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Introdução A transformação digital tem se destacado nos últimos anos, e esse foco tem se 
concentrado em um alívio mais acentuado à medida que as organizações fazem a 
transição para modelos virtuais. As empresas estão ansiosas para adotar as tecnologias 
mais recentes, aplicar análises avançadas e aproveitar os dados para melhorar o 
desempenho e impulsionar o sucesso dos negócios. Embora os elementos tecnológicos 
necessários para uma transformação digital bem-sucedida tenham sido explorados 
profundamente, foi dada menos atenção às mudanças culturais necessárias para 
impulsionar essa evolução. Na prática, muitas organizações acham que os elementos 
culturais da transformação digital são os mais difíceis de introduzir e aplicar.  

Nossa pesquisa mostrou uma forte correlação entre a maturidade tecnológica ou 
intensidade tecnológica de uma empresa e seu desempenho nos negócios. 1 Nosso 
trabalho pesquisou mais de 130 empresas nos principais mercados verticais, incluindo 
manufatura, serviços financeiros, saúde, varejo, e software. Categorizamos essas 
empresas em um espetro que varia de “líderes digitais” a “retardatários” avaliando-as em 
mais de 100 caraterísticas, caraterizando sua adoção de tecnologia (por exemplo, 
arquitetura de plataforma de dados) e recursos (por exemplo, suporte a desenvolvedores 
cidadãos). Descobrimos que a intensidade da tecnologia afeta o CAGR de receita de 3 
anos e o CAGR de valor empresarial total de 3 anos, com líderes digitais superando 
retardatários digitais nessas medidas e em outras. 

Como pode ser esperado, muitas empresas líderes são nativos digitais que começaram 
com uma placa de tecnologia limpa. No entanto, descobrimos que os líderes também 
eram muitas vezes grandes empresas tradicionais que haviam se transformado 
digitalmente com sucesso. As empresas retardatárias, em contrapartida, são 
caraterizadas por infraestruturas e práticas herdadas e enfrentam uma variedade de 
desafios à medida que se adaptam para competir.  

Este artigo tem como objetivo entender os elementos culturais dessas organizações. 
Apresentamos percepções com base em conversas com um subconjunto de líderes 
digitais e retardatários, explorando a relação entre as culturas de dados dessas 
empresas e sua maturidade tecnológica. Nossa pesquisa descobre que determinados 
comportamentos, valores e crenças desempenham um papel significativo na 
determinação de onde uma empresa está hoje no espetro da transformação digital.  

Especificamente, identificamos quatro principais temas culturais diferenciando empresas 
com alta e baixa intensidade tecnológica. 

1. Elas adotam uma mentalidade de crescimento em relação ao risco e à aprendizagem 
contínua; acreditam que as pessoas e a própria organização podem (e devem) evoluir 
ao longo do tempo e veem os dados como críticos para permitir essa evolução 

2. Elas aproveitam os dados para criar um contexto compartilhado que facilita a 
colaboração e a tomada de decisões e promove a transparência em toda a 
organização 

3. Elas incentivam e capacitam as equipes a examinar os dados; há um foco na 
definição de metas realistas e no uso de dados para medir o desempenho em relação 
às métricas 

4. Elas usam metas comuns e medidas objetivas para alinhar sua organização, 
permitindo mais autonomia para que as equipes busquem metas de maneira criativa 

Em termos gerais, também descobrimos que os líderes digitais vão além das práticas 
individuais específicas enumeradas acima. Essas empresas reconhecem a importância 
crítica desses elementos culturais e tomam medidas ativas para levar esses princípios 
culturais às operações diárias da organização.  

 

1Consulte Deseja um futuro mais justo? Capacite os desenvolvedores cidadãos para uma revisão inicial das 
descobertas; detalhes adicionais a serem publicados no final deste ano 

https://www.wired.com/story/want-a-more-equitable-future-empower-citizen-developers/
https://www.wired.com/story/want-a-more-equitable-future-empower-citizen-developers/
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Adote uma 
mentalidade 

de 
aprendizado 

 
 

100% dos líderes digitais que 
conversamos indicam que suas 
empresas têm uma mentalidade 
de crescimento em relação à 
tomada de riscos e à 
aprendizagem contínua. 
 
