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Transformação Digital: que bicho é esse?
Muito se tem discutido sobre o que realmente é Transformação Digital, quais caminhos percorrer e como
concretizar esse termo que se tornou um imperativo nos últimos anos, principalmente com a alavancagem
dada pela pandemia que se instalou mundialmente no ano de 2020.
Mas antes de iniciarmos nossa discussão em torno deste tema, alguns adendos são necessários para nos
colocarmos “na mesma página” e com um entendimento nivelado. O que quero dizer, é que sem
percebemos utilizamos alguns termos que nos remetem ao processo de transformação digital. Contudo,
como forma de exemplificar, vale a pena apresentar as diferenças de algumas expressões que envolvem
esse contexto. Por exemplo:

Digitalização – Uso de tecnologias digitais para simplificar,
automatizar ou melhorar modelos e processos de negócios. Funciona
como apoio à execução de tarefas de qualquer âmbito, sem instituir uma
transformação no modelo de negócio.

Transformação Digital – Coordenação de esforços em prol de uma
mudança digital profunda e estrutural envolvendo pessoas, processos,
competências e modelos de negócio para tirar o máximo proveito das
oportunidades que oferecem as tecnologias digitais, gerando eficiência
e resultados positivos e eficazes ao negócio e com foco na jornada do
cliente.

Superado esse obstáculo, do devido entendimento do termo que estamos discutindo, vale destacar que a
Transformação Digital vem tendo sua implantação alavancada pelas chamadas Digitally Native Vertical
Brands - DNVB (Marcas Verticais Nativas Digitais) 1. Ou seja, essas empresas, que estão se destacando no
concorrido mercado mundial, já nasceram inseridas no mundo digital caracterizadas principalmente pela
cultura organizacional direcionada à inovação e promoção do formato D2C 2 (Direct to Customer). O foco
de atuação das DNVB gira em torno do produto e marca, experiência do cliente, inteligência artificial,
machine learning, uso de dados para condução e tomada de decisões, além de se conectarem e se
relacionarem diretamente com o consumidor e controlarem todo o processo de produção até a entrega do
produto ao cliente.
Diante desse contexto, empresas tradicionais vêm sendo “impulsionadas” a aderirem a essa
transformação, como forma de sobrevivência e geração de vantagem estratégica para manutenção da

1
O termo Digitally Native Vertical Brands - DNVB, ou, em português, Marcas Verticais Nativas Digitais, foi criado em 2016, pelo
empresário Andy Dunn.

Modalidade em que os fabricantes comercializam seus produtos diretamente para o usuário, sem a necessidade de utilizar as
revendas e distribuidores para isso.
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concorrência. Porém, o fato que se observa, é que com a democratização do acesso aos dispositivos
digitais móveis e às plataformas digitais, não só o acesso as informações ficou mais fácil, mas as
transações comerciais têm se intensificado e os negócios, que ainda não se adequaram à um modelo
digitalizado ou de transformação digital, podem estar em risco de perderem performance e
competitividade.
Para se ter uma ideia de como esse termo vem imprimindo um impacto e influência no nosso cotidiano, ao
fazer uma busca breve no Google Trends, sobre a palavra “Transformação Digital” 3, encontramos a
seguinte situação:

Fonte: Google Trends, 2021.

