
 

Estudos identificam os 
ingredientes chave para 
completar a sua jornada 
de transformação.

As transformações 
digitais de 
sucesso estão
Future Ready. Now.
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 1 Gartner, “4 Starting Points for Digital Business Transformation,” Kristin Moyer, Don Scheibenreif, Junho 2018 

2 MIT CISR, “Four pathways to ‘Future Ready’ that pay off”, Peter Weill, Stephanie Woerner, Nick Van Der Meulen consultado em
  www.europeanbusinessreview.com, Março-Abril 2019

Os resultados do novo inquérito da 
Avanade realizado pela Vanson Bourne 
a 1150 decisores globais, reforçam 
a perspetiva do CISR do MIT e 
apresentam pistas sobre os potenciais 
impactos da transformação digital, 
bem como pontos de interseção 
fundamentais, como inteligência, 
estratégia, eficiência, experiência e 
inovação. Este relatório apresenta 
recomendações sobre a sustentação 
destes pontos de interseção para 
colher o ROI antecipado.

Hoje em dia, muitas organizações estão 
em determinada fase numa jornada 
de transformação digital. No entanto, 
“a Gartner apurou que 66% dos líderes têm 
planos para a transformação do negócio 
digital, mas apenas 11% conseguiram 
fazê-lo em escala.”¹ Concluindo que 
a jornada compensa o esforço. O Centro 
de Investigação do MIT para Sistemas de 
Informação (CISR) considera que as empresas 
que concluem de forma substancial as suas 
transformações, tendem a conseguir 
margens 16 pontos percentuais superiores 
à média do seu setor.²



2

Principais conclusões
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Embora a transformação digital seja o foco 
principal de muitas organizações, há sinais de 
desgaste. A maior parte está a planear e a executar 
a sua estratégia de transformação digital, mas a principal 
preocupação está na sua tradução em resultados líquidos.

• 96% de todos os inquiridos afirmam que têm uma 
estratégia de transformação..

• 71% dizem que preocupações com a economia global 
estão a influenciá-los para converter as suas iniciativas 
de transformação digital em resultados líquidos diretos.

• 43% afirmam que a sua organização está a ficar 
desgastada com os seus esforços para 
a transformação digital.

A inteligência é crítica para as transformações 
digitais, mas muitas organizações deparam-se 
com dificuldades na sua aplicação eficaz. 
As organizações estão a investir em tecnologias inteligentes 
e muitas das que não estão a fazê-lo atualmente, planeiam 
fazê-lo no futuro.

• 89% concordam que tornar-se numa empresa 
conduzida pela inteligência é uma parte substancial da 
jornada de transformação digital.

• 94% das organizações que investiram em tecnologias 
inteligentes aceditam que a automação inteligente irá 
proporcionar o maior impacto no negócio.

• 85% concordam que a integração de IA nos seus 
sistemas e processos irá ajudá-los a ser uma empresa 
mais inteligente.

Um conjunto de barreiras contribui para o desgaste 
na transformação digital. Muitas organizações sofrem 
desse desgaste e desorientação com a falta de impacto 
conseguido pela transformação digital.

• 46% referem a admissão e formação de pessoas 
com competências para transformar o negócio, 
como o primeiro desafio da sua iniciativa de 
transformação digital.

• 40% têm investido em novas tecnologias e inovações 
sem as integrar com os sistemas existentes.

• 35% estão com dificuldades em modernizar sistemas 
e processos legacy.

• Mais de 80% têm dificuldade em retirar o máximo 
partido de dados e insights para beneficiar o negócio.

Eficiência, experiência e inovação são parte 
integrante do sucesso da transformação digital. 
Muitas organizações veem a inteligência como a chave 
para se conseguir eficiência, experiência e inovação.

• Mais de 38% dizem que a carência de competências 
internas está a impedi-las de otimizar a eficiência.

