O que afasta
as empresas da
Transformação
Digital?
Dados e experiências mostram alguns caminhos para que a digitalização de
processos e de estratégias deixe de ser um sonho.

Por Melissa Lulio
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Foi-se o tempo em que a
transformação digital era
apenas uma ideia. Hoje, ela é
buscada no cotidiano, almejada
como uma forma de entregar
fluidez para os clientes, diminuir
custos com processos, manter
vantagens competitivas e, é
claro, sobreviver em meio a um
cenário em que novos
concorrentes, tecnologias e
inovações surgem a cada
instante.
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Os resultados de uma pesquisa
desenvolvida pela DOM Strategy
Partners, para a qual 203 CEOs, 147
CDOs/Heads, 291 CMOs/CCOs e 226
CIOs das mil maiores empresas do País
foram entrevistados, comprovam essa
perspectiva. De acordo com o estudo, a
transformação digital é inevitável para
todos os grupos avaliados. Porém,
CMOs/CCOs atribuem maior peso ao
papel do usuário; CIOs, à revolução
tecnológica. Naturalmente, a visão de
cada um deles é influenciada pela
função que exercem.
Nesse sentido, 19% dos CEOs
consideram que esse processo
viabiliza o futuro do negócio, enquanto
15% consideram que esse é o caminho
mais rápido para acessar novos
mercados e consumidores. Entre os
CIOs, 17% entendem que a
transformação digital garante o
aumento de eficiência, de agilidade e
simplicidade.

Essa é uma visão que se reflete,
por exemplo, na Algar Tech multinacional brasileira do Grupo Algar
especializada em processos de
negócios de relacionamento com o
cliente e gestão do ambiente de
tecnologia. “Enxergamos a
transformação digital como o uso de
tecnologia para melhoria, substituição
ou reinvenção de processos de
negócio, tornando-os mais simples e
rápidos para os usuários, sejam eles
empresas ou organizações”, define
Marco Aurélio Borges Matos, diretor de
Gestão de Relacionamento com
Clientes.
Como exemplo de soluções que
podem ser utilizadas nesse processo,
ele cita cloud computing, analytics,
inteligência artificial, realidade virtual e
realidade aumentada. De fato, um
estudo elaborado pela McKinsey
comprova que organizações que
tiveram êxito na transformação digital
implantam mais tecnologias do que
aquelas que não tiveram sucesso no
processo.
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O que significa Transformação Digital

para os CEOs
17%

O que habilita o futuro da empresa, do negócio
O caminho mais rápido de acessar novos mercados
e consumidores (crescimento)

15%

A mudança do patamar tecnológico da empresa

14%

Aumento de eficiência, agilidade e simplicidade

13%

Uma resposta à pressão de clientes, consumidores
e usuários mais empoderados e conectados

10%

Acelerador para a Inovação

9%

Aumento de eficiência, agilidade e simplicidade

7%

Novos modelos operacionais e arranjos produtivos /
sinergias e redução de custos
Ferramentas tecnológicas
Melhoria da experiência, relacionamento e fidelização
de clientes, consumidores e usuários

Fonte: DOM Strategy Partners

Tatiane Panato
Presidente - Algar Tech
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6%
3%
2%

O que significa Transformação Digital

para os CMOs

Uma resposta de clientes, consumidores e usuários
Mais empoderados e conectados

17%

O que habilita o futuro da empresa, do negócio

17%

O caminho mais rápido de acessar novos mercados
e consumidores (crescimento)

15%
12%

Sobre novos modelos de negócio

10%

Acelerador para a Inovação
Novos modelos de negócio

9%

O cliente, consumidor, usuário no centro da gestão
- visão única

6%

Viabilizadora da multicanalidade

4%

Melhoria da experiência, relacionamento e fidelização
de clientes, consumidores e usuários

4%

Aumento de eficiência, agilidade e simplicidade

Fonte: DOM Strategy Partners
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3%

O que significa Transformação Digital
para os CIOs

21%

Habilita o futuro da empresa, do negócio
17%

Aumenta a eficiência, agilidade e simplicidade
Novos modelos operacionais e arranjos produtivos/
sinergias e redução de custos

