil, diversas iniciativas de gestão de dados e até mesmo a Lei nº 13.853, de 

2019, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), já demonstram fatores 

relacionados a essa característica de forma a ser considerada pelas organizações. 

Sendo assim, a estratégia de dados deve também possuir respaldos para garantir a 

devida proteção daquilo que foi coletado e armazenado pelas empresas. 

 

Domínio — Inovação 

 

A inovação pode ser definida como qualquer mudança no produto, serviço ou 

em algum processo de um negócio que agrega valor. Esta mudança pode variar de 

muitas formas, sendo desde uma melhoria incremental até a criação de algo 

totalmente novo. A inovação não está relacionada apenas com elementos 

disruptivos, mas sim com qualquer coisa nova que possua um certo impacto 

(ROGERS, 2016). 

Costumeiramente, para inovar, empresas pensavam unicamente em um 

produto final, em um contexto onde o teste de novas ideias era difícil e custoso, e 

esta, era uma das razões pela qual as decisões e as ideias preliminares se 

baseavam na análise e intuição dos gestores que participavam do projeto. O 

feedback recebido do mercado sobre as inovações era demorado e por isso evitar 

ao máximo o fracasso era a preocupação predominante.  

Tratando de inovação na era digital, a necessidade da experimentação rápida 

e do aprendizado contínuo tornam essa abordagem mais precisa na identificação do 

problema correto, e então, no desenvolvimento, teste e aprendizado, envolvendo 

muitas vezes, múltiplas soluções. Muitas das vezes, assim como pode ser visto nas 

startups enxutas do Vale do Silício, há uma concentração no desenvolvimento e na 

repetição reiterada de protótipos de viabilidade mínima (MVP) e isso acontece antes, 

durante e até mesmo depois do lançamento (ROGERS, 2016).  
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As tecnologias digitais tornam mais fácil e mais rápido testar ideias, essa nova 

abordagem para a inovação é essencial para lançar novas ideias no mercado com 

rapidez e menores custos, menores riscos e maior aprendizado para a organização. 

 

Quadro 4 – Inovação: Mudanças nos pressupostos estratégicos, da era analógica para a era digital 

Inovação: Mudanças nos pressupostos estratégicos, da era analógica para a era digital 

De Para 

 As decisões são tomadas com base na 
intuição e na autoridade 

 O teste de ideias é caro, lento e difícil 

 Os experimentos são raros e conduzidos 
por especialistas 

 O desafio da inovação é encontrar a 
solução certa 

 O fracasso é evitado a todo custo 

 O foco se concentra no produto 
“acabado” 

 As decisões são tomadas com base em 
testes e validações 

 O teste de ideias é barato, rápido e fácil 

 Os experimentos são contínuos e 
conduzidos por todos 

 O desafio da inovação é resolver o 
problema certo 

 Os fracassos são fontes precursoras e 
baratas de aprendizado 

 O foco se concentra em produtos de 
viabilidade mínima e em reiterações pós-
lançamento 

Fonte: Rogers (2016) 

 

 Apesar do autor abordar aspectos da inovação na era digital, nota-se a falta 

de um conceito relacionado à cultura organizacional. Não se fala da mudança de 

mentalidade que é preciso ocorrer dentro das organizações. A crítica dá-se pelo fato 

que apenas indicar os caminhos para a inovação não é o suficiente quando a cultura 

da empresa está vinculada a práticas que não favorecem o desenvolvimento de um 

ambiente inovador. 

 

Domínio — Valor 

 

Com relação à valor de mercado, adaptar a proposta de valor de uma 

organização pode ser imprescindível para o desenvolvimento dentro de um ambiente 

de negócios que apresenta alta volatilidade. É essencial observar a necessidade de 

analisar seu lugar no mercado, ou seja, repensar o valor e saber de fato qual é o seu 

negócio, como é possível se estruturar e tirar vantagem do cenário atual ou até 

mesmo realizar uma quebra disruptiva antecipando as necessidades dos clientes. 
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Geralmente, a proposta de valor de uma empresa é considerada constante, 

tanto quanto possível como uma fonte de vantagem competitiva sustentável no 

longo prazo. Muitas empresas de sucesso se baseavam em uma oferta diferenciada 

e a utilizavam para se posicionar no mercado, fazendo o máximo possível para 

otimizar este modelo de negócio ao longo dos anos. 

Na era digital, a maneira inflexível na execução e na entrega da mesma 

proposta de valor não é mais suficiente (MUNDIM; SIESTRUP, 2019). Adaptar-se e 

antecipar a necessidade dos clientes é uma característica da transformação digital e 

a busca constante de diversas organizações. 

É preciso alinhar a necessidade dos stakeholders com a proposta de valor da 

empresa, de modo poder contribuir da forma ideal na geração de valor para sua 

organização de modo que satisfaça o público-alvo da organização 

 

Quadro 5 – Valor: Mudanças nos pressupostos estratégicos, da era analógica para a era digital 

Valor: Mudanças nos pressupostos estratégicos, da era analógica para a era digital 

De Para 

 Proposta de valor definida pelo setor 

 Execute a sua atual proposta de valor 

 Otimize o modelo de negócios por tanto 

tempo quanto possível 

 Julgue a mudança pela intensidade do 

impacto sobre o negócio vigente 

 O sucesso no mercado dá lugar à 

complacência 

 Proposta de valor definida pela evolução das 

necessidades dos clientes 

 Descubra a próxima oportunidade de criar 

valor para o cliente 

 Evolua antes de ser necessário, para manter-

se à frente da disrupção 

 Julgue a mudança pela maneira como cria 

oportunidade para o próximo negócio 

 “Só os paranoicos sobrevivem” 

Fonte: Rogers (2016) 

  

O valor do negócio está centrado no cliente, ainda que o autor considere isso 

em alguns momentos, é preciso que se destaque que a proposta de valor e o 

sucesso do negócio depende da geração do valor para o cliente. Sente-se a 

necessidade de um cruzamento entre os domínios de clientes e valor para que de 

fato ocorra o entendimento de como há a conexão entre a geração de valor e o 

relacionamento com o cliente. Este domínio demonstra a interconexão aos outros 
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domínios pelo fato da geração de valor trazer os clientes para a organização, fator 

preponderante na elaboração de uma estratégia de transformação digital. 

 

2.2 Ações para alcançar a transformação digital 

 

A fim de compreender como os domínios acontecem na prática, esta seção 

apresenta as principais ações associadas aos domínios. Desse modo, inicia-se 

descrevendo o comportamento dos clientes. De acordo com Rogers (2016), existe 

um padrão recorrente de comportamentos que incentivam a adoção de novas 

experiências digitais, de acordo com a classificação realizada pelo autor, ele 

denominou cinco comportamentos dos clientes, a saber: Acessar; Engajar-se; 

Customizar; Conectar-se e Colaborar. 

 As empresas podem utilizar estes comportamentos dos clientes de forma 

inteligente para desenvolver estratégias para suas redes, explorar o planejamento 

estratégico de qualquer setor, do seu modelo de negócios ou do objetivo de seus 

clientes. Com uma estratégia voltada para o comportamento dos clientes, as 

empresas podem evitar o perigo de pensar sempre em “tecnologia primeiro” e focar 

no que realmente agrega valor para o cliente e para o negócio. 

Com estas estratégias, de acordo com a análise da necessidade na qual a 

organização possui em relação ao comportamento dos clientes, é possível decidir 

qual estratégia escolher para novas comunicações de marketing, experiências para 

os clientes e também para inovações em produtos e serviços.  

  Nota-se a necessidade das empresas aprenderem a observar seus clientes, 

buscar compreender o dinamismo atual e como as redes de clientes interagem, não 

apenas com a própria empresa, mas também com os outros clientes. Com isso é 

possível criar novas estratégias para a organização, de maneira que seja possível 

ampliar seus clientes potenciais e fidelizar atuais, trabalhando de forma que agregue 

valor para ambos os lados da relação. 
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Figura 1 – Comportamentos da rede de clientes e Estratégias de redes de clientes. 

 

Fonte: Rogers (2016) 

  

 No domínio competição, uma forte característica estratégica da transformação 

digital são os negócios que atuam como plataformas (CHINEN, 2019). Eles reúnem 

duas ou mais partes interessadas em criar ou trocar valor através do negócio, ao 

invés de procurar tentar criar todo o valor por conta própria. Como empresas 

atuantes temos: Submarino, Uber, Airbnb, Udemy, entre outras. Estas empresas 

demonstram a mudança nos relacionamentos organizacionais, saindo de modelos 

lineares para modelos em rede. A grande característica dessas empresas é 

convencer os clientes de utilizar seus produtos e serviços (ROGERS, 2016). Os 

negócios de plataforma oferecem ecossistemas onde ao invés dos clientes somente 

pagarem pelos serviços recebidos, eles fornecem e recebem valor, assim, o valor 

das plataformas cresce junto com seu público. 

 Diversas organizações que atuam com o modelo de plataforma se beneficiam 

de características que as tornam capazes de explorar essas vantagens de forma 

eficaz. Segundo Rogers (2016), pode-se citar: Poucos ativos; Escalagem Rápida; 

The Winner Takes it All e Eficiência Econômica. 
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 O relacionamento entre as empresas foi modificado com as plataformas, 

assim, muitas organizações não se tratam mais como fornecedores ou rivais, mas 

sim como parceiros em rede. Ainda que várias empresas não sigam o modelo de 

plataforma, todas lidam com modos de competir muito diferentes agora na era 

digital. Estamos acostumados a ver empresas rivais do mesmo segmento de 

atividade competindo entre si. Na era digital o que pode ser visto é a relação entre 

duas empresas sendo um misto de competição e cooperação. 