Nos últimos cinco anos, o pico de maior ocorrência na busca pelo termo “transformação digital” se deu na
semana do dia 26 abril de 2020. Não coincidentemente, foi no período em que o mundo se deparou com a
maior pandemia conhecida pela era moderna e que acelerou mais ainda a utilização de ferramentas
digitais para amenizar as consequências das restrições impostas pelo isolamento social.
Tivemos portanto, a institucionalização do trabalho remoto, a intensificação da adoção de ferramentas
para realização de aulas e reuniões on-line, aumento do consumo via E-commerce e diversas outras
medidas que buscaram amenizar os impactos do distanciamento físico por meio da utilização da
tecnologia, ampliando a oferta de produtos e serviços à distância, tanto no setor público como no privado.
As empresas nativas digitais, aquelas que já nasceram com o foco/estrutura/visão digital, não sofreram
tanto com essa “nova realidade”. Contudo, as empresas tradicionais, que estavam iniciando ou ainda não
tinham vivenciado o processo de digitalização e/ou transformação digital, passaram pela experiência de,
como diz o ditado, “trocar o pneu com o carro em movimento”. Por motivos de oportunidade e
autopreservação, essas companhias aprimoraram suas capacidades para competir com as empresas
“nativas digitais” e assim dividir uma fatia do mercado moldado pelas mudanças no comportamento de
consumo dos clientes.
Outro fator a ser observado é sobre a importância da Inteligência Artificial (IA), que se encontra cada vez
mais no centro do processo de transformação digital. Pensando nisso, segundo um levantamento feito

Os valores são calculados em uma escala de 0 a 100, em que 100 é o local com a maior popularidade como uma fração do total
de pesquisas naquele local; 50 indica um local que tem metade da popularidade; e 0 indica um local em que não houve dados
suficientes para o termo.
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pela Microsoft 4, a partir de uma pesquisa com profissionais de 19 países, foi constatado que Brasil tem
31,9%, número maior que a média mundial de 23%, de empresas em estágio avançado de adoção
tecnologia de Inteligência Artificial, com reflexo financeiro positivo em 98% dessas, onde 56% projetam
um crescimento de dois dígitos ao longo de cinco anos.
Reforçando tal resultado, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, apontou recentemente durante o anúncio de
lucros da companhia, a seguinte questão: “Vimos dois anos de transformação digital em dois meses”. No
entanto, não é só pela aplicação de tecnologia que se colhem os frutos. Foi revelado pela mesma pesquisa,
que o valor do negócio não é retribuído apenas ao incorporar cada vez mais a IA. Mas sim ao se concentrar
no desenvolvimento das habilidades dos colaboradores, para que estes possam se utilizar da IA como
agente ativo propiciando mais eficiência e eficácia em seus trabalhos.
Reconhecendo esse potencial, a mesma pesquisa indicou que 97% dos líderes empresariais disseram que
forneceriam recompensas financeiras de alguma forma, promoção rápida ou uma combinação de ambas,
para os funcionários que obtivessem um nível mais alto de habilidades relevantes em IA.
Mas como nem tudo são flores, um aspecto relevante a ser observado é sobre o desenvolvimento de
ferramentas para a implantação desse processo de transformação digital. Nesse aspecto, a evolução da
criação de “ferramentas” nacionais, em pesquisa apresentada pelo “The Public 2020 Stack Overflow
Developer Survey” 5, o Brasil ainda é considerado um país emergente, contabilizando apenas 2,82% de
representatividade do número de especialistas em desenvolvimento de softwares, algoritmos para
machine learning e sistemas de IA. À frente do Brasil, os países com mais representatividade nesse quesito
são, respectivamente: Estados Unidos (19,34%), Índia (13,04%), Reino Unido (6,04%), Alemanha (6,03%),
Canadá (3,40%) e França (2,94%), conforme figura 1.
Por mais que o Brasil seja considerado um país emergente na evolução de soluções nacionais, percebe-se
que as iniciativas desse bojo estão sendo desenvolvidas e, a partir do fomento e projetos de apoio
destinados à área, o país poderá ser brindado com o avanço e popularização de iniciativas nacionais.
Figura 1 - Área Geográfica com maior incidência - Developer Profile

Fonte: StackOverflow – 2020 Developer Survey.