13%

A mudança do patamar tecnológicos da empresa

13%

Uma resposta à pressão de clientes, consumidores e
usuários mais empoderados e conectados

10%

Acelerador para a inovação

9%

Sobre novos modelos de negócio
Caminho mais rápido de acessar novos mercados e
consumidores
Ferramentas tecnológicas

Fonte: DOM Strategy Partners

Marco Aurélio Borges Matos
Diretor de Gestão de
Relacionamento com Clientes da Algar Tech
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6%
6%
2%

A esse cenário, soma-se o fato de
que os consumidores também
mudaram de comportamento. O estudo
2019 Global Consumer Insights Survey,
da PwC, mostra que, em 2014, apenas
15% dos brasileiros faziam compras online semanalmente. Em 2019, 23%
utilizam canais digitais para fazer
compras toda semana.
Com isso, as empresas precisam
olhar para o tema transformação digital
tanto na própria perspectiva, pensando
na própria evolução, quanto a partir dos
olhos dos clientes, ou seja, buscando
melhorar a experiência em toda a
jornada de relacionamento. “Vemos que
todas as empresas, independentemente
do setor ou do ramo de atuação, estão
caminhando para uma apropriação
cada vez maior da tecnologia em seus
processos”, afirma Matos.
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Frequência de Compras On-line no Brasil
de 2014 a 2019

2014
2015

3%

5%

2016
2017

15%

36%

18%

18%

31%

5%

2019

6%

23%

Diariamente

Semanalmente

30%

34%

Mensalmente

28%

Algumas vezes ao ano

Q6. Em média, qual a frequência você compra produtos on-line?
Base Brasil: 1.078 (Nota: Entrevistadores que disseram ‘’nunca’’ tiveram suas respostas encerradas)

Fonte: PwC
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Uma vez por ano

5%

3%

31%

35%

19%

3%

30%

38%

39%

2018

6%

4%

37%

19%

8%

3%

36%

3%

5%

6%

9%

2%

4%

Nunca

6%

O Desafio é
Transformar
Como conta o executivo, a Algar
Tech entende que a “transformação
digital” é muito mais “transformação”
do que “digital”. “A tecnologia quebra
uma série de barreiras de modelo de
negócios, comportamentos, formas
atuação em nosso dia a dia de
trabalho etc.”, diz. “Essas mudanças
necessitam de uma revisão completa
da forma como pensamos a
organização, do nosso mindset”.

desde o espaço onde o trabalho
é feito até o desenvolvimento de soft
skills necessários.
No processo, a empresa criou
uma série de iniciativas para explorar
tudo o que o digital tem para oferecer
às pessoas. “Foram criados programas
de desenvolvimento em tecnologia,
como o ‘Dê Asas à sua Carreira’, até
uma completa revisão dos ambientes
de trabalho, do programa ‘Cool
Company’ e de todas as políticas
corporativas relacionadas a pessoas”,
conta o executivo.

Nesse contexto, a área de Gente,
na empresa, colabora com a
construção das bases culturais e dos
mecanismos que fornecerão a
capacidade de explorar todo o
potencial que o digital traz. Na prática,
esse departamento ajuda a repensar a
estrutura organizacional, o papel das
lideranças, os arranjos de trabalho –
colaborando com fatores que vão
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O que impulsiona a inovação?
O estudo da E-Consulting Corp., pertencente ao Grupo ECC, investigou os fatores
que impulsionam, internamente, a transformação digital:
Na visão dos...
13%

CEOs

11%
9%
7%
5%
3%
1%
Aumento de eficiência,
sinergia e produtividade/
redução de custos/
novos modelos produtivos

Resposta interna à
pressão do mercado

Oportunidades de novos
negócios/novos modelos
de negócio/novos produtos
e serviços

Atualização tecnológica/
evolução de arquiteturas

CMOs

13%
11%
9%
7%
5%
3%
1%
Resposta interna à
pressão do mercado

Diferenciação da concorrência/
defesa de posição

Crescimento/
aumento de vendas/
acesso a novos mercados
e novos segmentos

Oportunidades de
novos negócios/
novos modelos de negócio/
novos produtos e serviços

Conhecimento do cliente,
consumidor, usuário/
inteligência/
rentabilização da
base de clientes