É preciso compreender o valor da cooperação com rivais e a ameaça de 

concorrentes que não são semelhantes, além de entender o poder dos modelos de 

negócios de plataforma para reunir diferentes partes e auxiliar no desenvolvimento 

da criação de valor (CHINEN, 2019). As empresas se tornaram extremamente 

interconectadas assim como os relacionamentos com os clientes. 

 No domínio dos dados, uma vez entendidos como ativos, faz-se necessário 

desenvolver uma estratégia de dados na organização. Com a avalanche de dados 

atualmente, é preciso compreender de quais dados você necessita e como serão 

aplicados, sendo assim, é preciso estudar e realizar uma análise sobre o que 

realmente será útil e irá agregar para a organização.  

 Dessa forma, segundo Rogers (2016) cinco ações devem orientar qualquer 

organização no desenvolvimento de uma estratégia de dados sólida. Primeiramente 

as empresas precisam enfrentar seu ativo de dados de maneira abrangente e incluir 

diversos tipos de dados que atendam a diferentes propósitos. Assim, é preciso 

verificar os dados sobre processos de negócios, dados sobre produtos e/ou serviços 

e os dados sobre os clientes. Possuir estes dados mapeados prontos para serem 

trabalhados traz oportunidades que antes poderiam não ser vistas. Assim, observe 

no Quadro 6 mais informações. 

Na segunda ação, é necessário planejar como a organização utilizará seus 

dados para tomar decisões. Os dados sobre as operações podem ser utilizados em 

modelagem estatística para planejamento e otimização de uso de recursos. 

A terceira ação versa sobre utilizar dados como um impulso para imaginar e 

testar inovações de novos produtos (ROGERS, 2016). Muitas empresas já utilizam 

dados para inovar com rapidez e com um baixo custo, coletando informações 

buscando sempre aprender com esses dados obtidos. 
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Quadro 6 – Principais tipos de dados para a estratégia de negócios e exemplos 

Principais tipos de dados para a estratégia de negócios 

Dados sobre 

processos de negócios 

Dados sobre 

produtos ou serviços 

Dados sobre 

clientes 

Gerenciar e otimizar as 

operações de negócios Cumprir a proposta de valor 

dos produtos ou serviços 

Captar visão completa do 

cliente e criar interações 

relevantes 
Reduzir riscos 

Elaborar relatórios externos 

Exemplos 

Estoques e 

Cadeia de Suprimentos 
Dados sobre Mapas Compras e Demografia 

Vendas Dados sobre Pessoas 
Comportamentos, Comentários 

e Interações 

Faturamento Dados sobre o Clima Respostas em Pesquisas 

Fonte: Rogers (2016) 

 

A quarta ação baseia-se no uso de dados comportamentais dos clientes. Os 

dados comportamentais são extremamente importantes, pois são algo que medem 

diretamente as ações dos clientes (ROGERS, 2016). Dados comportamentais são 

muito mais valiosos do que relatos e opiniões feitas por levantamentos em 

pesquisas. Isso ocorre, pois, pessoas mentem em pesquisas, mas também porque 

seres humanos falham ao lembrar comportamentos, prever ações futuras ou ao 

considerar suas motivações. 

A quinta ação de dados relaciona-se à integração entre os departamentos. 

Um dos aspectos mais importantes da estratégia de dados é buscar formas de 

combinar conjuntos de dados até então segregados e ver como eles se relacionam 

uns com os outros. De acordo com o aumento da complexidade do ambiente de 

negócios de sua empresa, a capacidade de encontrar, combinar e aprender com as 

mais diversas fontes de dados disponíveis será cada vez mais importante 

(ROGERS, 2016). 

Essas cinco ações baseiam-se em um conjunto de tecnologias que podem ser 

reunidas nos termos de big data, computação em nuvem e analytics. O termo big 

data está em alta no mercado e significa um grande conjunto de dados, geralmente 

não organizados ou estruturados, com um certo nível de complexidade de serem 

organizados ou manipulados com as ferramentas tradicionais de banco de dados.

 Este termo está relacionado diretamente com a oportunidade de transformar 

dados gerados por clientes, concorrentes, parceiros e até mesmo pela própria 
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empresa como uma forma de realizar análises para auxiliar na tomada de decisões 

dentro da organização.  

Com a ascensão da computação em nuvem, também chamada de cloud 

computing, a geração de dados, coleta, armazenamento, gerência e sua utilização 

tem sido cada vez mais ágil e decisiva nas deliberações realizadas pelas lideranças 

dentro das organizações através da utilização da ciência de dados para gerar 

painéis, visualização da informação, técnicas de análise, entre outros modos de 

gerar insights para a organização (VAQUERO et al, 2009).  

 O que pode ser concluído, ao criar uma estratégia de utilização dos dados, é 

a importância de compreender que muitos conjuntos de dados são diferentes das 

tradicionais planilhas eletrônicas e das bases de dados relacionais que são da era 

de antes da Transformação Digital. A revolução do big data é uma característica 

importante para o desenvolvimento de uma estratégia de dados, permitindo um olhar 

mais aprimorado sobre todo o negócio, possibilitando melhores ações de acordo 

com os dados trabalhados para a criação de valor na organização. 

No domínio inovação, a experimentação é base para a geração de novas 

ideias. Podemos definir a experimentação como um processo iterativo de 

aprendizado do que funciona e do que não funciona (ROGERS, 2016). Na realidade, 

o objetivo de um experimento de negócios é, não apenas um produto ou solução, 

mas sim o aprendizado, o tipo de aprendizado que se é obtido sobre clientes, 

mercados e possíveis opções é o que levará às soluções certas.  

Segundo Rogers (2016), quando inova-se por experimentação, não é preciso 

tentar evitar ideias erradas, ocorre que, é preciso buscar testar tantas ideias 

promissoras quanto possível, de maneira rápida e de baixo custo, para identificar as 

que poderão ser eficazes. Isso é muito diferente do processo de inovação tradicional 

no qual era realizada análise do mercado, gerava-se ideias, promovia-se debates 

internos na organização, escolhia-se uma solução para ser desenvolvida ao longo 

de várias fases com testes de qualidade, para daí então lançá-la no mercado e 

receber feedback dos clientes. Para se utilizar da abordagem oferecida pela 

inovação no contexto da transformação digital, é exigida essa mudança de 

paradigma, da inovação baseada em análise e expertise para inovação baseada em 

ideação, ou concepção, e experimentação, para o aprendizado contínuo 

(RODRIGUES, 2017).  
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A mudança para este modelo iterativo, baseado em aprendizado, tem 

avançado cada vez mais ao longo dos últimos anos, em diversas áreas. É parte 

integrante de trabalhos como o do autor Eric Ries sobre os métodos das Startups 

Enxutas, assim como é parte integrante do modelo de Design Thinking de empresas 

de desenvolvimento de produtos.  

De fato, nem todo experimento é igual, sendo assim, diferentes tipos de 

experimentos de negócios não podem ser executados da mesma maneira e nem ser 

usados para atender aos mesmos tipos de necessidades. Porém, todos os tipos de 

experimentos de negócios possuem uma característica em comum: buscam 

aumentar o aprendizado, testar ideias, respostas e ver o que funciona ou não. 

 

Quadro 7 – Aspectos de experimentação 

Aspectos de Experimentação 

 Aumenta o conhecimento 

 Testa suposições 

 Olha para fora da organização em busca de respostas 

 Exige disposição para aprender, ao invés de decidir 

Fonte: Adaptado de Rogers (2016) 

 

No domínio de valor, a principal ação é definir uma proposta de valor. A 

proposta de valor é conceito estratégico que ajuda a refletir sobre suas ofertas e seu 

valor para o mercado. Esse termo criado por Michael Lanning e Edward Michaels é 

um conceito centrado no valor e centrado no cliente.  

No entanto, é usado muitas vezes para identificar vários elementos de valor 

para o cliente. Ao desdobrar o valor para o cliente em elementos mais concretos e 

específicos, é possível avaliar as ameaças de cada um e inovar com novos 

elementos a serem acrescidos. 

 A proposta de valor é especialmente útil quando você enfrenta os desafios de 

adaptar e aprimorar sua proposta de valor para os clientes, em resposta às 

necessidades de mudança e às oportunidades de mercado propiciadas pela 

transformação digital (ROGERS, 2016). 

Compreendendo a importância da adaptação da proposta de valor no 

ambiente de negócios nos dias de hoje, defini-la segue sendo um desafio para 

inúmeras empresas. 

Para agregar valor a um produto, existem três pilares do ponto de vista do 

cliente, estes são uma base estratégica que permite conceber uma estrutura que 
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auxilia a ter uma visão ampla do que é importante para um cliente e que venha a ser 

considerado no momento de uma possível apresentação, proposta ou até mesmo 

demonstração de um produto ou serviço: 

  

Quadro 8 – Os três pilares do ponto de vista do cliente 

Valor Funcional Valor Psicológico Valor Econômico 

 Ganhos com a 
qualidade do produto 

 O que o produto resolve 
de fato 

 Benefícios intangíveis 

 Abstratos 

 Estão na cabeça do 
cliente 

 Relacionado 
diretamente com o 
preço 

 O quanto será 
investido 

Fonte: GHISI (2015) 

 

Observe que, se o cliente entender os benefícios dos dois primeiros valores 

(funcional e psicológico), a questão do preço pode ser facilmente contornada. O 

verdadeiro valor não está relacionado diretamente ao preço, mas sim em entender o 

usuário e conseguir atingir as necessidades e os desejos. 