4
A KRC Research conduziu uma amostra aleatória online de aproximadamente 12,000 pessoas que trabalham em empresas
(mais de 250 funcionários), entre 12 e 30 de março de 2020. Em cada mercado, a amostra era composta por pelo menos 500
trabalhadores e 100 líderes (nível de diretoria e acima). Os mercados representados incluem: Alemanha, Reino Unido, Rússia,
Polônia, República Tcheca e Eslováquia (combinados), Hungria, Austrália, Brasil, Israel, Turquia, África do Sul, Emirados Árabes
Unidos, Estados Unidos da América, Índia, Canadá, Itália, Holanda, Espanha e Suécia. Disponível em:
https://news.microsoft.com/pt-br/empresas-lideres-revelam-a-capacidade-de-combinar-engenhosidade-humana-cominteligencia-artificial/
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A Contribuição da Inovação
Se pararmos para analisar a evolução da humanidade, ela sempre esteve diretamente ligada a capacidade
de superar as adversidades, reinventar, mudar e inovar. Em tempos de crise, a inovação torna-se uma
necessidade e a história nos diz que a humanidade, muitas vezes, acaba em um lugar melhor.
À exemplo disso, podemos observar na figura 2 esse processo acelerado e em franca evolução da
instituição e produção industrial:

Figura 2 – Linha do Tempo Revolução Industrial

Fonte: Linha do Tempo Revolução Industrial. Proconcept, 2019.

Na linha do tempo, conseguimos identificar os pontos de transição, baseados em inovações que marcaram
profundamente todo o contexto histórico que envolve a organização social mundial. Os impactos das
mudanças estruturais e conjunturais, principalmentente destacados nas duas últimas revoluções,
revelam uma ligação direta entre inovação e transformação digital.
Sem a pretensão de restringir o entendimento do termo, não podíamos deixar de observar a contribuição
da inovação no processo de transformação digital (mesmo que incipiente em seu início) por meio do
avanço entre as Revoluções 3.0 e 4.0. Contudo, valem algumas considerações. A primeira é que, não
necessariamente uma inovação estará ligada ao “mundo digital”, mas sim a possibilidade de criar algo que
resolva um problema detectado de forma diferente, eficiente e aplicável. E a segunda, recai sobre a
institucionalização do pensamento inovador, que cada vez mais vem se tornando um pré-requisito para
nos destacarmos e superarmos as barreiras impostas a partir de um pensamento “fora da caixa” e,
reiterando, com o objetivo de resolver um problema de forma eficiente.
Pensando nesse contexto, onde a inovação é a peça central para o progresso nos negócios, a MicrosoftIndia Development Center, fez um estudo na região da Ásia-Pacífico (APAC), nomeado de Culture of
Innovation: Foundation for business resilience and economic recovery (Cultura de Inovação: Base para
resiliência empresarial e recuperação econômica), onde apresenta uma estrutura organizacional baseada
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na cultura de inovação que descreve uma interação entre pessoas, processos, dados e tecnologia para
avaliar como uma organização aborda e trabalha esse tema. Dependendo da forma como essas interações
são construídas e geridas, a interdependência em torno da cultura da inovação pode se perpetuar ou,
simplesmente, se tornar algo frívolo, conforme demonstra a figura 3.
Figura 3 - Estrutura de inovação desenvolvida avaliando a abordagem das organizações para a inovação

Fonte: Microsoft-IDC, 2020.

Discutindo as características e a jornada das organizações, de adoção, adaptação e adequação de uma
cultura madura de inovação, o estudo também apresenta e classifica os quatro estágios ao longo desse
processo. São eles: tradicionalista, novato, adotante e líder.

 Quase todas (98%) as organizações identificadas
como líderes, com a cultura de inovação mais
avançada, compartilham a crença de que a
inovação é a chave para responder rapidamente
aos desafios e oportunidades do mercado.
 92% das organizações líderes informaram que
investem em tecnologias disruptivas para
impulsionar a inovação e a transformação dos
negócios através do desenvolvimento de
processos específicos para impulsionar a
inovação e orçamentos dedicados a este fim.
 Apenas 66% das demais organizações
(tradicionalista, novata e adotante) indicaram
seguir o mesmo caminho.