CIOs

13%
11%
9%
7%
5%
3%
1%
Resposta interna à
pressão do mercado

Atualização tecnológica/
evolução de arquiteturas

Aumento de eficiência,
sinergia e produtividade/
redução de custos/
novos modelos produtivos
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Oportunidades de novos
negócios/novos modelos de
negócio/novos
produtos e serviços

Conhecimento do cliente,
consumidor, usuário/
inteligência/
rentabilização da
base de clientes

Aumento de eficiência,
sinergia e produtividade/
redução de custos/
novos modelos produtivos

Visão estratégica

- Digitalização da informação e
redução de papéis e procedimentos;

Tudo indica que a Algar Tech está
no caminho correto, afinal, de acordo
com a McKinsey, o engajamento dos
colaboradores no processo é
elementar. E o mesmo vale para os
líderes. “O patrocínio da alta direção é
essencial”, concorda Matos. “O
presidente precisa ter este tema em
sua agenda e ser o principal
incentivador deste processo na
empresa”.

- Multicanalidade
Assim, compreende-se que a
transformação digital deve fazer parte
da estratégia da organização. “Os
gestores precisam estar atentos
quanto à implementação de ações
inovadoras, que geram engajamento,
para que a barreira da inércia
organizacional seja rompida e a
adaptação ao processo aconteça”.
Neste sentido, ele defende que o
mindset de “desapego” é essencial.

É possível extrair o mesmo do
estudo elaborado pela EConsulting
Corp. A pesquisa mostra a necessidade
de ter os líderes como apoiadores.
Nesse sentido, buscou-se entender
quais tendências eles acreditam estar
mais alinhadas com o negócio. Entre
elas, cinco foram destaque, apontadas
como já em processo de adoção:

Humanos também transformam
Diante da importância dos
colaboradores e dos líderes para o
processo, fica claro que a digitalização
não dispensa as pessoas. Ao contrário,
o diretor de Gestão de Relacionamento
com Clientes da Algar Tech defende
que “o papel do humano continua
indispensável mesmo com a
transformação digital”. Na verdade, a
tecnologia passa a realizar todas as
atividades simples e transacionais,
porém, o pensamento crítico evoluído

- Conhecimento do usuário / bancos
de dados / CRM / BI / jornadas /
analytics;
- Ecommerce multicanal /
multiformato;
- Mobilidade / mobile commerce;
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e a capacidade de análise para ajudar
na solução de problemas mais
complexos continuam sendo
vantagens dos indivíduos, assim como
a empatia e a habilidade de se
relacionar.

Impactando o cliente

Um ponto essencial em todo o
processo é o resultado gerado para o
consumidor – cliente das empresas
que contratam a Algar Tech. É nesse
ponto que se destaca, por exemplo, a
“Por mais que tenhamos
tecnologia de Inteligência Artificial, que
Inteligência Artificial e processos
dá às máquinas a capacidade de
automatizados, muitas pessoas ainda
perceber, compreender, agir e
sentem necessidade de conversar com aprender. “Sua principal vantagem é
uma pessoa, que demonstrará
conferir agilidade e conformidade a
compreensão e preocupação com o
atividades operacionais, que não
problema que ela está vivenciando”,
necessitam do raciocínio humano”,
argumenta. Por isso, a Algar Tech tem explica Matos.
apostado, por exemplo, na formação
de times multidisciplinares. Com isso,
No dia a dia da Algar Tech, a IA
garante a troca de experiências entre ajuda a antecipar as necessidades do
os colaboradores, alavancando a
consumidor, evitando, por exemplo, que
agilidade na tratativa de problemas e
ele acione uma central de
aumentando as chances de surgirem
atendimento. “Utilizamos dados das
ideias disruptivas.
interações históricas desse cliente e
analisamos o perfil para construir
modelos de predição ou propensão”,
afirma.
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Transformação digital na Algar Tech
Marco Aurélio Borges Matos, diretor
de Gestão de Relacionamento com Clientes,
explica que, para a Algar Tech, não adianta
ser digital só no discurso ou da empresa
para fora: é preciso também ter processos
internos digitais. Por isso, em 2018, a
empresa reformatou o próprio portfólio de
produtos e serviços e consolidou diversas
ações de eficiência operacional que já
vinham sendo implementadas.