Podemos concluir que, os clientes se tornam o ponto focal para a entrega do 

valor, ao saber alavancar cada uma das necessidades que estes buscam, de forma 

a obter reais benefícios com o produto que estarão adquirindo, ficarão satisfeitos em 

arcar com o investimento necessário. 

 

2.3 Síntese dos domínios 

 

 De forma a consolidar as informações descritas em cada um dos cinco 

domínios da transformação digital, podemos realizar uma síntese que nos traz a 

ideia geral na qual é possível observar que a transformação digital se torna um fator 

preponderante para o desenvolvimento e expansão das organizações da atualidade. 

 Com tantas mudanças ocorrendo, de forma resumida, explorar a rede de 

clientes, construir plataformas, converter os dados em ativos, inovar por 

experimentação rápida e adaptar a proposta de valor são ações que as 

organizações devem trilhar para poder se adaptar, se desenvolver e continuar a 

evoluir no contexto da transformação digital. Sendo assim, temos o Quadro 9 abaixo: 
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Quadro 9 – Ações para executar o processo de transformação digital 

Domínio Conceitos Chaves Ações 

CLIENTES 

 Acessar 
 

 Engajar 
 

 Customizar 
 

 Conectar 
 

 Colaborar 

 Estar disponível em vários ambientes 
digitais 

 Tornar-se uma fonte de conteúdo valioso 

 Ter uma oferta adaptável às 
necessidades dos clientes 

 Ser parte das conversas dos clientes 

 Convidar os clientes a ajudá-lo a construir 
o empreendimento 

COMPETIÇÃO 

 Negócios de 
Plataforma 
 

 Coopetição 
 

 Criar negócios de plataformas 

 Possuir poucos ativos 

 Escalagem rápida 

 The Winner takes it all 

 Eficiência Econômica 

 Cooperar com concorrentes 

DADOS 

 Estratégia de dados 
 

 Big Data 
 

 Analytics 

 Usar dados como ativos estratégicos 

 Mapear diversos tipos de dados 

 Planejar a utilização dos dados na 
tomada de decisão 

 Utilizar dados comportamentais de 
clientes 

 Integrar dados entre departamentos 

INOVAÇÃO 

 Experimentação 
rápida 
 

 Aprendizado 
contínuo 
 

 Errar é aprender 

 Testar o máximo de ideias possíveis 
 

 Utilizar MVP's 
 

 Usar os erros como ferramenta de 
aprendizado 

VALOR 

 Proposta de valor 
 

 Agregar valor ao 
produto/serviço 

 

 Clientes são o foco 

 Adaptar a proposta de valor 
 

 Identificar os três pilares do ponto de vista 
dos clientes 
 

 Gerar uma proposta de valor focada nas 
necessidades dos clientes 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Deste modo, é possível descrever de forma resumida que a transformação 

digital não está relacionada somente com tecnologia, mas envolve também pessoas 

e processos, descrevendo assim o tripé de formação dos sistemas de informação.

 Há fatores de cultura organizacional, gestão de mudanças, revisão dos 

processos de negócios, questões éticas, entre outras características que vão além 

de TI, e que são essenciais para o desenvolvimento de uma estratégia para a 

transformação digital.   
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 É preciso aliar cada um destes elementos, para assim preparar um ambiente 

no qual a aplicação de cada um dos cinco domínios da transformação digital possa 

ser implementada ou revista e também analisada para desenvolver a estratégia que 

irá guiar a evolução e melhoria contínua visando amadurecer a organização e 

prepará-la cada vez mais para um mercado continuamente imprevisível e 

competitivo, possibilitando que a empresa esteja pronta para enfrentar ou ser a 

próxima disrupção nos negócios. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

 Com o intuito de descrever os aspectos da metodologia de pesquisa 

utilizando survey, este capítulo especifica as informações sobre as suas principais 

características de aplicação, de acordo com o que foi utilizado neste trabalho. O 

método utilizado na pesquisa com survey pode ser identificado como sendo a 

obtenção de dados ou de informações sobre características ou as opiniões de 

determinado grupo de pessoas, destinado para uma população-alvo, utilizando um 

questionário como instrumento de pesquisa (FONSECA, 2002, p. 33). Vale salientar 

que na realização deste tipo de pesquisa, os voluntários não são identificáveis, 

sendo assim, umas das características principais de pesquisas de opinião sobre 

determinados aspectos relacionados a um tema. 

 A pesquisa de survey é associada geralmente a áreas sociais, como é 

descrito de acordo com Babbie (1999, p.1) constitui um processo semelhante ao tipo 

de pesquisa realizada em censos, sendo que a diferença dessas duas é que o 

survey se aplica referente a uma amostra da população, enquanto o censo implica 

em examinar a população total. De acordo com Babbie (1999, p.2) possuem três 

finalidades: Descrição. Objetiva identificar atributos e traços da população estudada. 

Explicação. Neste caso o pesquisador tem preocupação do porquê da distribuição 

existente. Exploração. Constitui na apresentação de detalhes e elementos críticos da 

população. 

 Segundo a literatura, existem dois modelos de survey, sendo chamados de 

interseccionais e longitudinais. No Survey Interseccional, a principal característica é 

que a coleta dos dados de uma dada população é realizada em um único intervalo 

de tempo, onde mesmo no caso da utilização do questionário, a recepção das 

respostas ocorre durante um certo intervalo de dias e este intervalo é considerado 

como único. Este é o modelo empregado com maior frequência. (BRYMAN, 1989) 

(BABBIE, 1999). No Survey Longitudinal, a coleta dos dados de uma dada 

população é realizada em mais de um intervalo de tempo, possibilitando a análise de 

mudanças de descrições e explicações ao longo do tempo. Os principais desenhos 

deste tipo são estudos de tendência, estudos de cortes e estudo de painel (BABBIE, 

1999). 
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 Tratando-se dos instrumentos de coletas associados à pesquisa de survey, 

nesta pesquisa é utilizado o questionário auto-administrado ao invés de entrevistas 

estruturadas. O objetivo da utilização do questionário foi de obter o maior número de 

respostas da população-alvo no tempo determinado para posterior execução da 

análise dos dados coletados na pesquisa. 

 Após a coleta dos dados, é realizada a análise, efetuando o processamento 

dos dados coletados através do instrumento de pesquisa. 

As possibilidades de processamento de variáveis quantitativas relacionam-se 

a três pontos: (1) subtipo da variável (nominal ou ordinal); (2) tipo de medida 

segundo sua escala (nominal, ordinal, intervalar ou proporcional); (3) estratégia de 

codificação. Além destes fatores, Miles e Huberman (apud Pereira, 1999) 

recomendam que as análises dos dados quantitativos devam ser preferencialmente 

realizadas através de representações visuais gráficas, evitando-se formas 

narrativas. 

 Considerando os aspectos inerentes a utilização do survey, também é preciso 

considerar outros aspectos da pesquisa realizada, essas informações serão 

descritas nas próximas seções. 

 

3.1 Pesquisa exploratória, empírica e quantitativa 

 

 Para caracterizar uma pesquisa exploratória, é preciso citar que ela visa 

validar instrumentos e proporcionar um certo tipo de ligação com determinado 

campo de estudo. Ela constitui a primeira etapa de um estudo mais amplo, e é 

comumente utilizado em pesquisas cujo tema foi pouco explorado, podendo assim, 

ser aplicada em estudos iniciais para se obter uma visão geral acerca de 

determinados assuntos (GIL, 2002). Os resultados obtidos neste tipo de pesquisa 

são esclarecedores tendo em vista que a iniciativa é válida para a pesquisa e 

também para o pesquisador por possibilitar o ajuste dos instrumentos utilizados, 

assim como tem o potencial de preparar novos estudos, validando de forma 

antecipada, instrumentos, objetivos e caminhos teóricos e metodológicos 

delimitados. 

 Deste modo, pode-se dizer que uma pesquisa empírica é dedicada ao 

tratamento da face empírica e fatual da realidade; produz e analisa dados, 

procedendo sempre pela via do controle empírico e fatual (DEMO, 2000, p. 21). A 
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valorização desse tipo de pesquisa é pela possibilidade que oferece de maior 

concretude às argumentações, por mais tênue que possa ser a base fatual. O 

significado dos dados empíricos depende do referencial teórico, mas estes dados 

agregam impacto pertinente, sobretudo no sentido de facilitarem a aproximação 

prática (DEMO, 1994, p. 37). De forma a constituir o ferramental utilizado no 

desenvolvimento deste trabalho, também é necessário citar que foi feita uma 

pesquisa quantitativa com a obtenção de dados por meio de um questionário. 

