
Tecnologias que mudam comportamentos e necessidades. Está 
preparado? Elas já estão impactando os negócios. 

 Segundo estudo da Forrester, 40% dos consumidores on-line levarão seus negócios 
para outro lugar depois de uma má experiência com sua marca. Isso significa que sua 
transformação digital é fundamental para melhorar a experiência do cliente. Os 
investimentos de transformação digital são, em última análise, sobre a sobrevivência 
dos negócios através da disrupção - mas tornar efetivo estes investimentos é mais 
fácil falar do que fazer.  

A transformação digital é uma mudança fundamental em como uma empresa oferece 
valor e impulsiona receita. A opinião da Forrester é que a maioria dos esforços de 
transformação digital são muito tímidos e que as empresas precisam reconhecer que 
evoluir para uma verdadeira proposição de valor não é apenas sobre digital, mas 
requer em muitos casos uma reinvenção de grandes partes do negócio, incluindo 
tecnologia básica, processos operacionais e modelos comerciais. 

“The biggest impedient to a company’s future success is its past success.” 

Dan Schulman | CEO of PayPal 

 

A Fleischman, vice-presidente de produtos globais da Expedia, forneceu exemplos do 
longo alcance da transformação digital, como a necessidade da Starbucks de 
redesenhar o layout de suas lojas para acomodar a logística dos clientes que fazem 
pedidos antecipados e o fato de que, quando o Hilton Hotel permite aos clientes 
desbloquear portas através de seu aplicativo, enfrentaram não só um desafio de 
desenvolvimento de software, mas também o desafio de mudar dezenas de milhares 
de bloqueios em suas propriedades, bem como treinar equipes de reparo sobre como 
reparar e manter corretamente os novos bloqueios. 

Apesar do fato de que temos muitos anos desta onda digital, fica claro que os 
acontecimentos estão apenas aumentando - as apostas estão crescendo mais rápido 
do que nunca, a velocidade das mudanças está ficando mais rápida do que nunca , e 
para muitos, a determinação de dirigir as grandes empresas para o círculo do 
vencedor do mundo digital é mais profunda do que nunca. 

A maioria das pessoas envolvidas na tecnologia empresarial está ciente de que 
vivemos em tempos exponenciais, na maioria das tendências tecnológicas que 
ocorrem a uma taxa muito mais rápida do que nos anos anteriores. Neste ambiente 
operacional extremamente competitivo que as organizações enfrentam hoje - onde 
as escolhas dos clientes são quase todas igualmente acessíveis - a pressão para 
manter o ritmo e oferecer uma maior variedade de capacidades digitais nunca foi tão 
grande. 

"In today’s era of volatility, there is no other way but to re-invent. The only sustainable advantage you 
can have over others is agility, that’s it.Because nothing else is sustainable, everything else you create, 
somebody else will replicate." 

- Jeff Bezos, Amazon founder 



Mas o quanto dessa pressão está sendo exercida pelos líderes e de quais partes 
interessadas? Como eles estão respondendo? Mais importante do ponto de vista do 
profissional, quais ferramentas e técnicas emergentes estão usando para acelerar sua 
modernização e esforços de transformação digital? Seguem discussões e estudos 
sobre algumas das principais bases tecnológicas de transformação: 

 Infraestrutura de redes 

IDC pesquisou 2.054 entrevistados globais para estabelecer taxas atuais de prontidão 
da rede em cinco categorias principais de rede digital. Além disso, IDC entrevistou 25 
organizações para saber como a adoção de recursos de rede mais avançados está 
gerando benefícios empresariais. Esses benefícios incluem economia de custos, 
aumentos de produtividade e tempo reduzido para novas iniciativas empresariais em 
um ambiente dinamicamente seguro. 

As organizações precisam agir rapidamente para garantir a prontidão digital para suas 
redes. Conduzindo organizações em todas as indústrias e geografias reconhecem a 
importância da rede na condução de melhores resultados de negócios e já estão 
atuando. Todos os líderes de TI devem reconhecer que uma rede capaz de suportar 
iniciativas digitais emergentes é um elemento fundamental de sucesso comercial, 
sem o qual suas organizações correm o risco de serem deixadas para trás. 

 Aplicativos móveis 

As pessoas são viciadas em seus smartphones. Elas mantém seus telefones com eles o 
tempo todo, se elas estão em uma sala de aula; um banheiro, no avião, no trem, sair 
para uma festa ou andar pela rua. Várias pesquisas afirmam que as pessoas, em 
média, verificam seus telefones 35 vezes por dia e que, se não conseguirem encontrar 
o telefone, eles experimentariam ansiedade por quase uma semana. Com uma 
penetração tão considerável de smartphones em nossas vidas, houve um crescimento 
exponencial no número de aplicações móveis no mercado. 