 
 
 
"Incentivamos a assumir riscos e 
chances. Seu sucesso tem 
como base em quantos 
experimentos você pode 
executar."  

- Líder digital 
 
 
 
"Gostamos de dizer que 
incentivamos os riscos, mas em 
se tratando disso, eles não são 
recompensados. Se 
[malsucedidos], eles são 
penalizados, embora tenhamos 
adotado essa ideia de 
candidatos a riscos".  

- Retardatário digital 

Os líderes digitais estão bem sintonizados com a velocidade com que seus cenários 
competitivos estão mudando. Nesse contexto, uma estratégia de "aversão ao risco" é 
uma estratégia não inicial; para essas empresas, os riscos sensatos e a experimentação 
deliberada não são luxos que permitem um sucesso incremental, mas sim estratégias 
fundamentais para competir eficazmente. Os líderes digitais com os quais falamos 
consideram-se "organizações de aprendizagem" e acreditam que têm de se adaptar 
constantemente para evitar a obsolescência. Essa mentalidade exige que as empresas 
valorizem os dados: A aprendizagem, a melhoria e os riscos sensíveis só podem ser 
obtidos por meio de feedback contínuo. 

Os líderes digitais enfatizam a importância do valor de aprendizado da experimentação. 
Mesmo que uma meta não seja atingida após a conclusão de um experimento, a 
organização adquiriu conhecimento sobre o mercado, o produto ou o processo que eles 
podem usar para o aprimoramento automático. Os líderes digitais reconhecem que 
alguns riscos são muito caros e incentivam o projeto, o planejamento e a avaliação de 
oportunidades eficazes para maximizar as chances de sucesso e as oportunidades de 
aprendizado de suas iniciativas. Sempre que possível, eles aproveitam os dados para 
projetar e avaliar tais experimentos. 

Além disso, os líderes reconhecem que o desenvolvimento de indivíduos é essencial 
para o sucesso a longo prazo. Os investimentos em treinamento nem sempre resultam 
em compensações imediatas (por exemplo, no mesmo trimestre). Esses investimentos 
são tratados como mais semelhantes à pesquisa e desenvolvimento, onde o impactos 
pode ser profundo, mas leva mais tempo para ser concretizado. Essa abordagem ao 
treinamento é particularmente verdadeira ao ensinar habilidades fundamentais, como 
resolução de problemas, estatísticas e pensamento de design. Os líderes digitais tornam 
disponíveis e priorizam essas habilidades em seus programas de aprendizagem, em vez 
de se concentrarem estritamente nas habilidades diretamente relacionadas ao trabalho 
do projeto. 

As empresas que caraterizamos como retardatárias digitais, em contrapartida, priorizam 
esforços de curto prazo para lidar com imperativos imediatos, muitas vezes mostrando 
um foco na otimização das iniciativas existentes. A formação no local de trabalho enfatiza 
uma gama limitada de áreas temáticas concebidas para requisitos de trabalho "no estado 
em que se encontra" e compensação a curto prazo. Essas organizações não enfatizam 
o aprendizado e o desenvolvimento contínuos, em vez disso, perpetuando uma cultura 
em que os riscos são desencorajados e o treinamento é transacional. Em nossas 
conversas, observamos que essa aversão ao risco era frequentemente acompanhada 
por uma falta de confiança na organização: Tanto nas habilidades de seus funcionários 
quanto na liderança para conduzir e manter com sucesso esse ambiente de 
aprendizagem.  

