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O que significa para uma empresa ter alta intensidade tecnológica ou ser 
"digitalmente transformada"? Certamente, uma empresa desse tipo tem um nível 
avançado de tecnologia implantada, e os funcionários podem aproveitar as ofertas 
mais atualizadas em ferramentas e serviços tecnológicos. Nossa recente pesquisa, 
no entanto, demonstra que a verdadeira intensidade tecnológica é muito mais do 
que a simples implantação tecnológica; empresas verdadeira e digitalmente 
transformadas também têm arquiteturas técnicas, processos e culturas 
diferenciados que lhes permitem aproveitar sua tecnologia para criar melhores 
resultados de negócios. 

Nossa pesquisa demonstra que muitas organizações seguem um caminho típico 
para a maturidade nos diferentes aspetos do Tech Intensity (tecnologia implantada 
e arquitetura técnica, que podem ser agregados em "adoção", e processo e cultura, 
que podem ser agregados em "capacidade". Muitas organizações começam no 
estágio "tradicional", com estruturas de dados em silos e unidades de negócios 
localizadas ou em silos. À medida que amadurecem pelos estágios "bridge" e "hub", 
as organizações crescem cada vez mais conetadas, com plataformas de dados que 
centralizam o armazenamento e o acesso aos dados em toda a organização e 
aumentam o suporte para análises em tempo real. Isso permite que as equipes das 
unidades de negócios colaborem mais facilmente e desenvolvam recursos de ML 
cada vez mais avançados.  

No momento em que chegam ao estágio de maturidade da "plataforma", as 
unidades de negócios são capazes de aproveitar um armazenamento de dados rico 
e bem mantido para automatizar cada vez mais decisões simples e analisar os 
impactos de suas transformações em tempo real. Nas organizações de plataforma, 
o grupo de TI normalmente se concentra em estabelecer e manter bases de dados 
e análises – fornecendo as ferramentas do comércio – em vez de realizar análises. 
Os membros das unidades de negócios no estágio da plataforma normalmente são 
alfabetizados em dados e operam de forma relativamente independente, usando 
dados para orientar as decisões diárias e desenvolver soluções de IA.  

 

Figura 1. A maioria das empresas segue um "modelo de maturidade" �pico à medida que 
progride em sua jornada de transformação digital. 
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Tecnologia implantada 

À medida que aumentam sua intensidade tecnológica, as empresas normalmente 
implantam níveis cada vez mais avançados de tecnologia para apoiar suas metas. 
Essa jornada de transformação se inicia com a introdução de uma plataforma de 
dados compartilhada, geralmente híbrida ou na nuvem, que permite a agregação de 
dados entre equipes e funções. Com o tempo, as equipes adicionam recursos de 
análise e aprendizado de máquina conforme adequado, aproveitando seus 
conjuntos de dados coletados para gerar insights acionáveis sobre seus negócios 
em tempo real. Em última análise, as empresas transformadas implantam tecnologia 
que capacita até mesmo "desenvolvedores cidadãos" para gerar essas percepções 
por meio do uso de ferramentas de código baixo/sem código. 

Arquitetura técnica 

Para se tornarem tecnicamente maduras, as empresas devem desenvolver sua 
arquitetura com suas implantações de tecnologia. Empresas tecnicamente intensas 
geralmente modernizam sua arquitetura à medida que a constroem, reformulando 
a arquitetura com uma abordagem baseada em microsserviços e nativa em nuvem 
para o desenvolvimento de aplicativos que aproveita os serviços de banco de dados 
gerenciado e os planos para o desenvolvimento de IA/ML entre organizações. Essas 
empresas arquitetam suas plataformas de dados com um núcleo compartilhado, 
criando APIs e documentação que permitem que qualquer pessoa acesse os dados 
de que precisa, independentemente de suas atribuições departamentais. Para as 
empresas que iniciam essa jornada, uma abordagem paralela pode ser útil – iniciar 
pilotos que quebrem um "muro" de dados existente entre duas organizações, 
usando esse impulso para expandir para fora, ao mesmo tempo em que garantem 
que as implantações futuras sejam construídas com uma arquitetura integrada em 
mente. 