Hoje, as empresas querem avançar com seus concorrentes e, assim, estão adotando 
tecnologia para aproveitar ao máximo. Nessa busca, muitas empresas estão ansiosas 
pelo desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis, de modo a levar a 
marca da empresa para o próximo nível. Assim, as aplicações móveis podem 
beneficiar o negócio e tem um papel chave na transformação digital da sua empresa. 

Para as empresas, agora é geralmente entendido que a mudança para o aplicativos 
móveis  não é mais uma moda tecnológica - é uma progressão vital da tecnologia que 
permite conveniência, adaptabilidade e capacidade de resposta em um mercado em 
constante mudança. As principais empresas estão aproveitando a tecnologia móvel 
para obter uma vantagem competitiva, adotando, inclusive, estratégia Mobile First. 
Ou seja, primeiro a evoluir são as plataformas móveis, seguidas pelas demais. 

Agora vemos a mudança de querer um aplicativo móvel único para uma 
transformação muito mais ampla ao implementar vários aplicativos em um período 
de poucos anos - as empresas querem trabalhar em vários aplicativos em qualquer 



momento e esperar resultados rápidos. Muitas empresas se encontram no meio de 
dezenas a centenas de projetos móveis. 

No entanto, as empresas precisam dirigir seus projetos móveis em velocidade e 
escala sem comprometer a qualidade de como os aplicativos são projetados, 
desenvolvidos e implementados.  

Outro aspecto relevante, o portfólio de aplicativos deve verificar se os objetivos estão 
sendo atendidos efetivamente. Estudos da Gartner projetam que muitos aplicativos 
móveis deixarão de existir por falta de sustentação devido aos resultados atingidos.  

Lembre-se! Em alguns casos, uma empresa realmente não precisa de um aplicativo 
móvel. E se a sua empresa realmente não tem nada para oferecer aos seus clientes 
on-line que não seja um formulário de contato? E se um aplicativo não se adequar à 
sua natureza comercial? Seu cliente não comprará um carro de uma empresa 
automobilística através de um aplicativo. Se você quer um aplicativo para seu hospital 
ou clínica que realmente ofereça mais das mesmas funções do seu site móvel, então 
pense novamente. Além de investir em um aplicativo, você pode utilizar os 
investimentos e os esforços para levar sua presença on-line ao próximo nível para que 
você possa morder apenas o valor que você deseja efetivamente obter. 

 Plataformas digitais  e APIs 

Uber. Airbnb. Facebook. Parece que cada artigo sobre transformação digital deve 
mencionar esses unicórnios. Pioneiros da era digital em rede. Ou talvez da economia 
compartilhada. Ou talvez, da revolução das plataformas. 

Os negócios tradicionais, baseados em cadeia de valor, que criam economias de 
escala à medida que crescem, estão sendo desafiados por empresas baseadas em 
plataformas que aproveitam os efeitos da rede para dominar suas indústrias, 
construindo ecossistemas de compradores e vendedores. 

Além disso, para todas as plataformas de negócios pura, como os Ubers do mundo 
acima mencionados, existem empresas tradicionais como a General Electric bem 
como empresas híbridas como a Apple e a Samsung, que combinam negócios de 
cadeia de valor (vendendo smartphones, por exemplo) com amplos ecossistemas que 
utilizam plataformas baseadas em software (como a App Store da Apple, bem como 
sua comunidade de desenvolvedores diversificada). 

Fundamentalmente, a economia precisa de muitos ecossistemas. Se você pode ser 
um dos primeiros em sua categoria, então esse modelo pode funcionar para você - 
mas quanto mais os clones Airbnb aparecem, mais caro se torna para o próximo clone 
superar o ponto de inflexão do efeito de rede para se adicionar para a lista. 

“Software is eating the world."" 

— Marc Andreessen, Co-founder and General Partner of Andreessen Horowitz 



A transformação digital significa tornar-se uma empresa de software. Se a 
transformação é algo que você pode fazer, é claro, isso mudaria a maneira como 
executamos nossos negócios. Uma das principais razões para se tornar uma empresa 
de software faz sentido para a empresa típica, afinal, é porque o software é 
infinitamente maleável. Você pode se tornar qualquer coisa que você quiser, ou mais 
importante, qualquer coisa que seus clientes desejem que você seja. 