Isso não significa que o desenvolvimento de uma mentalidade de aprendizagem seja 
uma navegação tranquila, mesmo para líderes digitais. Por vezes, os entrevistados de 
empresas líderes reconheceram uma dificuldade para equilibrar a tomada de riscos com 
as falhas que podem ser seguidas. Em outros casos, ouvimos que, embora a liderança 
organizacional tenha comprado totalmente para conduzir uma mentalidade de 
aprendizagem, as realidades práticas continuaram forçando-as a priorizar uma 
abordagem de curto prazo para atender aos prazos e às expetativa do cliente. Instilar 
uma mentalidade de aprendizagem é uma mudança cultural que exige esforço e prática 
deliberados ao longo do tempo, e para nenhum dos líderes digitais com quem falamos 
foi uma mudança de "interruptor de luz".  
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Criação de 
contexto 

compartilhado 
por meio de 

dados 
 
 

"Muitas vezes, as decisões não 
são tomadas por uma pessoa, 
mas por todo o grupo. Por 
exemplo, a equipe financeira 
executaria cenários... e haveria 
feedback do CEO sobre isso. 
Cada uma dessas partes traz 
alguns dados para a tabela no 
processo de tomada de 
decisões. Portanto, todos esses 
dados são vistos por todos. 
Todos têm a chance de 
expressar preocupações ou 
mostrar se há algum negativo."  

- Líder digital 
 
 
 
 
 
"Eu gostaria que pudéssemos 
dizer que somos orientados por 
dados na tomada de decisões, 
mas infelizmente temos muitos 
executivos, e nem todos têm o 
mesmo valor para os dados. Por 
exemplo, posso descrever a eles 
o que dizem os dados, mas eles 
têm muita experiência e 
prefeririam confiar em sua 
intuição."  

- Retardatário digital 

Os líderes digitais acreditam fortemente na transparência quando se trata de dados e 
tomada de decisões dentro da organização. Nas principais organizações, os dados 
relevantes e claramente compreendidos possibilitam decisões inteligentes e inovadoras, 
colocando o foco em tornar os dados amplamente disponíveis e estabelecendo um 
contexto organizacional compartilhado. Esse ambiente é implantado não apenas por 
meio de infraestrutura, mas também por meio de normas culturais: em nossas conversas 
com líderes, havia uma suposição subjacente de que o compartilhamento de dados entre 
equipes e departamentos é necessário para a colaboração e a solução de problemas. 
Portanto, os privilégios de dados não são inerentemente restritos por função ou 
responsabilidade, e os comportamentos de proteção de dados são fortemente 
desencorajados. Também observamos uma crença entre os líderes digitais de que os 
dados permitem que boas ideias venham de qualquer lugar da organização. Os 
indivíduos, apoiados por dados, podem e influenciam as principais decisões nos níveis 
mais altos da empresa. Para empresas mais maduras com as quais conversamos, 
desenvolver essa mentalidade exigia evangelismo ativo da liderança (e em várias 
empresas, os entrevistados relataram que mudanças significativas ocorreram somente 
após o volume de negócios no nível executivo).  

Ao mesmo tempo, as empresas líderes digitais reconhecem que os dados precisam ser 
tratados com cuidado; controles adequados são implementados para garantir que os 
dados sejam adequadamente governados e protegidos (por exemplo, por motivos éticos 
ou de privacidade do cliente). Esses controles, com razões claras para seu uso, 
aumentam em vez de impedir o uso e o compartilhamento de dados. Os funcionários se 
sentem capacitados para acessar dados sabendo que as restrições evitarão qualquer 
uso indevido acidental.  

Os funcionários das organizações digitais retardatárias, em contrapartida, geralmente 
mantêm os dados próximos do colete, com dados e razões para a tomada de decisões 
compartilhados apenas de acordo com a necessidade. Nessas organizações, os dados 
geralmente são incluídos como fonte de energia: se ninguém puder contestar os 
números, ninguém poderá discutir com as decisões. Isso também perpetua e é 
exacerbado por grupos de "TI invisível" nas organizações, onde os dados são 
armazenados em silos departamentais em vez de em um armazenamento de dados 
centralizado.  

