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Estudos têm demonstrado a existência de um hiato 
fundamental entre a visão dos executivos que lideram as 
organizações e reconhecem a inovação como elemento 
estratégico mais relevante e a efetiva capacidade 
administrativa de transformar essa visão em ações 
efetivas. As capacidades de uma organização devem ser 
estruturadas para fazer frente a um cenário de maior 
complexidade que exige adaptabilidade em ciclos de 
desenvolvimento cada vez menores. A questão hoje em 
dia não se restringe a promover mudanças, mas em como 
manter essas mudanças dinamicamente gerenciadas. 
 
Devemos considerar que a discussão de uma estratégia 
digital é algo bem recente e que vem emergindo com 
força. As áreas de negócios clamam por um novo 
patamar de experiência do usuário (ou consumidor) num 
contexto de aplicativos móveis, internet das coisas e 
análise avançadas de dados estruturados e não 
estruturados, e por soluções adaptáveis agilmente e com 
custo reduzido. Estes recursos estão crescentemente à 
disposição dos time de negócios, quer TI queira ou não. 
Construir de forma colaborativa a estratégia digital é 
premente para que a empresa ganhe consistência nas 
suas ações, sinergia nas iniciativas, e robustez nas 
iniciativas. Num contexto de ambiente macro e micro 
econômico adverso como o atual, isto se faz mais 
presente de forma a otimizar a alocação dos escassos 
recursos. 
  
Segundo MIT Sloan Management Review and Deloitte’ 
2015 global study of digital business é a estratégia de 
negócios, e não a tecnologia, o principal direcionador de 



transformação digital da empresa. O poder da estratégia 
da transformação digital se baseia no escopo e nos 
objetivos. Empresas pouco maduras focam nas 
tecnologias isoladamente e possuem decisões mais 
operacionais. Em minhas observações e estudos, um 
fator transformador acontece quando paramos de olhar as 
tecnologias isoladamente e começamos a focar no cliente 
final da empresa e quais os problemas ou diretrizes 
estratégicas queremos equacionar. Vale ressaltar que 
estes estudos apontam que a liderança vem da alta 
gestão e que as empresas desenvolvem uma cultura mais 
confortável com a assunção de riscos. 
  
Novas capacidades 
  
As empresas digitalmente aptas a executar estratégias de 
negócio transformadoras desenvolveram as seguintes 
capacidades e as escalaram no tempo: 
  

 Tomada de decisão baseada em dados, internos e 
externos da empresa, estruturados e não 
estruturados, com adoção de modelos preditivos; 

 Conectividade com as redes sociais e aplicativos 
móveis; 

 Automação de processos, otimizados by design e 
algumas vezes baseado nos modelos analíticos 
avançados; 

 Tecnologia de informação em modelo dual 
(tradicional ou em cascata e Agile), em duas 
velocidades distintas 

  
A evolução encontrada nas empresas mais bem 
sucedidas passa por digitalizar fim a fim a experiência do 
cliente e digitalizar a operação visando a agilidade sobre 
a excelência. Passa por mapear a jornada do cliente e 
respectiva experiência. E também por direcionar a 
operação centrada no cliente e na colaboração intensiva 



entre os componentes da cadeia de valor ou do 
ecossistema.   
  
O objetivo é constituir uma transformação ordenada de 
desenvolvimento em prol da maturidade digital, ainda que 
promotora de um certo distúrbio criativo. Não sendo uma 
start up digital, deve-se ponderar os legados e as 
capacidades existentes e evoluir em ondas: 
  

 Fundamentos - elaborada a formulação do 
problema de negócios a ser resolvido e das 
diretrizes. Para um plano de ação assertivo se faz 
necessário obter um mapeamento de capacidades e 
das competências atuais. Em seguida, elabora-se 
uma visão estratégica, arquitetura de negócios e 
tecnológica, e o backlog de requerimentos (ou 
Product Backlog na linguagem Agile); 

 Industrialização - Efetua-se o desenho e 
implementação das capacidades necessárias, 
adequa-se o desenho organizacional, e desenvolve-
se e adquiri novas competências. Processos 
existentes são revisados e novos são 
implementados. Inicia-se a experimentação digital 
iterativa segundo o backlog proposto, 
retroalimentando a cada iteração; 

 Digitalização - Coloca-se a digitalização no centro 
dos negócios, amplia-se a experimentação digital, 
evoluindo gradativamente no sentido Lean e Agile, 
convivendo com modelos tradicionais. Em momento 
apropriado, sair do "primeiro no legado" para 
"primeiro no digital". Evolui-se também da 
informação passiva para busca ativa por insights. 
Não se contenta mais com análise avançadas 
isolada, embutindo tomadas de decisão em tempo 
real diretamente nos processos. Na medida que a 
jornada ganha corpo, habilita a organização para 



implementar estratégia de negócio baseada em 
plataformas digitais abertas.  

  
De forma a constituir as capacidades e competências 
necessárias, as organizações tem de olhar para as 
dimensões Pessoas, Processos e Projetos, tais como: 

 Pessoas 
o Treinar em habilidades técnicas (p.ex. gestão 

de stakeholders) e comportamentais (p.ex. 
Formação de times de alta performance); 

o Realizar coaching individual para potencializar a 
capacitação e acelerar a maturidade do time. 

 Processos 
o Gestão de mudanças organizacional, com 

ênfase no engajamento dos stakeholders; 
o Definição de indicadores de desempenho que 

reforcem a organização digital; 

 Projetos 
o Definir modelos híbridos de gerenciamento de 

portfólio, programa e projetos, contemplando 
planejamento adaptativo para respostas rápidas 
às mudanças; 

o Desenvolver parcerias para incremento de 
capacidade de execução de projetos de maior 
complexidade, reduzido uso de recursos e 
exíguo tempo de entrega. 

 

A construção de capacidades de uma organização digital 
deve ser pensada em ondas iterativas de incremento de 
maturidade e eficácia. É possível considerar grupos de 
experimentação interno ou mesmo equipes apartadas que 
gradativamente serão incorporadas formando um único 
time.  
 
Qual o melhor caminho? Defina o seu programa, 
experimente e descubra. 