Algumas vezes pode-se construir uma plataforma digital com a exposição e integração 
do legado com uma camada de APIs. Isso permite a criação de um novo negócio (por 
exemplo Next, Banco Digital do Bradesco), com todo o Core-Banking alavancado 
através dessa camada ágil de APIs. APIs são um dos principais componentes das 
plataformas digitais, pois aceleram a adoção de funcionalidades existentes e 
aumentam o potencial de conexão com a sua rede de parceiros e clientes. 

Torne-se uma plataforma e construa um ecossistema se tal curso faz sentido para a 
sua organização, mas muito cuidado se pretende se tornar outro unicórnio - eles 
podem ser criaturas raras e bonitas, mas nunca se esqueçam de que são míticas. 

 Cloud Computing (computação na nuvem) 

Computação na nuvem (cloud computing) não é um hype de marketing, a 
computação em nuvem e a transformação digital vão de mãos dadas. 85 por cento 
das empresas com um plano de transformação digital beneficiaram de uma vantagem 
competitiva tangível. Os serviços em nuvem, que efetivamente oferecem recursos de 
TI ilimitados e dinâmicos, formam a base da Transformação Digital e podem facilitar 
mudanças rápidas nas empresas. 

13 por cento das organizações que implementaram ou estão planejando implementar 
uma estratégia de Transformação Digital, dizem que Cloud é fundamental para isso, e 
outros 80 por cento dizem que Cloud é importante. As economias de custos dos 
usuários da nuvem também aumentam se a organização implementou uma estratégia 
de Transformação Digital (economia média de 26%) em comparação com aqueles que 
não têm (economia média de 9%). 

Os primeiros usuários da nuvem híbrida estão superando as organizações que ainda 
não adotaram a tecnologia. Uma pesquisa recente da EMC (agora adquirida pela Dell) 
revela que as empresas que adotam agressivamente a nuvem híbrida são 3 vezes 
mais propensas que os não adotantes a se aproximarem dos objetivos digitais da 
empresa e da disponibilidade de infraestrutura. Claramente, as capacidades de 
nuvem híbrida são importantes para permitir a transformação de negócios digitais. 

Por outro lado, as organizações que se esquivaram do modelo da nuvem têm lutado 
para atingir os mesmos níveis de maturidade digital. Selados com infraestruturas 
instáveis, sistemas legados ancorados no passado e métodos de gerenciamento de 
sistemas, seus departamentos de TI são capturados em um modo reativo de tentar 
suportar os atuais sistemas desatualizados enquanto tentam acompanhar os tempos 
de mudança.  



A McKinsey acredita que o valor de se tornar uma empresa digital deve estar em 
cortar custos, substituindo tarefas com grande intensidade de mão-de-obra com 
atividades suportadas por software, seja por meio de automação completa ou por 
meio da melhoria da produtividade dos trabalhadores individuais em seus empregos. 
É aí que a nuvem desempenha um papel crítico. Isso traz automação e aumenta a 
eficiência 

Cloud facilita a interoperabilidade. Quando os sistemas são transferidos para a 
plataforma da nuvem, sua capacidade de se combinar com outros sistemas aumenta 
consideravelmente. Isso abre caminho para vários tipos de inovações que envolvem 
melhor comunicação, análise de dados, mobilidade e interação com o cliente. 

 Internet of Things (IoT) 

A tecnologia subjacente à Internet das coisas (IoT) - aquisição, análise e ativação de 
dados - é um elemento essencial da geração de experiências inovadoras e da 
transformação de modelos operacionais. De acordo com o relatório IDC's Global IoT 
Decision Maker Survey, 58% das organizações em todo o mundo veem a Internet das 
coisas como estratégica para seus negócios. Outras 24% das organizações veem a IoT 
como transformacional em seus negócios. 

IoT será parte de várias iniciativas relacionadas à transformação digital, mas essas 
iniciativas não serão projetos da IoT. Em vez disso, eles serão casos específicos de uso 
da indústria que ofereçam valor específico, tipicamente classificados em três grandes 
grupos:  

 Gerenciamento estratégico de ativos: monitore o status, localização e 
movimento de ativos físicos de propriedade do organização para aumentar o 
desempenho, a eficiência, a segurança e o rendimento de ativos individuais e 
grupos de ativos.  