Os retardatários digitais geralmente favorecem o julgamento dos negócios e uma "cultura 
de gênio" em relação às decisões orientadas por dados, onde as decisões são aceitas 
com base na experiência e na posse dos indivíduos. Os dados, quando usados, muitas 
vezes justificam decisões já tomadas pela liderança e não são interrogados mais 
profundamente. Ouvimos duas causas principais para isso. Primeiro, alguns 
entrevistados mencionaram a liderança acostumada a tomar decisões com base no 
julgamento dos negócios. Outras organizações reconheceram a importância dos dados 
na tomada de decisões, mas foram limitadas pela falta de recursos para permitir essa 
tomada de decisões. Essas tendências perpetuaram culturas em que a dinâmica de 
poder, em vez de um entendimento comum da informação, é fundamental para o 
processo de tomada de decisão.  

Mesmo em líderes digitais, encontramos evidências de níveis irregulares de maturidade 
dentro das organizações. Alguns entrevistados sugeriram que determinadas funções não 
exigiam o mesmo nível de conhecimento de dados, indicando que uma visão 
compartilhada da importância dos dados ainda pode ser imperfeita, mesmo nas 
principais organizações. 
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Medição de 
tudo 

 
 

80% dos líderes digitais 
indicaram que suas empresas 
realizam algum nível de análises 
de 360 graus durante as 
avaliações de desempenho, ao 
passo que apenas 17% dos 
retardatários digitais disseram o 
mesmo.  
 
 
 
 
 

"As metas finais são todas 
aspiracionais. Faz parte de uma 
compreensão implícita de que 
você não conseguirá atingir 
parte de suas metas – ou até 
mesmo 20%. Sabemos que 
você não vai conseguir... é muito 
difícil para nós criar metas 
medidas... então, nós nos 
padronizamos para a medição 
qualitativa e olhamos para o 
esforço a curto prazo e coisas 
que a equipe realmente fez."  

- Retardatário digital 

Os líderes digitais incentivam os funcionários a coletar e examinar o máximo possível de 
dados, tanto para informar os objetivos quanto para medir o progresso. Eles não se 
afastam do uso de métricas detalhadas para definir o sucesso e acreditam que metas 
realistas, mas ambiciosas, devem ser fundamentadas em dados significativos e 
mensuráveis.  

Há uma expectativa de que os funcionários das organizações líderes acompanhem 
continuamente o progresso em direção às metas do projeto, bem como às metas de 
desempenho individuais. Os processos formais de avaliação têm como base métricas 
orientadas por dados e complementados com análises de 360 graus. O resultado é uma 
cultura que incentiva os indivíduos a evoluírem e a adaptarem esforços com base no 
máximo de opiniões possível, em vez de se concentrarem estritamente nas avaliações 
do "acima".  

Esse foco na medição pode criar uma imagem de um local de trabalho rígido, onde os 
funcionários estão limitados a "seguir os dados". No entanto, observamos o contrário: o 
foco na medição dá às equipes flexibilidade e autonomia para atingir seus objetivos. Na 
verdade, o aumento da estrutura por meio de metas claras orientadas por dados cria um 
ambiente em que a inovação, a experimentação e a tomada de riscos são incentivadas; 
os funcionários podem avançar em direção às metas de maneira criativa. Curiosamente, 
os nativos digitais com quem falamos trataram essa abordagem flexível e de risco como 
um dado. Foi em nossas conversas com organizações mais tradicionais que se 
transformaram em líderes digitais, onde os entrevistados destacaram isso ativamente 
como uma mudança notável de antes.  

O desafio dos retardatários digitais é estabelecer metas realistas e bem compreendidas. 
Em nossas conversas, descobrimos que os retardatários digitais entendem a importância 
da definição de metas; no entanto, eles definem metas aspiracionais que não são 
suficientemente fundamentadas em dados e que os funcionários acreditam que são 
impossíveis de alcançar. Diante desses objetivos, os funcionários se afastam da 
medição, antecipando que ela mostrará que estão aquém das expetativa. Isso leva a 
uma abordagem de "melhor esforço", não guiada pelo feedback em tempo real dos 
dados.  