 

Escala Likert 

 

 A escala de Likert foi desenvolvida por Rensis Likert (1932) para mensurar 

atitudes no contexto das ciências comportamentais. Esta escala de verificação 

consiste em tomar um construto e desenvolver um conjunto de afirmações 

relacionadas à sua definição, verificando o nível de grau de concordância dos 

voluntários da pesquisa realizada. No quadro abaixo é mostrado um exemplo desta 

escala para a medição de concordância de acordo com um serviço, em 5 pontos. 

 

Quadro 10 – Exemplo de aplicação da escala de Likert 

Concordo com o serviço recebido: 

Discordo 
Totalmente 

Discordo 
Parcialmente 

Não Concordo 
Nem Discordo 

Concordo 
Parcialmente 

Concordo 
Totalmente 

1 2 3 4 5 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Na utilização da escala de Likert, os voluntários da pesquisa se posicionam 

de acordo com a medida de concordância atribuída ao item e, de acordo com a 

afirmação, se infere a medida do construto. A escala original tinha a proposta de ser 

aplicada com cinco pontos como demonstrado no exemplo acima. Porém, 

atualmente existem modelos do tipo Likert com variados níveis de pontuação a 

critério de aplicação do pesquisador. 

 A grande vantagem da escala de Likert é sua facilidade de manuseio, pois é 

fácil a um respondente emitir um grau de concordância sobre uma afirmação 

qualquer. Adicionalmente, a confirmação de consistência psicométrica nas métricas 

que utilizaram esta escala contribuiu positivamente para sua aplicação nas mais 

diversas pesquisas (COSTA, 2011). 
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 No entanto, mesmo diante de pontos positivos, a escala de Likert possui 

dificuldades significativas (GULLONE, 2000). De acordo com os críticos, perguntas 

com o modelo de Likert solicitam do respondente ao mesmo tempo duas dimensões 

a serem analisadas: conteúdo e intensidade. O indivíduo precisa verificar o conteúdo 

da proposição do item, e em seguida, opinar discordando ou concordando com a 

afirmação, considerando a intensidade desta concordância. Embora não pareça ser 

um problema para efeito de uso, os críticos afirmam que esta característica aumenta 

o nível de complexidade cognitiva da escala, principalmente quando a escala possui 

muitos pontos (HODGE; GILLSPIE, 2003). 

 

3.2 Coleta de Dados 

 

A pesquisa utilizando survey foi aplicada utilizando um formulário criado no 

Google Forms e foi dividida em quatro seções, na primeira parte é apresentada a 

motivação, os objetivos, as instruções de preenchimento, contatos do pesquisador e 

o termo de concordância de participação na pesquisa realizada, a segunda parte foi 

dividida em duas páginas, onde são apresentadas dez questões abordando os 

domínios da transformação digital definidos por Rogers (2016) de forma aleatória, e 

na página seguinte mais 10 questões com a mesma estrutura, sendo essas 20 

questões sobre os domínios tendo característica não obrigatória para o caso do 

respondente não se sentir confortável de responder ou não souber responder aquela 

questão em específico, na terceira parte são apresentadas as questões relativas aos 

aspectos demográficos do público-alvo do estudo, buscando obter informações 

sobre idade, profissão, anos de experiência profissional, setor de atuação da 

empresa e quantidade de funcionários da empresa. Uma seção extra foi criada para 

coletar comentários e e-mails de forma não obrigatória para os respondentes. Ao 

final do questionário foi realizado um agradecimento cordial pela participação na 

pesquisa e realizada a instrução ao participante para enviar as respostas efetuadas. 

O questionário está disponível em https://forms.gle/TXtSWNSNm47UrA4B6. 

 

Perfil dos respondentes 

 

O perfil buscado para a administração da pesquisa foi preferencialmente de 

profissionais do Estado do Rio de Janeiro, independente do setor de atuação da 
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empresa na qual o profissional está atuando. Sendo assim, o questionário foi 

divulgado em grupos de redes sociais como Facebook, grupos em aplicativos de 

mensagens como Telegram e WhatsApp, assim como em redes profissionais como 

LinkedIn. Grande parte da amostra coletada constitui-se de alunos do corpo discente 

integrante do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense, 

contendo alunos e ex-alunos dos cursos de graduação em Ciência da Computação, 

Sistemas de Informação e Tecnologia em Sistemas de Computação. 

Além destes, é importante considerar a participação não tão intensa, mas 

também presente, de profissionais que atuam no mercado, mas que não fazem parte 

do corpo discente da UFF. 

 

 Pré-teste e refinamento do questionário 

 

O pré-teste constitui na aplicação de poucos questionários e deve ser 

direcionada a população pesquisada. A eficiência do pré-teste depende de uma 

seleção de respondentes dispostos a dedicar maior tempo que os respondentes 

definitivos. Isso ocorre pois após responderem o questionário os respondentes 

devem ser entrevistados a fim de responder sobre as dificuldades, complicações e 

dúvidas acerca do questionário (GIL, 2008). 

Com o objetivo de avaliar o desenvolvimento do questionário, verificar 

possíveis inconsistências e executar o refinamento das questões elaboradas, foi 

aplicado um pré-teste para uma pequena amostra de 35 respondentes de forma a 

garantir a eficácia da medição proposta. No pré-teste foi buscado identificar se as 

questões foram respondidas de maneira coerente, se as respostas não indicam 

algum tipo de dificuldade de entendimento ou interpretação. Este procedimento 

também possibilitou eliminar falhas na redação do questionário, nivelando de forma 

correta a complexidade das questões e realizando a reescrita de questões que não 

estavam objetivas. 

A conclusão do pré-teste permitiu o refinamento de forma a assegurar a 

validade e precisão do questionário a ser utilizado. Como os dados desta pesquisa 

são a base para a análise a ser realizada, a obtenção dos mesmos é um fator crítico 

para continuidade do trabalho.  
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Dessa forma, o pré-teste é um modo de assegurar que a versão final do 

questionário está bem elaborada, permitindo maior segurança e confiabilidade dos 

dados que serão coletados de acordo com o refinamento realizado. 

Após a validação e execução do pré-teste foi realizada a coleta dos dados 

através da utilização do questionário em sua versão final disponível através do link , 

ocorrendo no período do dia 06 de agosto de 2021 até o dia 30 de agosto de 2021, 

totalizando dessa forma, 25 dias no qual o formulário esteve aberto aceitando 

respostas e sendo divulgado de maneira constante para a coleta dos dados 

necessários objetivando concluir esta etapa da pesquisa. 

 

Os domínios da transformação digital na coleta de dados  

 

 O questionário da pesquisa foi desenvolvido de forma a contemplar cada um 

dos cinco domínios da transformação digital. Para que os cinco domínios fossem 

cobertos descrevendo cada um dos seus aspectos relacionados com as empresas 

do mercado de trabalho atual, cada domínio foi descrito com quatro afirmações que 

deveriam ser respondidas utilizando-se da escala de Likert para determinar o grau 

de concordância e dessa forma avaliar o nível de percepção dos conceitos da 

transformação digital dentro da organização na qual o profissional pertence, 

possibilitando assim a coleta de dados relevantes para a análise de acordo com a 

aderência e utilização dos domínios da transformação digital dentro das empresas. 

 Os respondentes da pesquisa não sabiam qual pergunta se relacionava com 

qual domínio da transformação digital para evitar a criação de vieses que pudessem 

estimular algum tipo de resposta específica de maneira inconsciente, além disso 

todas as perguntas foram embaralhadas no momento da aplicação do questionário. 

 As perguntas foram elaboradas de acordo com o embasamento do referencial 

teórico. Cada uma das características podem ser consultadas no Quadro 9 com a 

consolidação da síntese dos domínios, relacionados com os fatores-chave e as 

ações para o processo de transformação digital de acordo com a seção do 

referencial teórico que aborda estes aspectos. 

Deste modo, para elucidar as questões elaboradas e como elas se relacionam 

com os domínios da transformação digital, o Quadro 11 foi criado, permitindo 

visualizar a conexão entre o respectivo domínio e as perguntas. Também foi 

adicionada a coluna variável, que será utilizada para a análise dos resultados. Antes 
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das afirmações foi solicitado ao respondente que fosse adicionado o prefixo “Com 

base nas suas impressões, a organização na qual você trabalha...”. 

 

Quadro 11 – Perguntas organizadas por dimensões da transformação digital 

Domínio Variável Pergunta 

CLIENTES 

investimento_clientes 
...direciona parte de seus lucros para melhorar produtos 
e serviços a partir das experiências compartilhadas pelos 
nossos clientes. 

opiniao_clientes* 
...não considera a opinião de nossos clientes na 
elaboração de produtos e serviços. 

redes_sociais 
...está presente nas redes sociais, com forte interação 
com clientes atuais e potenciais. 

tendencia_clientes 
...está sempre atenta às tendências lançadas no 
mercado para personalizar a experiências dos nossos 
clientes e usuários. 

COMPETIÇÃO 

concorrentes 
...está atenta ao comportamento de nossos principais 
concorrentes 

modelo_plataforma 
...utiliza um modelo de negócio de plataforma buscando 
expansão no mercado. 

parcerias 
...faz parcerias com concorrentes para aumentar sua 
influência e participação no mercado. 

unico_setor 
...atua em um único setor de mercado. (E.g. apenas TI, 
apenas Comércio, apenas Petróleo e Gás, entre outros). 

