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INTRODUÇÃO:

A transformação digital (TD) é um processo que tem alterado a sociedade por meio da

utilização cada vez mais intensa da tecnologia. Por ser recente, esse processo ainda não possui uma

definição estabelecida, embora muitos autores, como Hausberg et al (2019), tenham elaborado formas

de defini-la.

Para este trabalho, adotaremos a definição de TD como o domínio da tecnologia com o

propósito de aplicá-la para facilitar tarefas e resolver problemas empresariais, aumentando o valor

percebido nos produtos/serviços oferecidos e aumentando a competitividade da organização (Rabelo,

2017, apud SILVA, 2019, p.19). É importante ressaltar que a TD não é uma ruptura com o analógico,

mas uma transição progressiva, que deve ser feita visando os objetivos da empresa e o planejamento

necessário para acontecer corretamente.

A TD não ocorre em processos isolados. Ela é uma mudança que altera profundamente os

processos e estratégias da organização que a adota, sendo geralmente necessário realizar edições no

plano de negócios utilizado (Arantes et al., 2021; Rogers, 2017). Devido à sua complexidade, essa

mudança exige grande participação das pessoas para ter êxito e envolve, de acordo com especialistas

da CESAR SCHOOL (2021), oito dimensões das organizações: Cultura & Pessoas, Consumidores,

Concorrentes, Inovação, Processos, Modelo de Negócios, Dados & Ambiente Regulatório e

Tecnologias.

Embora o avanço da tecnologia e sua adoção em nosso cotidiano seja um comportamento em

crescimento, muitas empresas estão promovendo ou se preparando para uma transformação digital

em seu negócio, atitude consequência do desconhecimento dos benefícios e fundamentações da TD

(Guimarães et al., 2020). Durante a pandemia, forçadas pelo isolamento social preventivo e pela

necessidade de continuarem as operações, diversas empresas adotaram uma TD emergencial e

pouco planejada. A partir desse cenário, surgem questionamentos fundamentais para compreender a

aceleração da transformação digital nesse período e seus efeitos nas organizações.
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METODOLOGIA:

Apoiada no método hipotético-dedutivo, essa pesquisa possui caráter metodológico de

campo, realizada por meio da aplicação do questionário estruturado Índice CESAR de

Transformação Digital (ICTD). O questionário, desenvolvido pela CESAR School de Recife-PE, é

constituído por 40 questões divididas em nove dimensões: Cultura e Pessoas, Consumidores,

Concorrência, Inovação, Processos, Modelo de Negócios, Dados e Ambiente Regulatório,

Tecnologias e Covid-19. Cada dimensão tem cinco perguntas, com exceção das dimensões de

Dados e Ambiente Regulatório e de Tecnologias com seis questões cada. As questões foram

respondidas usando a escala Likert com cinco conceitos que vão de “concordo totalmente” a

“discordo totalmente”, com previsão de resposta não sei/não se aplica.

Na pesquisa de campo, foram coletados dados de 36 questionários respondidos por

executivos de empresas localizadas em 13 cidades na região de Bragança Paulista, no estado de

São Paulo. Após a coleta, os dados foram transcritos para o site do ICTD e calculada a

porcentagem de TD de cada empresa. As porcentagens e demais dados das empresas e suas

respostas foram inseridos em tabelas em uma planilha eletrônica para facilitar as análises e as

correlações.

Durante a análise e busca por inferências, nós encontramos divergências entre a

porcentagem resultante do site ICTD e a transformação digital percentual que deveria ser gerada

a partir dos valores padrões propostos pelo CESAR para as respostas do questionário. Essa

descoberta nos levou à elaboração de um marcador de tendência, para demonstrar quais

respostas tendiam a produzir índices mais elevados de TD, conforme fossem positivas ou

negativas para seu avanço. Esse marcador auxiliou a corrigir discrepâncias de porcentagens e a

validar um único método para calcular a Transformação Digital das empresas entrevistadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A amostragem por conveniência, foi composta por 36 empresas de diferentes portes e setores
de atuação, localizadas em 13 cidades na região de Bragança Paulista, no estado de São Paulo. O
índice médio de transformação digital da amostra foi de 71% e o desvio padrão foi de 0,17%. O maior
grau médio obtido foi 94% com desvio padrão de 0,05 e o menor, 31% com 0,16 de desvio padrão.

Para as análises de transformação digital conforme porte e setor, foram consideradas as
classificações que tiveram pelo menos três empresas respondentes.

A classificação conforme o porte das empresas segue o critério de renda operacional bruta
adotado pelo BNDES, que classifica como grandes as empresas com faturamento anual bruto maior
que R$300 milhões, médias empresas com faturamento anual bruto maior que R$ 4,8 milhões e menor
ou igual a R$ 300 milhões, pequenas empresas aquelas com faturamento maior que R$ 360 mil e
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menor ou igual a R$ 4,8 milhões e as microempresas com faturamento menor ou igual a R$ 360 mil. A
amostra era de oito empresas de grande porte, 10 de médio porte, 10 de pequeno porte e oito
microempresas (conforme os respondentes dos questionários). Os portes das empresas com maior
grau de TD foram as grandes empresas que atingiram 78%; seguido daquelas de médio porte que
alcançaram um índice de 77%; as pequenas empresas com 54%; e as microempresas que alcançaram
em média  um índice de transformação digital de 59%.

Em relação a TD média dos setores de atuação das empresas respondentes, o setor que
alcançou a maior média foi o de indústria de manufatura com uma média de TD de 77%, seguido pelas
empresas do setor de tecnologia com 71% e construção civil com 68%. O setor com o menor índice
médio de transformação digital foi o setor de serviços com 66%. Os desvios padrões foram
respectivamente, 0,19, 0,18, 0,17 e 0,21.

CONCLUSÕES:

Os resultados alcançados demonstram disparidade no grau de transformação digital entre as
empresas dos diferentes setores pesquisados. Esse resultado fica evidente analisando a diferença
entre o maior grau de TD obtido (94%) e o menor (31%).

Nós enfrentamos grande dificuldade em encontrar e selecionar referências bibliográficas sobre
o tema. Esse contratempo também foi descrito por outros autores, como Mendonça e Zaidan (2019).
Isso mostra o quanto o tema ainda suscita espaço para análise e discussão por outras pesquisas.
Inclusive, os dados de transformação digital nas empresas e a restrição de referências bibliográficas
encontradas demonstram o quanto é importante conhecer mais e melhor sobre essa temática. Além
disso, essas situações indicam a carência de ações para um alinhamento integral das operações das
empresas à necessária transformação digital.

Outra necessidade foi apontada pelas respostas à pergunta qualitativa de autoavaliação das
empresas sobre sua proximidade com uma transformação digital completa, ou seja, atingir o
percentual de 100% de TD. Curiosamente, observamos que muitos respondentes avaliaram a sua
proximidade da TD completamente diferente do resultado alcançado pelo índice. Em outras palavras,
embora seu grau de TD estivesse alto, os representantes da empresa sentiam estar distantes da real
transformação digital.

Essa observação reforça a importância da divulgação da temática para os setores
entrevistados (indústrias, área da saúde, educação, financeira, serviços, terceiro setor, tecnologia,
construção civil, energia e transporte), a fim de auxiliar sua adaptação a esse processo essencial para
a competitividade empresarial. Conhecer a definição de transformação digital ajudará as empresas a
definirem suas estratégias e políticas para se ajustar a um ambiente mais competitivo e mais presente
no mundo digital.
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