Como se vê, nem todas as organizações estão progredindo da mesma maneira, Todavia, nesse processo
diacrônico, podemos nos espelhar e evoluir, através do aprendizado e adaptação à atual conjuntura
econômica, social, tecnológica, política e cultural.
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Em que nível de inovação nos encontramos?
O caminho da transformação digital e da institucionalização da inovação, nos diversos setores da vida
social e econômica, pode ser trilhado e conquistado quando o identificamos como um fator decisivo para
o progresso. Porém é fato, que se este caminho não for incentivado e fomentado, pode se tornar algo mais
oneroso e difícil de ser alcançado em algumas nações e culturas. Dito isso, baseando-se nos dados
apresentados na 13° edição do Índice Global de Inovação 6, mais conhecido como IGI 7, que apresenta o
estado atual e a evolução de mecanismos de apoio financeiro e, ao mesmo tempo, explora avanços
necessários e desafios que ainda precisam ser superados por 131 economias mundiais avaliadas sob
diversos aspectos inerentes à inovação.
A partir do levantamento feito, foram identificadas as principais economias com melhor desempenho por
região e classificadas em um ranking geral.
Figura 4 – Economias com melhor IGI por região

Fonte: IGI. Universidade Cornell, a INSEAD e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI),2020.

6

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_gii_2020.pdf

Elaborado pela Cornell SC Johnson College of Businees, INSEAD e World Intellectual Property Organization (Organização
Mundial da Propriedade Intelectual)
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Na figura 4, podemos identificar as principais nações inovadoras por região global. Já na classificação geral
do IGI, os dez primeiros colocados no ranking são respectivamente: Suíça, Suécia, Estados Unidos, Reino
Unido, Holanda, Dinamarca, Finlândia, Cingapura, Alemanha e República da Coréia.

Com menos da metade da pontuação dos primeiros colocados, Brasil
apresentou a marca de 31,94, ocupando o 62° lugar na classificação
geral do IGI 2020, subindo quatro posições no comparativo do ano de
2019. Mas apesar da conquista de 4 posições, o Brasil ainda não
conseguiu recuperar sua melhor colocação no ranking, ocupando a 47ª
colocação em 2011.

Segundo o estudo, frente ao atual contexto, o impacto de médio prazo sobre atividades de inovação
dependerá do ritmo da recuperação econômica, das atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e os
pedidos de Patentes de Invenção (PI) continuarem a refletir os ciclos econômicos ou de se desvincularem
deles e das políticas públicas e empresariais de inovação que serão adotadas na esteira da crise.
Na figura 5, são apresentados os setores que receberam mais investimentos em P&D durante os anos de
2018-2019. Possivelmente, com o advento da pandemia, perceberemos nas próximas edições do IGI uma
mudança mais significativa nas prioridades de investimentos em setores voltados à Tecnologia de
Informação e Comunicação (TIC) e setores que se utilizam de ferramentas de Inteligência Artificial.
Contudo, quando analisamos as perspectivas de investimento de Capital de Risco (CR), é importante
ressaltar que a orientação deste e da inovação parece estar se deslocando para as áreas de saúde,
educação online, big data, e-commerce e robótica.
Figura 5 – Setores com maiores níveis de investimentos em P&D em 2018-2019

Fonte: IGI. Universidade Cornell, a INSEAD e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI),2020.
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A Inovação nas Cooperativas
Trazendo a discussão de inovação para a conjuntura do setor cooperativista, percebe-se que ainda é algo
pouco explorado. Porém, num esforço para mapear tais condições, o Sistema OCB desenvolveu e
apresentou 8 uma pesquisa feita a partir de dados de 474 entrevistas quantitativas com cooperativas de
todos os ramos, regiões, tamanhos e segmentos, com o intuito de mapear o cenário do processo de
inovação nos diversos segmentos de atuação, de acordo com a figura 6.
Figura 6 – Visão geral da participação das cooperativas no estudo desenvolvido pela OCB sobre inovação

Fonte: Inovacoop/OCB,2021.

Quanto a aplicabilidade da inovação nos negócios, houve uma grande alavancagem dos níveis de inovação.