 Experiência do consumidor / cliente: Prover experiência de consumidor / 
cliente contextualizada e personalizada baseada em informações coletadas 
sobre o cliente, consumidor ou empregado. O relacionamento é B2C quando o 
usuário final é consumidor e B2B quando o usuário final é um cliente 
comercial. E B2E quando é um empregado ou colaborador. O foco é sobre a 
experiência do cliente, incluindo segurança física e segurança da informação.  

 Produção e experiência de serviço: aprimorar o produto ou oferecer um 
serviço baseado em um IoT- produto habilitado. Isso envolve colaboração e 
sistemas compartilhados e se estende desde a cadeia de fornecimento de 
entrada do produto até a entrega contínua do produto ou serviço. O fluxo de 
informações pode ser máquina para máquina ou máquina para humano. Este 
caso de uso pode ser B2B ou B2C. Embora o foco esteja no produto (ou 
entrega de serviço usando o produto), o impacto poderá melhorar a 
experiência do cliente. 

Olhando para o futuro da IoT dentro da indústria de produtos de consumo, vemos 
diversas categorias de uso como relevantes para a indústria. Em termos de 
importância, no entanto, é tudo sobre a experiência do consumidor / cliente. Isso não 



quer dizer que a experiência de produtos e serviços e gerenciamento de ativos não 
são importantes, apenas que a experiência do consumidor / cliente é o coração do 
que é essa indústria. os casos de uso mais convincentes para o IoT envolvem o 
envolvimento com os consumidores ao entender seus padrões de compras e 
consumo. Um exemplo potencial poderia ser um modelo dinâmico, iterativo de 
consumo ou de reabastecimento de clientes com base na produção e experiência 
reais em casa (prateleira = despensa de consumidor) ou no status da loja armazenada 
diretamente. 

Embora muitas empresas e organizações já tenham começado a se beneficiar de seus 
investimentos de IoT, é claro que a compreensão da IoT a partir de uma perspectiva 
técnica e sua contribuição para o negócio é um processo educativo ainda. Para 
avançar, as empresas e as organizações devem continuar a liderar clientes, 
consumidores e líderes empresariais; trabalhadores em TI, loja, clínica, armazém ou 
planta; e outros participantes, incluindo parceiros e fornecedores.  

 Analytics e Machine Learning levando à Computação Cognitiva 

Definimos a computação cognitiva como um sistema que adapta seus algoritmos 
subjacentes ou seu processamento com base na exposição a novos dados, onde a 
interação humana ocorre em linguagem natural ou visual, incluindo biométrica. 
Grande parte do hype em torno da computação cognitiva é impulsionada pela sua 
utilização em produtos de consumo, tais como tecnologias inteligentes de busca e 
reconhecimento de imagens; e em assistentes pessoais inteligentes (IPAs), como o Siri 
da Apple e Amazon Alexa, o IPA na linha de alto-falantes inteligentes da Amazon 
(incluindo o Echo) que pode controlar muitos dispositivos domésticos inteligentes. Os 
consumidores estão reunidos em tais produtos, e o mercado para eles deve crescer 
exponencialmente. Vale ressaltar que estes produtos de consumo com capacidade 
cognitiva podem encantar os usuários, mesmo que eles sejam frequentemente 
imprecisos ou inúteis. 

Em contraste, os usos em ambientes de negócio da computação cognitiva são úteis 
apenas se forem consistentes, precisas e confiáveis. O uso da computação cognitiva 
nos processos de negócios oferece o potencial de tornar os processos operacionais e 
de tomada de decisão mais eficientes e de melhor qualidade, mas esses processos 
devem ser bem compreendidos e bem projetados. De um modo geral, isso significa 
que os processos já serão digitalizados. 

Na maior parte, os algoritmos de computação cognitiva não mudaram desde a década 
de 1980. A disponibilidade de níveis extraordinários de poder de processamento e o 
acesso fácil a enormes quantidades de dados eletrônicos. Juntos, esses 
desenvolvimentos permitem inumeráveis iterações rápidas de aplicativos que podem 
testar hipóteses, expor padrões difíceis de detectar e otimizar modelos, tornando a 
computação cognitiva uma efetiva ferramenta transformadora, mera promessa 30 
anos atrás. 

Como resultado, as empresas podem aplicar com sucesso a aprendizagem de 
máquinas para qualquer processo que tenha prescrito resultados (modelo preditivo), 



altamente repetitivo e depende de dados eletrônicos acessíveis e interpretáveis. Em 
indústrias estabelecidas, uma variedade de processos possui essas características. 

Exemplos de aplicativos bem-sucedidos incluem Avaliação de crédito de um cliente 
potencial;  auditorias de seguros em pedidos de reembolso de planos de saúde; entre 
muitos outros. 