DADOS 

business_intelligence 
...faz uso de ferramentas de BI para gerar valor para as 
fontes de dados. (E.g. Splunk, Tableau, Power BI, entre 
outras). 

dados_decisao 
...coleta, trata, armazena e utiliza os dados para realizar 
tomadas de decisão. 

dados_produtos 
...utiliza dados para a elaboração de novos produtos e 
serviços personalizados. 

estrategia_dados* 
...não possui uma estratégia de utilização de dados 
pelos gestores. (E.g. análise de relatórios, criação de 
painéis, entre outros). 

INOVAÇÃO 

erros_aprendizado 
...possui um ambiente que utiliza os erros como 
ferramenta de aprendizado e não de punição. 

inovacao_departamentos 
...estimula a inovação nos mais diversos departamentos 
internos. 

usa_dt_ux 
...utiliza ferramentas como Design Thinking, Brainstorm, 
Prototipagem, Storyboards, entre outras no processo de 
inovação. 

usa_mvp 
...costuma utilizar MVP’s (Produto Mínimo Viável) como 
forma de experimentação rápida e aprendizado contínuo. 

VALOR 

geracao_valor 
...acompanha a geração de valor que seus produtos e 
serviços oferecem. 

marca 
possui uma marca que é reconhecida e lembrada com 
frequência pelos clientes. 

proposta_colaboradores 
...possui uma proposta de valor bem clara e difundida 
entre os colaboradores. 

tendencias_concorrentes 
...busca gerar mais valor em seus produtos e serviços 
através da antecipação das tendências de mercado. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.3 Critérios de validade da pesquisa 

 

 Utilizando-se da metodologia descrita até aqui, podemos citar que a validade 

teórica da pesquisa, no contexto descrito deste trabalho, depende da formulação de 

instrumentos de mensuração bem definidos para assegurar que o objeto de estudo 

está sendo medido de forma precisa, incluindo o instrumento de medição, os testes 

de validação, e as questões de um survey ou de um experimento. Esses 

componentes devem ser padronizados e manuseados de acordo com 

procedimentos já prescritos (BABBIE, 2001). 

 O referencial teórico foi desenvolvido para possibilitar a criação de perguntas 

que estão diretamente relacionadas com o tema do estudo, criando assim, 

instrumentos que proporcionam uma medição que possa ser avaliada e testada 

posteriormente através de uma análise, validação e verificação sobre a 

confiabilidade sobre os dados que foram coletados no survey elaborado e aplicado 

aos respondentes do estudo. 

 Na tradição quantitativa, a validade tende a ser observada nos seguintes 

aspectos: validade aparente, no que se refere à quando um método de pesquisa 

produz o tipo de informação desejado ou esperado; validade instrumental, que 

procura a combinação entre os dados fornecidos por um método de pesquisa e 

aqueles gerados por algum procedimento alternativo, que é aceito como válido; e 

validade teórica, que se refere à legitimidade dos procedimentos da pesquisa em 

termos de teoria estabelecida (KIRK E MILLER, 1986). 

 Já na questão de confiabilidade na pesquisa quantitativa, esta refere-se à 

garantia de que outro pesquisador poderá realizar uma pesquisa semelhante e 

chegará a resultados semelhantes. Tende a ser observada nos seguintes aspectos: 

confiabilidade quixotesca, que se refere às circunstâncias em que um único método 

de observação mantém uma medida contínua; confiabilidade diacrônica, que se 

refere à estabilidade de uma observação através do tempo; e confiabilidade 

sincrônica, que se refere à similaridade de diferentes observações dentro de um 

mesmo período de tempo (KIRK E MILLER, 1986). 
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Ameaças à validade da pesquisa 

 

 A validade em pesquisa é um tema que já vem sendo explorado há cerca de 

meio século, com maior ênfase nos anos recentes (CHO; TRENT, 2006). 

 Considerando-se as questões de formulação, com base naquilo que pode ser 

compreendido como validade prévia, a validade busca responder o que constitui 

uma pesquisa bem-feita, confiável, merecedora de ser tornada pública de forma a 

contribuir para o conhecimento, ou ainda resgatando o termo “válido”, sendo aquilo 

que possui valor. Assim, esta validade está centrada a determinar se uma pesquisa 

de fato mede verdadeiramente o que o pesquisador está propondo a ser medido em 

sua pesquisa, se os processos metodológicos são coerentes e se os resultados da 

pesquisa estão de acordo com a consistência esperada. A validade pode 

genericamente ser vista como a correspondência entre a pesquisa e a realidade 

(BIANCHI; IKEDA, 2008). 

 No entanto cabe ao pesquisador identificar possíveis ameaças de acordo com 

o modo de aplicação da pesquisa, identificando e tornando explícitas neste trabalho, 

fatores que podem de certo modo, causar inconsistências nos dados coletados, e 

que possam vir a comprometer a análise dos resultados ou transmitir algum tipo de 

viés nas respostas identificadas pelos respondentes de forma consciente ou não. 

 Dentro os fatores identificados como ameaças a validade da pesquisa, podem 

ser citadas a limitação geográfica, pois a grande maioria dos respondentes são 

residentes das cidades do Rio de Janeiro e Niterói, tornando assim as respostas 

obtidas tendendo a se referir à percepção sobre empresas que fazem parte destas 

cidades no Estado do Rio de Janeiro. 

 Também é possível citar a problemática sobre a obtenção de respostas para 

o questionário fora do contexto de profissionais que fazem parte ou que são 

formados nos cursos do Instituto de Computação da Universidade Federal 

Fluminense, levando à uma percepção que possa ser mais especificamente de uma 

amostra em grande parte do corpo discente. 

 Ainda que estes fatores sejam pontos importantes a serem observados, é 

necessário verificar que; a validade estaria relacionada com o fato de os resultados 

refletirem com precisão a situação analisada, e de serem confiáveis no sentido que 

não há razões para se duvidar deles, ou seja, a pesquisa é válida se as evidências 

dão o apoio necessários às conclusões (GUION, 2002). 
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4 RESULTADOS 

 

 Neste capítulo apresentamos os resultados obtidos a partir da aplicação e 

análise do questionário sobre os domínios da transformação digital. As análises 

foram feitas utilizando os Softwares Microsoft® Excel® e o IBM® SPSS® Statistics. 

 O estudo foi desenvolvido com base no referencial teórico em busca das 

respostas para se chegar ao objetivo de compreender os elementos da 

transformação digital nos negócios de acordo com a percepção dos profissionais do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 Sendo assim, de forma a consolidar os dados coletados, é apresentado nas 

próximas seções os dados demográficos dos respondentes da pesquisa, a análise 

descritiva dos dados coletados com o questionário e também uma análise mais 

profunda utilizando testes KMO e Barlett, descritos em maiores detalhes nas 

próximas seções deste trabalho. 

 

4.1 Dados demográficos dos respondentes 

 

 Nas análises iniciais obtidas, foi possível identificar um total de 166 

participantes, no qual 160, equivalente a 96,4% dos participantes concordaram em 

responder o questionário e apenas 6, equivalente a 3,6% dos participantes, não 

concordaram em responder. 

 Com relação à idade, foi realizada a divisão de seis faixas etárias, com o 

objetivo de identificar de forma clara a quantidade de participantes de acordo com as 

idades dos respondentes, dos 160 respondentes, tivemos 155 respostas e 5 

pessoas preferiram não divulgar a idade, essas informações podem ser consultadas 

de acordo com a Tabela 1 elaborada abaixo: 

 

Tabela 1 – Faixa Etária dos respondentes 

Faixa Etária Respondentes 
Frequência 

Relativa 

Menos de 18 anos 1 0,62% 

18 a 24 anos 44 27,5% 

25 a 29 anos 35 21,88% 

30 a 39 anos 45 28,12% 

40 a 49 anos 23 14,38% 

50 a 59 anos 7 4,37% 

Não respondeu 5 3,13% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 É possível notar que na faixa de 18 a 24 anos está concentrada uma grande 

parte dos respondentes da pesquisa, considerando-se que esta faixa tem apenas 

sete anos em sua amplitude, podemos observar que aqui concentra-se um 

percentual de 27,5% dos respondentes, assim como a faixa de 30 a 39 também 

possui uma característica considerável dos respondentes, sendo 28,12% dos 

respondentes. A maioria dos respondentes são jovens da primeira e segunda faixa 

etária, fato que vai de encontro à amostra do perfil descrito na aplicação da 

pesquisa. Também se nota a forte presença de profissionais na faixa dos 30 a 39 

anos na participação da pesquisa. Dada a utilização das redes para ampla 

divulgação. Observa-se apenas um respondente com menos de 18 anos e uma 

pequena participação de respondentes na faixa dos 50 a 59 anos. 

 Ao analisar os dados com relação à profissão dos respondentes da pesquisa, 

obtivemos dos 160, um total de 154 respostas e 6 respondentes optaram por não 

divulgar a profissão. Foi utilizada uma abordagem para segmentar as profissões de 

acordo com sua área de atuação no mercado. Sendo assim, as respostas foram 

agrupadas em suas respectivas áreas de atuação profissional de forma a visualizar 

os dados obtidos com maior clareza e com objetivo de facilitar o entendimento. Os 

dados referentes as profissões podem ser notados conforme a Tabela 2 abaixo: 

 

Tabela 2 – Total de respondentes por área de atuação profissional 

Área de Atuação Profissional Respondentes Frequência Relativa 

Tecnologia da Informação 95 59,38% 

Administração 14 8,75% 

Engenharia 10 6,25% 

Financeiro 7 4,38% 

Publicidade e Marketing 7 4,38% 

Educação 6 3,75% 

Comércio 5 3,12% 

Saúde 5 3,12% 

Jurídico 3 1,88% 

Militar 1 0,62% 

Recursos Humanos 1 0,62% 

Não respondeu 6 3,75% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

É preciso observar que apesar do questionário ter sido divulgado 

primariamente em grupos relacionados a tecnologia da informação, também houve 

divulgação em redes profissionais e em redes sociais, sendo assim, existe uma 

gama de respostas que estão caracterizadas por diversas profissões. Porém, 
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observa-se a predominância de profissionais de TI, como é o esperado de acordo 

com a amostra. 