• 83% dizem que as soluções de envolvimento dos 
colaboradores e experiência dos clientes devem ter a 
mesma prioridade ao planear a transformação digital.

• 88% concordam que precisam de mais inovação 
nos seus sistemas de negócio para promover 
a agilidade e a melhoria contínua.

A vantagem potencial da transformação digital 
é significativa. 
• Em média, os inquiridos esperam ver um retorno do 

investimento de 17% como resultado dos seus esforços 
de transformação digital.

• 81% concordam que a melhoria contínua da inovação 
dos processos de negócio é atualmente um dos 
resultados desejados da transformação, pois a melhoria 
da produtividade através da simplificação de processos 
não é suficiente.

• As organizações esperam que a transformação digital 
impacte o seu negócio de diversas formas como:

      –    Reduzindo custos em 10%
      –    Aumentando a produtividade em 11%
      –    Aumentando o crescimento do negócio em 10%



Olhar além dos números
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O nosso estudo revela que os decisores seniores em todo o negócio têm a transformação digital diretamente na sua linha de visão, 
com enfoque nos resultados e impacto do negócio. Fica também claro na investigação que a transformação digital tem de ser 
considerada holisticamente, pois passa pela estratégia, integração, inteligência, talento e competências.

Estratégia, talento e competências estão 
intimamente ligadas na transformação digital.
Quase todas as organizações no nosso estudo possuem 
uma estratégia de transformação digital, mas muitos 
dos inquiridos enfrentam o desafio de quando começar
e como manter a sua estratégia. A agenda das pessoas 
tem de contar com as competências de hoje e o talento 
necessário para o futuro, assim como as experiências 
interligadas que capacitam os colaboradores nos seus 
papéis. A maioria dos inquiridos vê a cultura e as 
pessoas como os principais pontos de sucesso ou 
de fracasso potencial. 

Aplicar inteligência é uma parte essencial 
da jornada de transformação, mas tem de estar 
conectada a sistemas e processos.
Os nossos inquiridos veem a ligação entre a inteligência 
e a jornada de transformação. Estão a investir em áreas 
tecnológicas como a automação inteligente e a analítica 
preditiva, e identificam uma grande melhoria nos 
resultados do negócio a partir desse esforço. No entanto, 
alertaram que a inteligência tem de ser integrada com 
processos, sistemas e experiências para ser eficaz na 
jornada de transformação digital.

A eficiência operacional exige a aquisição de 
competências e a integração de dados e sistemas 
críticos para o negócio.
A nossa investigação mostrou que a maior parte das 
organizações compreende a necessidade de integrar 
sistemas existentes e dados para gerar eficiência 
operacional. Atualizar sistemas críticos para o negócio 
e integrá-los com processos existentes é um elemento 
central parar criar inteligência em toda a organização. 
A maioria das organizações reconhece o trabalho 
necessário entre sistemas e fontes de dados. Três quartos 
das organizações reconhece também a cloud, como 
um caminho para as ajudar a conseguir os benefícios 
da integração e gerar eficiência.

A experiência de cliente e colaborador são 
elementos chave no foco da transformação digital. 
As organizações veem as experiências dos colaboradores 
e dos clientes como o principal fator que orienta as 
iniciativas de transformação digital, sobrepondo-se mesmo 
à agenda da tecnologia e da inovação. Em temáticas 
de investimento, a maior parte das organizações encara 
a experiência dos colaboradores e dos clientes em pé 
de igualdade. Fazer a ligação de colaboradores e clientes 
a tecnologias inteligentes depende de dados integrados 
e rigorosos, uma área que a maioria das organizações 
reconhece que necessita atenção.

A inovação é necessária para uma melhoria contínua.
Conduzir a inovação não é algo que se faça de uma só vez. 
A maioria dos inquiridos concorda que precisa de adicionar 
inovação aos seus sistemas de negócio para promover a 
agilidade e a melhoria contínua. Alguns veem a nuvem como 
o facilitador da inovação, mas a maioria reconhece que 
a simplificação dos processos de negócio não é o mesmo 
que inovação.