Processo e cultura de inovação 

Além da tecnologia implantada e da arquitetura, empresas tecnicamente intensas 
têm processos diferenciados em torno da inovação. Muitas empresas tradicionais 
têm uma estrutura de inovação centralizada, com unidades de negócios raramente 
participando do design e desenvolvimento de aplicativos. À medida que 
amadurecem, essas empresas introduzem estruturas de equipe ágeis (primeiro nos 
pilotos, depois mais expansivamente), com as unidades de negócios que possuem 
desenvolvimento de aplicativos e equipes ágeis recebendo cada vez mais 
autoridade na tomada de decisões sobre seus produtos. Empresas mais maduras 
também introduzem e expandem o treinamento sobre o uso de dados, análises, ML 
e IA entre desenvolvedores e não desenvolvedores, entendendo que a verdadeira 
inovação vem quando todos os membros da equipe podem gerar percepções. Por 
fim, à medida que evoluem, as empresas maduras introduzem e reforçam uma 
cultura de aprendizagem em suas equipes, o que agrega valor à medição e à 
experimentação precisas para criar melhores resultados de negócios. 

  



 4  
 

 

 

À medida que as organizações de hub amadurecem em direção ao próximo estágio 
de maturidade ("plataforma"), elas podem aproveitar com mais eficiência todos os 
dados da organização para gerar resultados de negócios. À medida que as 
unidades de negócios assumem mais propriedade sobre os aplicativos e aproveitam 
os dados em tempo real na tomada de decisões, os hubs em transição podem gerar 
resultados realmente inovadores, com os funcionários focados na solução criativa 
de problemas, e não em processos repetitivos. 

CARACTERÍSTICAS COMUNS 

As organizações de hub geralmente: 

• Definem a maioria das metas e objetivos com base nos dados nos níveis 
de liderança e equipe 

• Compartilham facilmente dados entre a maioria das equipes para 
impulsionar a colaboração, embora às vezes seja dificultada por diferenças 
no formato ou no esquema 

• Tentam orientar a tomada de decisões e o desenvolvimento de aplicativos 
com base em unidades de negócios, com alguns cientistas de dados 
sentados diretamente nas equipes mais maduras e outros sentados em 
um pool central 

DESAFIOS COMUNS 

As organizações de hub podem experimentar: 

• Atrito no fluxo de dados entre as equipes, pois os departamentos não têm 
padrões comuns para o compartilhamento sistemático de dados 

• Dificuldade para auditar e analisar modelos de ML que foram 
desenvolvidos no passado 

Seu resultado: hub 

As organizações de hub conseguiram os primeiros obstáculos da transformação digital e desfrutam de uma 
infraestrutura técnica e operacional mais unificada, além de estarem prontas para aproveitar com mais 
sucesso todos os seus ativos organizacionais. Muitas vezes, essas organizações visam a melhorar seus 
processos em vez de suas fundações técnicas, e podem se concentrar no desenvolvimento e no 
aprimoramento do uso de análises e aprendizado de máquina para impulsionar o desempenho dos negócios. 
Um elemento crítico dessa fase é a transformação cultural bem-sucedida, pois todas as unidades de negócios 
aprendem a usar as novas e poderosas ferramentas à sua disposição para tomar, de forma independente, 
ações que dão respaldo às metas organizacionais gerais. 
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• Desafios na capacitação de um conjunto mais amplo de equipes para 
desenvolver e implantar aplicativos rotineiramente em toda a organização 
sem a ajuda da TI central 

ETAPAS COMUNS PARA A TRANSIÇÃO 

Os projetos comuns que podem conduzir a transição de uma organização hub para 
a próxima fase de maturidade ("plataforma") incluem: 

• Introdução de programas de treinamento que capacitam desenvolvedores 
e não desenvolvedores a trabalhar com dados e implantar soluções de IA, 
incluindo a introdução de serviços de IA em nuvem para adicionar 
inteligência a aplicativos de negócios 

• Introdução de práticas de conformidade de dados e ML para análises de 
desempenho e outros sistemas de gerenciamento 

• Desenvolvimento de uma camada semântica que normaliza dados e 
definições para consumo interno do usuário final 

VITÓRIAS RÁPIDAS PARA ORGANIZAÇÕES DE HUB 

Os projetos menores que podem permitir que as organizações de hub se movam 
em direção ao estágio da plataforma incluem: 

• Analisar e expandir a documentação de API e de compartilhamento de 
dados entre diferentes equipes para impulsionar um padrão comum 

• Certificar-se de que os artefatos de ML para serviços desenvolvidos 
internamente e de terceiros (código-fonte, registros de treinamento e 
testes) sejam arquivados de maneira que possam ser auditados por 
futuras equipes, de preferência automaticamente 

• Começar o desenvolvimento de um kit de ferramentas de ML e dados em 
toda a organização para orientar um conjunto de práticas recomendadas 
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