 47% das cooperativas relataram que tiveram
projetos acelerados devido ao novo cenário e 22%
disseram que começaram a inovar devido ao novo
contexto.
Os principais impactos proporcionados foram:
Figura 7 – Impactos dos projetos de inovação desenvolvidos pelas cooperativas

Fonte: Inovacoop/OCB,2021.
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Os setores onde as cooperativas mais inovaram foram:

Atendimento ao cliente:
64%
Marketing e comunicação
externa: 60%
Tecnologia: 53%

Comercial : 45%

Fonte: Inovacoop/OCB,2021.

 Indo na contramão, 19% tiveram seus projetos
paralisados e 12% ainda não iniciaram sua
caminhada rumo à inovação.
Se por um lado as informações são animadoras, ao demonstrar que 69% das cooperativas estão
desenvolvendo algum grau de inovação, elas também são preocupantes diante 31% que estão estagnadas
nesse ambiente. Tais fatos me permitem concluir que a inovação nas cooperativas ainda é um processo
incipiente e extemporâneo que deve ser estimulado e desenvolvido.
Sobre a destinação do orçamento e desafios dos empreendimentos, para ações que se baseiam em
inovações, foram identificadas a baixa destinação/disponibilidade de recursos e a falta de organização,
ideias e projetos como limitantes para a instituições de projetos voltados à esse propósito. Fatos
levantados que devem ser analisados com muita atenção em detrimento da magnitude do potencial
concorrencial, ou perda deste, frente ao mercado e setores aos quais as cooperativas estão inseridas.

Figura 8 - % do orçamento dedicado aos projetos de inovação e desafios para a implantação

Fonte: Inovacoop/OCB,2021.

Por fim, a pesquisa nos proporciona identificar qual o nível decisório que “bate o martelo” na decisão para
inserção de projetos de inovação na cooperativa. Não diferente do que se esperava, a Presidência e, ou
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Diretoria, são os principais responsáveis (77%) por dar o aval para a adoção e desenvolvimento de projetos
estratégicos desse cunho. Seguidos pelo Conselho de Administração (34%), temos um ambiente
centralizado nos C-Levels das organizações cooperativas.
Nesse ímpeto, é importante destacar a necessidade de alinhamento deste grupo diante do cenário posto,
visto que o processo de inovação deve estar amparado no alinhamento e conhecimento dos altos níveis
acerca do processo de transformação digital e inovação para geração de vantagens competitivas do
negócio. Ao contrário, caso seja algo desconhecido ou distante da realidade dos C-Levels, as cooperativas
podem estar expostas à um ambiente desafiador em relação à concorrência de outras empresas.

Figura 9 – Níveis Decisórios das Cooperativas

Fonte: Inovacoop/OCB,2021.

.
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Níveis De Maturidade Digital
Já discutimos um pouco sobre a importância da transformação digital e do processo de inovação. Agora é
válido apresentar, as diversas fases da maturidade digital. Segundo Peter High, presidente da Metis
Estrategy 9 e colunista da revista Forbes, temos os seguintes níveis:

EMPRESAS DIGITALMENTE ATIVAS
Soluções transacionais para aumentar a receita
Empresas que aproveitam as soluções transacionais, digitais ou de ecommerce para aumentar a receita. Combinadas com um nível básico de
aprimoramentos analíticos e operacionais, as organizações nesse nível estão
começando a utilizar as vantagens periféricas de uma organização digital.

EMPRESAS DIGITALMENTE ENGAJADAS
Soluções e processos
Organizações digitalmente engajadas usam análises mais avançadas e
automação de processos, liberando mais capacidade e fornecendo
informações críticas para decisões estratégicas.

EMPRESAS DIGITALMENTE COMPETITIVAS
 Preveem necessidades futuras
 Reagem a lacunas identificadas
Empresas digitalmente competitivas testam os limites de como soluções e
processos digitais podem ser utilizados não apenas para gerar receita, mas
também para ajudar a prever necessidades futuras e reagir rapidamente a
lacunas identificadas. A harmonia entre um modelo operacional digital,
análise preditiva e uma arquitetura de micro serviços permite que
transformem rapidamente os desejos e feedback dos clientes em soluções de
negócios úteis e lucrativos.