Fazer acontecer
A promessa de melhoria do negócio a partir dos esforços 
de transformação digital permanece forte, embora muitas 
organizações enfrentem pressões crescentes para obter 
resultados e sentem-se desgastadas. É clara a necessidade 
de tecnologias inteligentes e ferramentas como a IA e a 
automação para ajudar as organizações a levar os esforços de 
transformação digital ao próximo nível. Por fim, as organizações 
têm de continuar a evoluir a sua estratégia para infundir 
inteligência de modo efetivo em três dimensões – eficiência, 
experiência e inovação – para acelerar a sua transformação. 
Estes ingredientes permitem que as organizações estejam 
Future Ready. Now.
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Recomendações para ajudar o seu 
negócio a estar pronto para o futuro
Em última instância, as iniciativas de transformação digital têm de apresentar 
resultados para o negócio e impactar em áreas como vendas, receitas, custos 
reduzidos e maior satisfação dos clientes e dos colaboradores. Estes resultados são 
alcançados através de uma estratégia coesa, visão e planeamento com base num 
calendário de iniciativas.

O CISR do MIT defende que as organizações realizam 
transformações digitais através do foco na experiência 
do cliente e/ou eficiência operacional. As organizações 
que atingem os níveis de transformação mais elevados 
estão mais preparadas para o futuro (Future Ready), 
sendo ao mesmo tempo de baixo custo e inovadoras.
A Avanade vê a inovação como uma terceira dimensão, 
baseada em parte nas pistas deste relatório. Seguem-se 
várias recomendações chave para ajudar a sua 
organização a ficar pronta para o futuro, incluindo a 
infusão de inteligência nas três dimensões de eficiência, 
experiência e inovação.

Vai precisar de uma 
estratégia de transformação 
digital que seja regularmente 
revisitada e replicada ao 
longo do tempo para se 
poder ajustar às condições 
de mercado.

Crie uma estratégia viva que considere o talento e as competências.
Embora os dados mostrem que a maior parte das organizações possui uma estratégia de transformação digital, muitas não 
sabem onde ou como começar para maximizar o seu impacto e obter ganhos no curto prazo. Vão precisar de uma estratégia 
que seja regularmente revisitada e replicada ao longo do tempo para se poder ajustar às condições de mercado. Uma 
estratégia viva tem de considerar igualmente as pessoas numa perspetiva de competências e desenvolvimento, bem como 
a aquisição de novos talentos quando necessário. Ao incluir a inteligência na sua estratégia, irá trazer uma visão de futuro 
do sucesso organizacional que está a perseguir através de um calendário de iniciativas de tecnologia e pessoas.
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Inteligência

Inteligência Inteligência

Future
Ready.
Now.

Eficiência

Experiência Inovação

As organizações prontas para o futuro infundem
inteligência em três dimensões chave

Figura 1: Modelo Future Ready. Now. da Avanade
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Criar eficiência operacional.
A criação de eficiência operacional exige níveis profundos 
de integração em todos os sistemas críticos para o negócio 
e níveis de processo para reduzir os custos. Infundir 
profundamente a inteligência nos sistemas exige 
potencialmente que sejam levantados ou repensados 
velhos processos com automação, para que as pessoas 
se possam concentrar em desvios e problemas a resolver. 
A eficiência também se converte em agilidade 
organizacional e na capacidade de responder mais 
rapidamente às condições de mercado.

Investir em experiência de cliente e colaborador.
A experiência de cliente exige o mesmo investimento que a 
experiência de colaborador. As organizações prontas para 
o futuro olham para todos os pontos de interação 
entre a sua marca e o cliente e otimizam-nos com 

interações centradas no cliente, concebidas para ele 
e que o envolva. Também tem de se considerar todo 
o ciclo de vida da experiência do cliente e infundir 
inteligência nos momentos certos. Remover pontos de 
fricção ao longo desse ciclo de vida ajuda a maximizar 
receitas e a fidelização do cliente. 