O desenvolvimento de aplicativos como estes aumentará rapidamente. As aplicações 
bem-sucedidas contribuem com velocidade, precisão e eficiência para os processos 
de negócios em que estão incorporados.  

 Robot Automation 

Estamos em um interessante ponto de inflexão sobre como e onde o trabalho é feito. 
Como líderes empresariais e gerentes, nos tornamos cada vez mais capazes de 
envolver uma força de trabalho que é uma combinação de virtual e local, a tempo 
parcial e em tempo integral, permanente e temporário. Mas, apenas quando 
resolvemos as rotinas de gerenciamento preferenciais, existe uma paisagem 
totalmente nova com opções tecnológicas fundamentais para o trabalho e, 
possivelmente, seu modelo de negócios: automação de trabalho. Como, quando e 
onde os líderes devem pensar em aplicar as várias tecnologias de automação aos seus 
negócios? 

Atualmente, existem três alternativas tecnológicas de automação de trabalho: 
automação de processos robotizados (Robotic Process Automation, RPA), automação 
cognitiva e robótica social. Cada tecnologia se encaixa em um tipo diferente de 
trabalho e tem diferentes implicações dependendo do trabalho a ser feito A 
automação de processos robóticos (ou RPA) é uma forma emergente de tecnologia 
de automação de processos baseada na noção de robôs de software ou trabalhadores 
de inteligência artificial (IA). 

A automação de processos aplica tecnologias específicas para automatizar tarefas 
rotineiras padronizadas em apoio aos trabalhadores do conhecimento de uma 
empresa. Ao libertar os funcionários humanos dessas tarefas mundanas para se 
aplicarem aos objetivos principais do negócio, a Automação oferece uma série de 
benefícios convincentes para o local de trabalho. 

O RPA trata de tipos mais simples de tarefas. Isso evita principalmente tarefas físicas 
que não precisam de conhecimento, compreensão ou visão - as tarefas que podem 
ser feitas pela codificação de regras e instruindo o computador ou o software a atuar. 
Com a automação cognitiva, você impacta a base de conhecimento que um ser 
humano tem e em outros atributos humanos além da capacidade física de fazer algo. 
A automação cognitiva pode lidar com a linguagem natural, o raciocínio e o 
julgamento, com o estabelecimento do contexto, possivelmente com o 
estabelecimento do significado das coisas e proporcionar insights. Então, há uma 
grande diferença entre RPA e a computação cognitiva. 

Uma oportunidade com automação cognitiva é que as empresas desenvolvam novos 
produtos e serviços. Um aplicativo inteligente poderia fazer parte de uma nova oferta 



para clientes de seguros automotivos, talvez com recursos adicionais, como um 
chatbot que poderia fornecer conselhos adicionais sobre demanda de seguro para o 
proprietário da apólice. 

Um bom exemplo de robôs sociais são os robôs Kiva que a Amazon vem usando para 
aumentar a eficiência de seu processo de realização de pedidos. Em vez de caminhar 
pelos corredores para encontrar os pacotes certos, os humanos agora estão em 
plataformas enquanto um exército de robôs sociais traz o pacote certo para eles no 
momento certo. Na reengenharia do processo usando robôs, a Amazon não 
substituiu os trabalhadores humanos, mas sim os tornou mais produtivos, 
concentrando-se nas atividades de "maior valor agregado", enquanto o robô assume 
os aspectos mais rotineiros do trabalho. 

Os funcionários da Amazon agora demoram 15 minutos para cumprir algumas ordens 
em vez de 90 minutos, um aumento de 20% em eficiência. Quanto consideramos a 
escala da operação da empresa, o impacto é enorme. O tamanho pequeno dos robôs 
também permitiu que a Amazon aumentasse 50% o tamanho do inventário. A 
administração supervisiona todo o processo de realização, incluindo as interações de 
trabalho entre robôs e humanos.  

 Agile 

Em muitas salas de reuniões corporativas, a palavra Agile evoca imagens de pequenas 
equipes de desenvolvedores de software, iterando sobre seus backlogs de requisitos 
tão rapidamente que eles não têm tempo para se sentar durante suas reuniões 
diárias de status. 

Na conferência da Business 
Agility 2017 de ICAgile em 
Nova York, no entanto, ficou 
claro que a Agile havia 
expandido para fora do 
mundo do software. As 
empresas estão agora 
adotando cada vez mais 
práticas ágeis em suas 
organizações, a fim de 
navegar com sucesso no 
cenário conturbado de negócios atual. 