 A experiência profissional dos respondentes foi contabilizada em anos, deste 

modo, respostas dadas em meses foram consideradas como zero ano de 

experiência. Alguns respondentes especificaram mais de uma profissão e mais de 

uma experiência, sendo assim, nestes casos em específico, foram utilizadas apenas 

a experiência relativa à área de tecnologia da informação. 

 Nesta questão, dos 160 respondentes da pesquisa, 153 compartilharam o 

tempo de experiência na sua respectiva área de atuação profissional e apenas 7 não 

responderam.  

Foi realizada uma classificação de acordo com faixas de tempo de 

experiência para visualização dos dados obtidos. Houve a definição de seis faixas 

de tempo de experiência de acordo com as respostas obtidas, buscando poder 

identificar a faixa de experiência na qual predomina a maior parte dos respondentes. 

Houve a consideração de estágios como tempo de experiência. A consolidação das 

respostas obtidas pode ser observada de acordo com a Tabela 3 abaixo: 

 

Tabela 3 – Faixas de experiência profissional dos respondentes 

Faixa de Experiência Profissional Respondentes Frequência Relativa 

Menos de 1 ano 16 10% 

De 1 a 5 anos 69 43,12% 

De 6 a 10 anos 31 19,37% 

De 11 a 20 anos 23 14,37% 

De 21 a 30 anos 11 6,87% 

Mais de 30 anos 3 1,87% 

Não respondeu 7 4,37% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 É possível observar através da Tabela 3, que a maior parte dos respondentes 

são profissionais em início de carreira com suas primeiras percepções do mercado, 

sendo assim, neste espectro temos 69 pessoas, correspondendo a 43,12% do total 

de respondentes. Também é válido observar que a faixa de 6 a 10 anos de 

experiência possui uma boa expressividade com 31 profissionais representando 

19,37% da amostra. As outras faixas não foram tão expressivas, porém demonstram 

a amplitude da pesquisa chegando desde profissionais que estão bem no início de 

sua carreira com menos de 1 ano de experiência e atingindo até profissionais que 
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possuem mais de 30 anos de experiência, contribuindo desta forma para validação e 

confiabilidade do estudo. 

 Com relação ao setor de atuação das empresas na qual os 160 respondentes 

fazem parte, temos que 156 compartilharam o setor de atuação na qual a empresa 

empregadora atua e apenas 4 não compartilharam essa informação. 

 Devido à grande variedade de empresas que um profissional pode atuar, os 

mais diversos setores de atuação foram observados e então organizados, sendo 

filtrados de modo que fosse possível visualizar estes dados com maior clareza, 

assim, os setores de atuação foram organizados em dezoito classificações que 

indicam de forma mais específica estes setores. 

 É importante lembrar que por diversas vezes algumas empresas acabam por 

atuar em mais de um setor ao mesmo tempo, porém, de forma a facilitar a 

consolidação destes resultados, foi considerado apenas o setor principal de atuação. 

 De fato, é uma característica da transformação digital e da época atual a 

ocorrência de segmentação das empresas tornando-as cada vez mais 

diversificadas. Deste modo, os dados coletados podem ser observados através da 

Tabela 4. 

Tabela 4 – Setor de atuação da empresa 

Setor de Atuação da Empresa Respondentes 
Frequência 

Relativa 

Tecnologia da Informação 60 37,5% 

Financeiro 16 10% 

Indústria 10 6,25% 

Petróleo e Gás 10 6,25% 

Educação 9 5,64% 

Logística 8 5% 

Saúde 8 5% 

Comércio 6 3,75% 

Engenharia 5 3,12% 

Telecomunicações 5 3,12% 

Publicidade e Marketing 4 2,5% 

Administração 4 2,5% 

Administração Pública 3 1,88% 

Jurídico 3 1,88% 

Serviços 2 1,25% 

Entretenimento 1 0,62% 

Forças Armadas 1 0,62% 

Jornalismo 1 0,62% 

Não respondeu 4 2,5% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 O que pode ser notado é como o setor de tecnologia da informação está 

destacado, aparecendo sendo a resposta de 60 participantes e correspondendo a 

37,5% da amostra total. Logo atrás aparece respondentes que disseram que a área 

de atuação de sua empresa é o setor financeiro, porém, são apenas 16 

respondentes, equivalente a 10% da amostra. Os mais variados setores podem ser 

observados, desde tecnologia da informação, indústria, petróleo e gás e engenharia, 

com o alcance nas redes do questionário, foram obtidas inclusive respondentes que 

atuam no setor da administração pública e até mesmo nas forças armadas. 

 De acordo com a idealização deste estudo, a concentração dos participantes 

no setor de TI é se esperar, dado que este foi o maior público do levantamento. 

 Na análise relativa à quantidade de colaboradores nas organizações dos 

respondentes da pesquisa, obtivemos 157 respostas e apenas 3 participantes não 

compartilharam esta informação. Foram utilizadas 4 faixas de classificação da 

quantidade de colaboradores de uma empresa, de forma a poder deixar claro o porte 

da empresa na qual o respondente está atuando. 

 

Gráfico 1 – Quantidade de colaboradores na empresa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Como pode ser visto de acordo com o gráfico acima, 70 respondentes, o 

equivalente a 44,6% da amostra total, está alocada em organizações com mais de 

500 colaboradores. Vale ressaltar que os outros três segmentos apresentam valores 

menores, 33 respondentes informaram estar em uma empresa de 20 a 99 

colaboradores, o equivale a 21% do total, assim como 28 respondentes informaram 

estar em empresas de 100 a 499 colaboradores, correspondendo a 17,8% do total, e 

finalmente 26 respondentes informaram estar em empresas com até 19 

colaboradores, sendo equivalente a 16,6% do total da amostra. 
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 Os participantes estão em empresas de portes diversos, o que auxilia na 

pesquisa, apresentando uma relevância que pode desempenhar um indicativo de 

como os domínios da transformação digital podem estar sendo utilizados tanto em 

organizações desde micro a grandes, dado o fato de termos 44,6% em grandes 

empresas e no total de 55,4% em micro, pequenas e médias empresas. 

 

4.2 Análise descritiva dos dados  

 

 Para realizar a análise dos dados dos domínios, aproveitando-se do 

referencial teórico e após a formulação do problema, foi realizada a elaboração e 

aplicação do questionário, onde 20 perguntas eram específicas sobre a análise dos 

dados referentes às variáveis definidas de acordo com os domínios da 

transformação digital.  

Com o objetivo de realizar a análise consolidada, juntamos as informações 

referentes às 20 questões de acordo com sua variável correspondente, como pode 

ser visto na Tabela 5. Primeiramente, para a consolidação, utilizamos a análise 

descritiva de todas as 20 variáveis, não se encontrando valores discrepantes de 

médias e desvios-padrão, nem ocorrência de missing values nas observações. Com 

isso, foram utilizadas todas as informações disponíveis para o estudo. 

 

Tabela 5 – Análise descritiva das variáveis 

Domínio Variável N Mínimo Máximo Média DP 

CLIENTES 

investimento_clientes 151 1 5 3,61 1,22 
opiniao_clientes* 156 1 5 2,09 1,24 
redes_sociais 160 1 5 3,48 1,43 
tendencia_clientes 159 1 5 3,82 1,14 

COMPETIÇÃO 

concorrentes 156 1 5 4,03 1,15 
modelo_plataforma 151 1 5 3,53 1,44 
parcerias 153 1 5 2,96 1,40 
unico_setor 160 1 5 3,69 1,51 

DADOS 

business_intelligence 156 1 5 3,31 1,56 
dados_decisao 159 1 5 3,94 1,19 
dados_produto 153 1 5 3,63 1,33 
estrategia_dados* 156 1 5 2,08 1,24 

INOVAÇÃO 

erros_aprendizado 159 1 5 3,87 1,38 
inovacao_departamentos 159 1 5 3,75 1,28 
usa_dt_ux 155 1 5 3,35 1,45 
usa_mvp 149 1 5 3,38 1,42 

VALOR 

geracao_valor 157 1 5 4,06 1,02 
marca 158 1 5 4,13 1,09 
proposta_colaboradores 158 1 5 4,04 1,13 
tendencias_concorrentes 154 1 5 3,51 1,25 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Com estas variáveis definidas, foi realizada a análise calculando o tamanho 

da amostra, valores mínimos e máximos apresentados, a média e o desvio padrão. 

O objetivo dessa análise é fazer uma primeira abordagem dos dados para identificar 

missing values, outliers e o comportamento das variáveis. É importante lembrar que 

devido a não obrigatoriedade das respostas, o número de respostas para algumas 

questões não é igual a 160 pois existe essa possibilidade do respondente não 

querer compartilhar a informação ou não saber responder. O método adotado para a 

extração de fatores foi a Análise dos Componentes Principais (PCA), no qual os 

fatores são estimados com base na variância comum. Tal método é adequado a este 

estudo por ser indicado quando a variância comum é o elemento de interesse 

(MALHOTRA, 2006). 