Criar inovação contínua.
A inovação não é uma fórmula fechada. A inteligência 
prepara os colaboradores para verem as coisas com 
contexto e com novas perspetivas que criam potenciais 
oportunidades. Procure assegurar que a inteligência esteja 
a abrir portas para os dados interligados em todas as 
funções do negócio. Isto traduz-se em inovações adicionais, 
grandes e pequenas, para o negócio - desde melhorias 
dos processos até à perceção de oportunidades de negócio 
completamente novas.
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Torne-se Future Ready. Now. E complete a sua
transformação digital.

Âmbito do estudo e metodologia.
United States 

Australia

Belgium & Netherlands

Canada

France

Germany 

Japan 

Nordic countries

United Kingdom

Italy 

Spain 

100

100

100

100

100

   200

100

100

100

75

75
Analysis showing respondent function, asked to
all 1,150 respondents

IT/Digital
decision-makers 

Finance/Operations
decision-makers

Sales decision-makers

Marketing
decision-makers

HR decision-makers

450

175

175

175

175
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Universalmente, as organizações estão a enfrentar a transformação digital como uma forma de infundir inteligência para 
aumentar a sua eficiência operacional, melhorar a experiência do cliente e do colaborador e potenciar a sua inovação de 
forma contínua. É um trabalho difícil, mas a retorno potencial é substancial. Tornar-se pronto para o futuro é fundamental.

A Avanade recorreu à Vanson Bourne, especialista independente em estudos 
de mercado do sector Tecnológico, para realizar a investigação em que se 
baseia este relatório. Para o estudo, foram entrevistados 1150 decisores seniores 
entre o final de 2018 e início de 2019.

As entrevistas foram conduzidas remotamente por telefone e online. Todas foram 
realizadas usando um rigoroso processo de triagem multinível para assegurar que 
apenas candidatos adequados tinham a oportunidade de participar. As empresas 
inquiridas têm um volume de negócios anual de $500 milhões a mais de $10 mil 
milhões, e pertencem a setores que incluem comunicações, multimédia e alta 
tecnologia; serviços financeiros; saúde e serviços públicos; recursos; e produtos. 
Salvo quando indicado, os resultados discutidos baseiam-se na amostra total.

Saiba mais. Visite-nos em 
www.avanade.com/futurereadynow

Figura 2: Decomposição por países Figura 3: Decomposição por papel funcional
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A Vanson Bourne é uma firma especialista 
independente em estudos de mercado para o setor 
tecnológico. A nossa reputação em análises robustas 
e credíveis assenta em princípios de investigação 
rigorosos e na nossa capacidade de obter as 
opiniões de decisores seniores em todas as funções 
técnicas e de negócio, em todos os setores de 
negócio e em todos os principais mercados.

Saiba mais em www.vansonbourne.com

Saiba mais em www.avanade.com

A Avanade é líder na prestação de serviços digitais 
inovadores e de serviços na cloud, em soluções de negócio 
e desenho orientado à experiência do utilizador, entregues 
através do poder das pessoas e do ecossistema Microsoft. 
Com 37.000 profissionais em 25 países, somos a força motriz 
por trás do Accenture Microsoft Business Group, ajudando 
a colaboração das empresas com os clientes, a capacitar 
os colaboradores, otimizar operações e transformar 
produtos, alavancando a plataforma da Microsoft. Detida 
maioritariamente pela Accenture, a Avanade foi constituída 
em 2000 pela Accenture LLP e pela Microsoft Corporation.

©2019 Avanade Inc. Todos os direitos reservados. O nome e logotipo 
Avanade são marcas comerciais registadas nos E.U.A. e noutros países. 
Outras marcas e nomes de produto são marcas comerciais dos 
respetivos proprietários.