A falha em empregar dados e métricas quantitativas faz com que os retardatários digitais 
se concentrem principalmente na adesão ao processo. Essas empresas desenvolvem 
práticas complexas, porém qualitativas, que elas usam para comprovar o esforço em vez 
de medidas objetivas de sucesso. O desvio dessas práticas é desencorajado, pois os 
benefícios de fazer isso são difíceis de medir ou justificar. Os entrevistados de 
organizações retardatárias refletiram como essa abordagem sufoca a inovação, pois 
descapacita os funcionários a adaptar suas abordagens aos problemas em questão. 

 

 
Os líderes da cultura de dados experimentam metas e métricas estruturadas, mas ainda 
assim têm flexibilidade no processo; existe uma compensação entre "o quê" e "como". 

Retardatários 
digitais 

Aumentando a maturidade digital Líderes 
digitais 

Pouco claros e esporádicos 

Rígidos e especificados Flexíveis e iterativos 

Claros e lógicos O "o quê"│Metas e métricas organizacionais 

O "como"│Regras e processos organizacionais 
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Conexão de 
dados e 

métricas para 
alinhar a 

organização 
 
 

"A empresa definirá o [seu] 
plano para [o] ano. Então isso se 
esgotará em toda a organização. 
Tudo isso se empilha... Todos 
podem ver as [metas] de todos... 
isso cria uma linha aberta de 
comunicação [entre as 
equipes]."  

- Líder digital 
 
 
 
"Eu desejo [entendi como as 
metas da minha equipe se 
encaixam nas metas da 
empresa em geral]. Quando 
atingimos as metas do CEO, 
elas são tão abstratas. Não 
consigo entender como conetar 
minhas metas às metas gerais. 
Se eu tentasse por muito tempo 
e arduamente, não conseguiria 
ligar os pontos."  

- Retardatário digital 

 

Por fim, os líderes digitais usam objetivos orientados por dados como funções de 
coordenação em diferentes níveis de sua organização. Esses objetivos são 
desenvolvidos por meio de uma metodologia transparente para todos e claramente 
alinhados à estratégia da organização. As equipes e os funcionários podem articular 
como seus objetivos específicos contribuem para os objetivos gerais de sua empresa; 
isso capacita as equipes a operar com um propósito comum, ou visão "Estrela-guia". 
Para líderes digitais, um conjunto bem alinhado de metas cria uma visão compartilhada 
para toda a organização, canalizando a inovação e a criatividade no nível individual para 
o sucesso definitivo da empresa.  

A implementação de objetivos em toda a organização não significa simplesmente exigir 
OKRs (objetivos e resultados-chave) da liderança, pois essa abordagem pode se tornar 
rapidamente uma carga organizacional. As equipes e os funcionários precisam comprar 
para atingir as metas e entender como elas se desenvolvem em direção às metas da 
empresa, o que geralmente é feito por meio de um processo combinado de cima para 
baixo e de baixo para cima, criando um senso de unidade e alinhamento.  

Mesmo em líderes digitais, no entanto, ouvimos exemplos de empresas que lutam para 
se equilibrar entre aproveitar os dados para definir metas e diminuir as decisões em 
análises exaustivas. Por vezes, os entrevistados estavam frustrados com a necessidade 
de decisões simples (por exemplo, corrigir um botão mal posicionado no aplicativo 
móvel), que exigiam uma sobrecarga significativa e instrumentação de dados.  

Os retardatários digitais, por outro lado, muitas vezes lutam com os elementos básicos 
da definição de metas: as prioridades da empresa geralmente refletem apenas 
resultados de alto nível, com muitas vezes uma conexão tênue com uma estratégia geral 
ou explicação de como as equipes contribuem para esses resultados. 
Consequentemente, os funcionários dessas empresas deixam de priorizar objetivos mal 
compreendidos, causando um desalinhamento em toda a empresa na direção de metas 
estratégicas. A tendência para uma "cultura de gênio" nessas organizações, conforme 
descrito anteriormente, agrava esse problema. Os indivíduos acreditam que sabem o 
que é melhor para a organização e concentram seus esforços lá, mesmo que isso não 
se encaixe na estratégia mais ampla.  