9
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EMPRESAS COM MATURIDADE DIGITAL
Soluções de inteligência artificial
Empresas com maturidade digital priorizam a utilização de inteligência
artificial, além de transformarem os dados dos clientes e a flexibilidade
organizacional em oportunidades constantes para impulsionar novos
negócios. As organizações nesse nível ultrapassaram uma experiência
omnicanal e, em vez disso, proporcionam uma jornada através de seus
produtos e serviços. Para ilustrar, existem poucas empresas que realmente
possuem maturidade digital, como Google, Amazon e Facebook.
Fonte: Fundamentos da Transformação Digital. Peter High via LinkedIn Learning, 2019.

Vale destacar que os estágios de maturidade digital são amplamente discutidos, podendo ser
interpretados e apresentados a partir de diversas perspectivas e níveis. Todavia, a intenção, a partir do
exposto, é de evidenciar os diferentes tipos e características ligadas à maturidade digital, de modo a
possibilitar que as organizações possam identificar em que nível estão e qual nível planejam alcançar.
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Pontos de Superação e Adaptação da Jornada
Destacamos brevemente como a sociedade vem evoluindo ao longo do século XX e XXI. Os reflexos da
história recaem sobre a cultura, política, economia e demais forças que regulam a organização da
sociedade moderna. Pensando nisso, não podíamos deixar de abordar os reflexos dessas questões na
Cultura Organizacional que imprime o DNA das empresas.
Quando falamos das empresas “nativas digitais”, uma das principais características dessas organizações
é a cultura orientada para o mundo digital e a inovação. Diferentemente destas, existem em larga escala
as conhecidas empresas “tradicionais” que podem ou não promover uma cultura direcionada à essas
bases.
Vale observar que, quando uma organização identifica a necessidade de se inserir no “mundo digital”,
mesmo sendo um processo incipiente, alguns obstáculos principais podem surgir e muitas vezes não estão
relacionados à aspectos financeiros ou de estrutura, mas sim associados a cultura organizacional adotada
pela empresa e o modelo de gestão.
Segundo Andrea Cavallari, diretora de Soluções e Práticas Tecnológicas para América Latina na Red Hat,
em seu artigo “Desafios Na Adoção De Tecnologias Emergentes” 10, o primeiro obstáculo, que desafia a
mudança cultural voltada para a inovação, é a cultura engessada da organização e o receio dos
colaboradores. A autora revela ainda, que as pessoas tendem a seguir atuando da forma tradicional, sob
o pretexto de que “sempre deu certo”.
Por sua vez, essa postura acaba afastando a possibilidade de “pensar fora da caixa”, buscar novos
conhecimentos e atribuições, além da adoção de novas tecnologias. Por isso, o primeiro passo é trabalhar
a cultura de colaboração interna para que os times que lidam com a nova tecnologia e o legado possam
atuar em conjunto. Outro ponto delicado é a ausência de apoio da alta gestão, sem o qual um projeto de
tecnologias emergentes pode fracassar. Ou seja, a organização só irá se engajar em uma grande mudança
sistêmica e de tecnologia se as camadas superiores considerarem isso uma prioridade e reproduzirem
esta mensagem para toda a organização.
Por fim, toda e qualquer mudança proposta, requer um mínimo de adaptação para absorvê-la. Podem ser
consideradas simples ou complexas, dependendo do apetite da organização e do quanto irá movimentar
os stakeholders da companhia. Independente do grau, a promoção de mudanças visando uma maior
adaptação e adoção de ferramentas tecnológicas devem ser planejadas e implantadas adaptadas à
realidade da organização e suprindo os principais gargalos identificados, de forma progressiva, integrada
e contínua.

Obviamente que os pontos apresentados não representam uma “receita
de bolo”. Porém, trilhar uma mudança considerando as questões
sugeridas já ajudarão a visualizar um caminho para uma reestruturação
amparada em bases sólidas, sem subjetividades ou “achismos”.
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Para ver mais, acesse: https://digitalks.com.br/artigos/desafios-na-adocao-de-tecnologias-emergentes/
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