Por meio dessa e de outras
estratégias, a empresa se consolidou como
parceira no processo de transformação
digital de empresas de diversos segmentos.
“Atualmente, 63% dos clientes da base
elegível da empresa já contam com projetos
de transformação digital e 88% dos projetos
de transformação digital da empresa têm a
colaboração de parceiros”, conta o
executivo. “Já temos vários cases
construídos com os clientes, alguns com
soluções proprietárias, outros em parceria
com membros de um amplo ecossistema de
inovação, que nos permitem prover soluções
modernas e sob medida para cada
necessidade de negócio identificada”.

5 fatores essenciais para o sucesso
da transformação digital
A McKinsey testou 83 práticas em seu estudo. Aquelas que garantem o bom desempenho de um processo de digitalização
se reúnem em cinco categorias. São elas:

1. Ter os líderes certos, com experiência digital, nos lugares certos
2. Construir capacidades para os trabalhos do futuro
3. Capacitar as pessoas para que trabalhem de novas maneiras
4. Oferecer atualizações digitais para ferramentas do dia a dia
5. Ter uma comunicação que aconteça frequentemente por meio
de métodos tradicionais e digitais
Fonte: McKinsey
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Tendências de negócio
Alguns fatores são apontados pelo estudo da E-Consulting Corp. como tendências. Em suas respostas,
CEOs, CMOs e CIOs apontaram quais delas já estão em fase de implantação:

CEOs
Conhecimento do usuário/bancos de dados/CRM/BI/jornadas/analytics
E-commerce multicanal/multiformato
Mobilidade/mobile commerce
Digitalização da informação e redução de papéis e procedimentos
Multicanalidade

CMOs
Conhecimento do usuário/bancos de dados/CRM/BI/jornadas/analytics
Digital Marketing/Fidelização/Member Get Member/Referrals
E-commerce multicanal/multiformato
Convergência de mídias e formatos/multitelas
Anúncios interativos/publicidade sob demanda

CIOs
Conhecimento do usuário/bancos de dados/CRM/BI/jornadas/analytics
Mobilidade/Mobile Commerce
Integração com Cadeia/Supply Chain/SFA/EDI/RFID
Novas organizações de trabalho e gestão de projetos: design thinking/
agile/vilas/POCs/MVPs/simulações/live tests/colaboração com clientes
Ambientes distribuídos/processamento distribuído/armazenamento
distribuído/cloud
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A visão dos executivos sobre a área
que deve responder pelo processo de
digitalização foi um dos pontos
abordados no estudo da E-Consulting
Corp.:

CEOs
Digital

Quem é
responsável
pela
transformação
digital?

26%

TI

22%

Marketing

19%

CEO

16%

RH

9%

CMOs
Marketing

29%

Digital

22%

CEO

19%

TI
RH

14%
6%

CIOs
Digital

25%

TI

24%

CEO

16%

Marketing
RH
15

14%
11%

Obstáculos
O que impede a transformação digital na visão dos executivos?

CEOs

12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Insegurança estratégica
sobre timing e sobre
prioridades

Dificuldade em comprovar
resultados

Caráter mais longo prazo
para resultados concretos
que motivem acionistas

Falta de recursos humanos
capacitados nas
posições-chave

Histórico negativo de
ações de MKT e/ou
projetos de TI na companhia

Capacidade de
investimento menor
que o necessário

Histórico negativo de
ações de MKT e/ou
projetos de TI na companhia

Capacidade de
investimento menor
que o necessário

Histórico negativo de
ações de MKT e/ou
projetos de TI na companhia

Capacidade de
investimento menor
que o necessário

CMOs

12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Insegurança estratégica
sobre timing e sobre
prioridades

Dificuldade em comprovar
resultados

Caráter mais longo prazo
para resultados concretos
que motivem acionistas

Falta de recursos humanos
capacitados nas
posições-chave

CIOs

12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Insegurança estratégica
sobre timing e sobre
prioridades

Dificuldade em comprovar
resultados

Caráter mais longo prazo
para resultados concretos
que motivem acionistas
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Falta de recursos humanos
capacitados nas
posições-chave