O impactos da cultura de dados sobre o alinhamento organizacional de uma empresa 
pode ser visualizado como uma pirâmide, onde o topo da pirâmide consiste na liderança 
de uma empresa e o fundo compreende seus trabalhadores de linha de frente (veja 
abaixo). A adoção de uma cultura orientada por dados alinha uma empresa vertical e 
horizontalmente. O uso de métricas e objetivos orientados por dados permite uma melhor 
compreensão de como indivíduos e grupos se alinham com as metas gerais da empresa 
(alinhamento vertical). Os modelos de dados comuns e o acesso transparente permitem 
que as equipes colaborem de forma eficiente e reduzam o imposto que muitas vezes 
dificulta a formação de equipes interfuncionais em organizações maiores (alinhamento 
horizontal). 

 
A cultura de dados pode alinhar uma organização horizontal e verticalmente 

Equipe executiva 

Gerenciamento de nível médio 

Funcionários de linha de frente 

A
linham

ento vertical 

Alinhamento horizontal 
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Cultura como 
agente de 

transformação 
digital 

Nossas conversas com líderes digitais revelam práticas comuns destacadas acima: 
adotar uma mentalidade de aprendizagem, fornecer acesso transparente aos dados, 
contar com métricas claras para acompanhar o progresso e usar essas métricas para 
alinhar a organização. Abrangendo tudo isso, os líderes digitais enfatizam a própria 
cultura de dados como uma peça central de seus negócios.  

Essa ênfase permite que a cultura desempenhe uma função de coordenação importante 
para os esforços dos funcionários. Para as empresas líderes digitais, a cultura é o 
mecanismo usado para alinhar crenças, valores adotados e ações cotidianas. Para ser 
bem-sucedido, esses diferentes elementos da cultura precisam ser consistentes e 
reforçadores.  

Nos líderes digitais, os comportamentos dos funcionários refletem e reforçam os valores 
declarados da empresa, e esses, por sua vez, são impulsionados pelas principais 
crenças de liderança. Observamos esse comportamento em nativas digitais e 
transformamos com sucesso empresas com décadas de experiência operacional. Os 
funcionários dessas organizações entendem como uma organização espera que eles 
ajam e por quê. Os retardatários digitais, por outro lado, mostram um desalinhamento 
entre o que é formalmente exposto e o comportamento no solo. Isso persiste apesar de 
um reconhecimento claro e consistente em conversas com retardatários digitais de que 
uma cultura orientada por dados é importante. Nessas organizações, hábitos enraizados, 
falta de habilidades individuais e foco descendente insuficiente frustram os esforços para 
alinhar o comportamento às ambições.  

Isso não quer dizer que os retardatários digitais estejam condenados a parar em sua 
jornada de transformação digital. Conforme discutido acima, encontramos vários 
exemplos de líderes digitais atuais que haviam transformado (ou estavam no processo 
de transformação) suas culturas. Os líderes digitais também se referiam a áreas de 
tensão ou áreas de melhoria potencial em suas próprias culturas internas, demonstrando 
a necessidade de continuar crescendo e adaptando-se culturalmente a organizações 
maduras.  

Ao longo de nosso trabalho, descobrimos que empresas tecnologicamente maduras, 
sejam elas nativos digitais ou empresas tradicionais transformadas com sucesso, não só 
desfrutam de uma vantagem em resultados de negócios tangíveis, mas também 
mostram diferenças distintas em sua abordagem à cultura de dados. Estabelecer 
crenças sobre o valor da aprendizagem, da tomada de riscos, da transparência e da 
medição, refletindo-as nos valores da empresa, e incorporá-las nas práticas diárias são 
essenciais para uma forte cultura de dados e uma transformação digital bem-sucedida. 
Nossas descobertas indicam que as organizações que estão ansiosas para evoluir 
devem encontrar uma maneira de não só articular e implementar esses princípios, mas 
transformar suas crenças principais sobre quem são seus funcionários e o que eles são 
capazes de fazer. 
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