 

4.3 Consolidação dos dados dos domínios com análise fatorial 

 

Para realizar a consolidação dos dados, foi executada uma análise fatorial de 

caráter exploratório, buscando identificar a estrutura dos dados coletados com o 

questionário e as relações entre o conjunto de variáveis da base definidas na seção 

anterior. O objetivo dessa etapa foi validar os fatores considerados relevantes para o 

meta-modelo. Assim, através da técnica estatística de análise fatorial, avalia a 

consistência da escala interna e a validade e confiabilidade do meta-modelo de 

análise dos domínios da transformação digital de acordo com o proposto no Quadro 

11. Para aplicação da técnica, foram seguidas as etapas descritas por Malhotra 

(2006). 

Para verificar a adequação do método de Análise dos Componentes 

Principais (PCA), foram realizados os testes KMO e de Bartllet. O teste KMO mostra 

a fração da variabilidade que pode ser explicada por fatores comuns. Normalmente, 

tende-se a aceitar modelos com KMO superiores ou pelo menos iguais a 0,5. O teste 

de Bartllet é um teste qui-quadrado que avalia se existe pelo menos uma correlação 

diferente de zero entre as variáveis analisadas, o que indica a validade do uso do 

método de análise fatorial. 

Também foi realizada a análise das comunalidades. A comunalidade é a 

proporção da variância total que é variância do fator comum. Essa análise tem 

objetivo de identificar o poder de explicação do fator associado às variáveis. Nesta 
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etapa identifica-se se alguma variável apresenta comunalidade abaixo de 0,5, ou 

seja, se ela é mais explicada por outros fatores do que pelos fatores analisados. 

O critério adotado para a extração de fatores foi possuir autovalor maior que 

1. A capacidade dos fatores de resumir variáveis é dada, grosso modo, pelo seu 

autovalor. Portanto, assume-se que fatores que possuam autovalor maior que 1 

podem resumir mais de uma variável e possuem força explicativa suficiente para 

serem extraídos. 

Foram definidos fatores comuns para as variáveis no qual os coeficientes 

fatoriais foram maiores que 0,5, isto é, o fator apresentou uma alta carga fatorial nas 

variáveis associadas. Após a extração dos fatores utilizou-se α de Cronbach para 

avaliar a confiabilidade das variáveis associadas aos fatores. Modelos com α acima 

de 0,75 apresentam boa confiabilidade. Para avaliar a aplicação da análise fatorial 

exploratória, usando o conjunto de dados obtido por meio do questionário, foi 

utilizado o software estatístico SPSS. 

É preciso relembrar que para a análise dos componentes principais que os 

valores das variáveis opiniao_clientes e estrategia_dados foram invertidas pois elas 

foram apresentadas de forma negativa no questionário. 

Foram realizadas sucessivas análises dos componentes principais, tanto 

selecionando os fatores com autovalor maior que 1 quanto selecionando 

especificamente 5 fatores explicativos. Durante o processo de análise, os dados 

mostraram que as respostas não convergiam para 5 fatores, desse modo, passamos 

a considerar 4 fatores latentes. 

Avaliou-se a correlação entre as 20 variáveis, notando-se que houve 

ocorrência de correlação elevada de algumas variáveis entre si, mas não entre 

todas, o que indica a possibilidade de uso da técnica da análise fatorial. Uma 

variável apresentou baixo coeficiente de correlação com as demais variáveis, sendo 

assim, dando um indicativo que não seja uma boa opção adicioná-la no modelo. 

Deste modo, a variável unico_setor foi excluída do modelo. 

Em seguida notamos que as variáveis de perguntas negativas, referentes às 

variáveis opiniao_clientes e estrategia_dados se agrupavam em um único fator 

latente. Embora a técnica de se incluir perguntas invertidas seja adequada para 

evitar respostas sem reflexão, as respostas apresentadas não ajudaram a explicar 

os fatores latentes. Soma-se ainda o fato de que alguns respondentes comentaram 

que estranharam o uso de perguntas formuladas de forma negativa no formulário. 
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Desse modo, foi optado por excluir as variáveis opiniao_clientes e estrategia_dados 

da análise. 

Assim, em uma nova análise com 17 variáveis, chegou-se a um modelo com 

3 fatores latentes. Após analisar os dados identificamos que duas variáveis 

(investimentos_clientes e tendencias_concorrentes) apresentavam uma carga 

fatorial distribuídas entre os três fatores, o que torna por evidenciar que elas não 

convergiam para nenhum dos fatores. Sendo assim, optamos por também excluir 

estas variáveis. 

Por fim, optamos por realizar a análise dos componentes principais utilizando 

15 variáveis, com essa análise foi possível obter os testes de amostra com 

resultados adequados que permitiram a continuidade do estudo. A seguir pode-se 

observar os resultados dos testes KMO e de Bartllet para a avaliação da adequação 

da amostra no Quadro 12: 

 

Quadro 12 – Teste KMO e Bartlett 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,903 

Bartlett’s Test of Sphericity     Approx. Chi-Square 1048,298 

df 105 

Slg ,000 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Assim, utilizando o modelo com 15 variáveis foi realizada a análise das 

comunalidades através do método de extração da análise dos componentes 

principais de forma que seja possível verificar o valor de extração, que pode ser 

observado na Tabela 6. 

Os resultados da extração dos fatores são apresentados logo abaixo na 

Tabela 7, sendo restrito apenas aos 15 fatores identificados anteriormente. O 

modelo com 3 fatores explicou 62% da variação dos dados do questionário e 

embora a variável marca tenha apresentado uma comunalidade relativamente baixa 

(0,388), ainda a utilizamos na continuidade do trabalho dada a sua relevância. 
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Tabela 6 – Comunalidades das variáveis 

Variável Inicial Extração 

redes_sociais 1,000 ,768 

parcerias 1,000 ,608 

inovacao_departamentos 1,000 ,696 

dados_decisao 1,000 ,654 

proposta_colaboradores 1,000 ,511 

erros_aprendizado 1,000 ,657 

geracao_valor 1,000 ,678 

usa_dt_ux 1,000 ,724 

business_intelligence 1,000 ,680 

usa_mvp 1,000 ,568 

modelo_plataforma 1,000 ,606 

dados_produtos 1,000 ,635 

marca 1,000 ,388 

tendencias_clientes 1,000 ,681 

concorrentes 1,000 ,530 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Tabela 7 – Variância total explicada 

Compo 
nente 

Autovalores Iniciais 
Extração com  

a soma dos quadrados 
Rotação com  

a soma dos quadrados 

Total 
% da  

Variância 
Cumulativo 

 % 
Total 

% da  
Variância 

Cumulativo  
% 

Total 
% da  

Variância 
Cumulativo  

% 

1 7,048 46,985 46,985 7,048 46,985 46,985 3,644 24,294 24,294 

2 1,257 8,382 55,367 1,257 8,382 55,367 3,634 24,224 48,518 

3 1,080 7,203 62,570 1,08 7,203 62,570 2,108 14,052 62,57 

4 ,942 6,28 68,850             

5 ,797 5,311 74,161             

6 ,669 4,457 78,618             

7 ,580 3,869 82,487             

8 ,498 3,318 85,805             

9 ,388 2,589 88,394             

10 ,382 2,544 90,938             

11 ,357 2,382 93,320             

12 ,306 2,040 95,36             

13 ,239 1,595 96,955             

14 ,232 1,548 98,503             

15 ,225 1,497 100,000             

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 O agrupamento das variáveis em fatores não resultou em variáveis isoladas, 

ou seja, que acabavam por compor sozinhas um único fator. Entretanto, pode-se 
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observar que temos uma diferença perceptível sobre o referencial teórico deste 

estudo onde haviam cinco dimensões da transformação digital, enquanto a análise 

de dados da amostra resultou na extração de três fatores. Na Tabela 8 podemos 

verificar os agrupamentos resultantes da aplicação da análise fatorial. Entende-se a 

existência de três fatores associados as variáveis do modelo utilizado, conforme 

apresentado no Quadro 13. 

 

Tabela 8 – Matriz de componentes rotacionados 

Variável 
Componente 

1 2 3 

dados_decisao ,775     

usa_dt_ux ,721     

business_intelligence ,714     

dados_produtos ,660     

usa_mvp ,579     

modelo_plataforma ,559     

marca ,556     

erros_aprendizado   ,810   

geracao_valor   ,709   

tendencias_clientes   ,692   

inovacao_departamentos   ,687   

proposta_colaboradores   ,616   

redes_sociais     ,833 

parcerias     ,739 

concorrentes     ,521 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 13 – Fatores comuns 

Fator Nome do fator Variável 

1 
Dados e  
Inovação 

dados_decisao 

usa_dt_ux 

business_intelligence 

dados_produtos 

usa_mvp 

modelo_plataforma 

marca 

2 
Valores e 
Clientes 

erros_aprendizado 

geracao_valor 

tendencias_clientes 

inovacao_departamentos 

proposta_colaboradores 

3 
Presença de 

mercado 

concorrentes 

parcerias 

redes_sociais 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Com a finalidade de verificar a confiabilidade da análise fatorial para os dados 

da amostra, foi realizado o teste de α de Cronbach para cada fator separadamente. 