 Durante os 16 anos que passaram desde o Manifesto Ágil, a conexão entre a 
construção de um melhor software e a agilidade do negócio, no entanto, tem sido 
tênue na melhor das hipóteses. Mas agora que o Agile está amadurecendo e a 
transformação digital está impulsionando as mudanças em empresas grandes e 
pequenas, as empresas estão percebendo que sua melhor aposta para alcançar a 
agilidade do negócio é tirar o melhor de Agile e aplicá-lo em toda a organização. 



Empresas de Serviços de Tecnologia aprenderam da maneira mais difícil. "Treinamos 
3.000 associados em menos de seis meses, e acabamos com algumas equipes que 
estavam" fazendo "ágil em vez de" ser "ágil", disse Matt Anderson, Diretor, Escritório 
de Gerenciamento de Serviços da Cerner. "A velocidade não foi o problema, mas sim 
que não tivemos coaches internos suficientes para apoiar as equipes após o 
lançamento inicial. Tivemos que reorganizar e mudar a mentalidade para superar com 
sucesso os desafios que nosso lançamento inicial criou ". O mero conhecimento da 
metodologia e de seus princípios ilude quanto à dificuldade de sua implementação, 
cujas características práticas como alto nível de disciplina diária contratas com mitos 
criados pela má interpretação de seus princípios. Por exemplo, foco em pessoas e não 
em processos não eliminar frameworks e ritos tais como daily meeting, Sprint review, 
etc.   

Um balanceamento entre controle e agilidade se faz necessário. Por controle, no 
entanto, não nos referimos à abordagem de gerenciamento de cima para baixo, 
característica das organizações hierárquicas. Em vez disso, os executivos devem 
aprender a bela arte da liderança ágil. Nenhuma quantidade de mudança 
organizacional pode compensar a falta de liderança transformacional,  

Os líderes ágeis devem estar dispostos a correr riscos. Tais líderes devem ser mais do 
que simplesmente tolerantes ao risco, no entanto. De fato, a transformação ágil exige 
um repensar completo de como uma organização quantifica e gerencia riscos, já que 
os riscos estratégicos de não serem suficientemente ágeis superam os riscos 
inerentes à própria transformação ágil. 

Em vez de medir os indicadores tradicionais de desempenho (KPIs), como a 
rentabilidade ou as transações por hora, os executivos devem mudar o foco para o 
quão bem a empresa pode lidar com a mudança das preferências dos clientes e um 
cenário competitivo em mudança. 

Ao longo dos tempos, as questões de liderança executiva resumiam-se a temas quase 
que binários em ciclos de tomada de decisão relativamente extensos. Há uns 40 anos, 
adotar ou não a microinformática?  Há uns 30 anos, adotar ou não arquitetura 
cliente-servidor? Há uns 20 anos, implantar ou não um ERP, pacote de mercado?  
 
Mas há 10 anos o cenário vem mudando aceleradamente. Quando falamos de 
transformação digital contemplamos múltiplas tecnologias sofisticadas, aplicadas 
simultaneamente na resolução de problemas de alta complexidade, com potencial de 
transformar o mercado (disruptura). Uber não é um mero aplicativo móvel. Ele 
contempla tecnologias de aplicativos móveis, GPS, sofisticados algoritmos 
georeferenciados (integração com Waze), grandes volumes de dados (big data) em 
tempo real, ambiente colaborativo entre usuários,  disponibilidade de infraestrutura 
de internet móvel, sistema de pagamentos, e um novo modelo de negócio que se 
adapta o tempo todo.  
 “Most of the executives I talk to are still very much focused on digital largely as a way 
to do “more of the same,” just more efficiently, quickly, cost effectively. But I don’t see a 
lot of evidence of fundamentally stepping back and rethinking, at a basic level, “What 
business are we really in?” 
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No aspecto comportamental e mindset, se perguntarmos aos executivos em geral o 
que entendem pelo efeito rede das tecnologias disruptivas atuais, muitos terão 
dificuldade de explicar, outros poderão se virar conceitualmente mas não saberão a 
conexão com o seu negócio hoje e no futuro.  Ou seja, a transformação  digital, ainda 
que fale de tecnologias, é de fato uma transformação organizacional. Cabe ao líder 
identificar esta necessidade e capitanear mudanças, as quais podem considerar 
inclusive substituição e/ou incorporação de movas lideranças. Você está preparado, 
seja para liderar ou suportar este movimento? 