Os cálculos realizados neste teste nos permitem verificar que existem dois fatores 

com alta confiabilidade, obtendo um valor de α de Cronbach superior à 0,800. 

Ainda que o fator presença de mercado não tenha atingido um valor de alta 

confiabilidade, está acima de 0,600 o que representa uma confiabilidade moderada. 

Os resultados da análise de confiabilidade podem ser observados no Quadro 14. 

 

Quadro 14 – Análise de confiabilidade 

Fator 
Número 
de Itens 

Variável 
Alpha de 
Cronbach 

Dados e  
Inovação 

7 

dados_decisao 

,868 

usa_dt_ux 

business_intelligence 

dados_produtos 

usa_mvp 

modelo_plataforma 

marca 

Valores e 
Clientes 

5 

erros_aprendizado 

,852 

geracao_valor 

tendencias_clientes 

inovacao_departamentos 

proposta_colaboradores 

Presença 
de 

mercado 
3 

concorrentes 

,679 parcerias 

redes_sociais 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Deste modo, pode-se confirmar a confiabilidade dos fatores definidos, sendo 

associados às variáveis analisadas. O referencial teórico define cinco domínios da 

transformação digital. Com os resultados obtidos, podemos reorganizá-los nos três 

fatores obtidos pela análise. Isso nos traz uma evidência no qual o modelo proposto 

no referencial teórico diverge da percepção dos profissionais consultados no estudo, 

onde identificamos que estes três fatores articulam as cinco dimensões da 

transformação digital propostas inicialmente pelo autor David L. Rogers. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Com os resultados obtidos a partir das análises do capítulo anterior, 

chegamos aos três fatores, onde estes nos levam a reinterpretação dos cinco 

domínios da transformação digital apresentados no referencial teórico deste estudo. 

Assim, ao invés de termos os domínios de clientes, competição, dados, inovação e 

valor, podemos repensá-los através dos fatores de dados e inovação, valor e 

clientes e presença de mercado. 

Dessa forma, com os cinco domínios iniciais e partindo do princípio 

estabelecido com os três fatores, é preciso destacar como estes domínios estão 

reorganizados através dos fatores identificados através da análise. Assim, pode-se 

dizer que apesar da divergência entre o modelo teórico apresentado e os três fatores 

obtidos, ainda há uma relação entre eles, necessitando assim, dessa reinterpretação 

de acordo com o modo no qual as variáveis ficaram distribuídas. 

Partindo do primeiro fator, dados e inovação, temos que as variáveis 

dados_decisao, usa_dt_ux, business_intelligence, dados_produtos, usa_mvp, 

modelo_plataforma e marca ficaram agrupadas. Assim, pode-se notar que houve 

utilização de variáveis inicialmente da dimensão dados, dimensão inovação e 

também da dimensão valor, isso indica que elas podem ser consideradas um 

construto relativo à percepção de como os dados associados com a inovação podem 

ser agregados no desenvolvimento da organização. 

Aproveitando-se de aspectos definidos no referencial teórico deste trabalho, 

sendo pensados de maneira unificada para auxiliar tomadas de decisões e na 

elaboração de inovações em serviços, produtos e também setores internos. 

A utilização de estratégias para a inovação partindo da estratégia de dados 

aqui é essencial, aliando a utilização de ferramentas de business intelligence, design 

thinking, MVP’s, entre outras, agregando no desenvolvimento de produtos e serviços 

e na utilização de um modelo de plataforma proporcionando uma experiência que 

agregue valor para seus clientes auxiliando no aumento do alcance da marca no 

mercado e permitindo uma ampla expansão da organização. Em contrapartida do 

que referencial teórico aborda, repensado assim de modo que seja feito um 

cruzamento consistente dos benefícios de se utilizar uma estratégia de dados 

associada à inovação para promover a marca. 
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 O segundo fator, referente a valor e clientes, agrupa as variáveis de 

erros_aprendizado, geracao_valor, tendencias_clientes, inovacao_departamentos, 

proposta_colaboradores, pertencentes inicialmente no modelo teórico às dimensões 

de clientes, inovação e valor. 

Este resultado sugere os componentes principais, diretamente relacionados 

aos aspectos de geração de valor e relacionamento com os clientes. Deste modo, 

pode-se dizer que este fator engloba as variáveis que nos trazem contextos de 

geração de valor para os clientes e também como aspectos inerentes dentro de uma 

organização podem contribuir para essa geração de valor de forma que agregue de 

forma positiva a relação com os clientes.  

Podemos observar aqui as características de cada uma das variáveis de 

forma que contribuam de maneira unificada através de uma proposta que cumpra os 

seguintes requisitos: ter em sua essência a proposta de valor bem difundida entre os 

colaboradores, antecipar as necessidades de seus clientes, buscar a estimulação da 

inovação dentro dos departamentos da empresa, aprender sempre com os erros, 

pois é normal errar quando se está inovando e deve-se aproveitar o aprendizado de 

novos projetos e ideias que não deram certo, e assim gerar valor para seus clientes 

através de novos produtos e serviços que possam vir a ter sucesso. 

 Por fim, o terceiro fator refere-se a presença de mercado, agrupando as 

variáveis concorrentes, parcerias e redes_sociais, pertencentes inicialmente aos 

domínios de competição e clientes. De acordo com a forma que as questões foram 

elaboradas, podemos interpretar que essas três variáveis podem estar diretamente 

ligadas a percepção de como as organizações exercem a sua presença no mercado 

através das redes sociais, aproveitando-se da característica benéfica de ampliar seu 

alcance de mercado utilizando-se do artifício de criar parcerias com seus 

concorrentes, de modo que no contexto da transformação digital, estará aumentando 

seu espectro com acesso a novos públicos, despertando e renovando o interesse de 

antigos clientes e estimulando a busca pela organização nas redes através da oferta 

de novos produtos e serviços criados em parcerias com seus concorrentes, 

aproveitando-se da chamada “coopetição” característica da transformação digital. 

 

 



57 
 

6 CONCLUSÃO 

 

 Neste estudo foram discutidos os cinco domínios da transformação digital, 

utilizando-se do método de survey para realizar uma análise exploratória, empírica e 

quantitativa. Com as descobertas que foram feitas com a aplicação da análise 

fatorial, foi possível obter informações que nos levam a contestar a atual estrutura de 

domínios propostas inicialmente pelo autor David L. Rogers. 

Esse trabalho foi realizado sob a ótica dos profissionais de organizações 

públicas e privadas, deste modo, é importante citar que diante dos aspectos 

observados por estes profissionais, os fatores destacam-se no âmbito dessas 

organizações. Sintetizando os resultados obtidos, ao aplicar os conceitos 

identificados através da interpretação dos fatores dados e inovação, valor e clientes, 

e também presença de mercado, percebe-se os elementos que compõe a 

transformação digital. As perspectivas de atuação sobre a transformação digital 

aplicando essas narrativas e utilizando estes elementos, auxilia no que se possa 

aprimorar nas organizações, melhorando processos e descobrindo seus pontos 

fracos na era digital. 

 Sendo assim, ao reestruturar os domínios, pode-se chegar aos elementos 

chaves da transformação digital nas organizações, assim como melhorias podem ser 

propostas aproveitando-se dos estudos aqui realizados, podendo ainda, ter 

implicações gerenciais que trazem para gestores uma abordagem diferente da 

proposta anteriormente no referencial teórico descrito neste trabalho. 

 Os resultados atingidos ao final deste estudo, permitem que utilize-se dos três 

fatores constatados para identificar pontos de melhorias e formas guiar a mudança 

de mentalidade quanto ao modo de agir conforme o senso comum do mercado no 

tocante à adaptação para a era da transformação digital. 

 Apesar dos resultados obtidos, deve-se reconhecer as limitações deste 

trabalho, onde a análise não foi capaz de vincular os fatores com todas as variáveis 

definidas no início do estudo. Uma possibilidade deste fato ocorrer pode ser quanto 

as questões elaboradas ou o grande número de respondentes da área de TI. Além 

disso, o trabalho limita-se ao Estado do Rio de Janeiro e possui respondentes 

majoritariamente de profissionais de TI, uma definição de amostra mais específica 

de acordo com outras regiões geográficas ou de outro setor específico do mercado 

poderia corroborar em resultados diferentes dos obtidos. 
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 Foi possível aprender através deste estudo como os elementos da 

transformação digital estão conectados uns aos outros e como diferentes 

abordagens podem ser utilizadas para aplicar os fatores que permitem guiar o 

desenvolvimento das empresas através desta área que evolui a cada dia. A era 

digital é uma realidade crescente e adaptar-se é preciso. 

 Como trabalhos futuros, pode-se ainda realizar aplicações no mercado dos 

três fatores definidos, refinamento do estudo aprimorando as questões elaboradas 

de acordo com diferentes contextos da transformação digital e replicação do estudo 

aplicando sua proposta em larga escala atingindo setores específicos do mercado. 

 Conclui-se que a transformação digital é uma característica inerente da época 

que vivemos, sendo necessário que se tenha mais estudos acadêmicos que venham 

a contribuir para o desenvolvimento da área, principalmente em TI, pois estes são 

profissionais diretamente envolvidos neste processo evolutivo das organizações. 
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