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Encomendado por

O Boston Consulting Group trabalha ao lado de 
líderes de empresas e da sociedade para que 
resolvam seus maiores desafios e aproveitem as 
grandes oportunidades. Fundado em 1963, o BCG 
é pioneiro em estratégia comercial. Atualmente, 
o grupo está ajudando os clientes a adotar uma 
abordagem transformacional que beneficie todas 
as partes envolvidas, para que as organizações 
cresçam, ganhem uma vantagem competitiva sus-
tentável e causem um impacto positivo na socie-
dade.

Nossas equipes globais e diversas trazem expe-
riência profunda e funcional no setor, além de 
uma série de perspectivas que questionam o 
status quo e estimulam a mudança. O BCG ofe-
rece soluções por meio de consultoria de geren-
ciamento, tecnologia e design de ponta, além de 
empreendimentos corporativos e digitais. Traba-
lhamos em um modelo colaborativo exclusivo em 
toda a empresa e em todos os níveis da organi-
zação do cliente, impulsionados pelo objetivo de 
ajudar nossos clientes a prosperar e permitir que 
eles tornem o mundo um lugar melhor.
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Líderes digitais criam resiliência de longo prazo

5 pp+

As líderes digitais conquistaram cinco pontos 
percentuais ou mais em capitalização de mercado em 

relação às outras durante a pandemia

> 5%

As líderes digitais tiveram um aumento de mais 
de 5% de capitalização de mercado em relação 

às outras durante a pandemia
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Escalando  
a capacidade 
digital

Como qualquer executivo de empresa dirá a você, 
fazer um projeto-piloto é fácil, já escalar o projeto é 
outra história. Isso se aplica a todos os tipos de 

transformação: digital, ágil, tecnológica ou de dados. Os 
projetos-piloto produzem excelentes resultados iniciais, 
mas os esforços para levar esses resultados para o mer-
cado ou incorporá-los em uma organização são, muitas 
vezes, insuficientes. 

Somente as soluções digitais que podem ser escaladas 
agregam bastante valor, e a capacidade de escalar essas 
soluções com rapidez é o que diferencia as empresas que 
se beneficiam com a transformação digital daquelas que 
não se beneficiam. A urgência de saber escalar aumenta 
em tempos de volatilidade comercial ou turbulência eco-
nômica. As empresas que escalam as soluções digitais 
geram ganhos de receita, custo e velocidade no curto 
prazo, e de resiliência no longo prazo. Nossa pesquisa mais 
recente sobre escala e capacitação digital descobriu que as 
empresas líderes digitais têm muito mais probabilidade de 
superar crises e emergirem mais fortes. Por exemplo, nos 
últimos dois anos da pandemia, as líderes digitais conquis-
taram 5 pontos percentuais ou mais de participação de 

https://www.bcg.com/publications/2021/performance-and-innovation-are-the-rewards-of-digital-transformation-programs
https://www.bcg.com/publications/2021/performance-and-innovation-are-the-rewards-of-digital-transformation-programs
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mercado e mais de 5% de capitalização de mercado a mais 
que as outras. 70% das líderes digitais esperam ganhar 
outros 5 pontos percentuais ou mais de participação de 
mercado nos próximos três anos.

O processo de escalar deve ser objetivo: as empresas 
desenvolvem um conjunto de soluções digitais que podem 
gerar valor e, em seguida, identificam quais delas podem 
trazer mais benefícios se implantadas em toda a organiza-
ção. Mas há alguns obstáculos organizacionais significati-
vos para a implementação. Grande parte das empresas 
tenta escalar muitas soluções digitais cujo impacto poten-
cial é limitado, especialmente porque as soluções se con-
centram em domínios específicos. Outras empresas per-
manecem presas a silos de dados, algoritmos e tecnologias 
que inibem sua capacidade de ampliar a escala. 

As empresas que alcançam escala com sucesso estão 
vendo sua vantagem de desempenho se ampliar em rela-
ção às que não conseguem. Hoje, as líderes digitais têm 
um crescimento de receita e uma economia com a trans-
formação digital três vezes maior que as empresas digital-
mente atrasadas, e conseguem escalar o dobro de solu-
ções (v. Anexo 1). Essas empresas estão consolidando sua 
posição de líder de mercado suas posições como líderes 
empresariais globais em seus setores.

A mais recente pesquisa do BCG sobre proficiência e matu-
ridade digital, que envolveu cerca de 2 mil empresas glo-
bais, descobriu que alcançar a escalar uma solução digital 
pode gerar um aumento de receita de 9% a 25% e uma 
economia de 8% a 28% em relação à base de referência 
pertinente (v. Anexos 2 e 3). Entretanto, as empresas que 
escalam várias soluções podem obter um aumento de 
receita em toda a empresa de quase 17%, além de 17% de 
redução nos custos. O poder de escalar também traz bene-
fícios qualitativos, como uma experiência do cliente 
melhor e mais moderna, a maior capacidade de integrar o 
ecossistema digital e de dados, maior resiliência comercial 
e um local de trabalho mais inclusivo e diversificado.

As líderes digitais conseguem mais impacto com as solu-
ções orientadas para o cliente (relacionadas à melhoria da 
experiência do cliente, vendas e marketing). Exemplos 
comuns incluem a otimização automatizada de campa-
nhas, como ofertas inteligentes e serviços B2C ou B2B 
personalizados, como landing pages customizadas. (Con-
sulte o artigo “Como melhorar as soluções orientadas ao 
cliente”.) Nossa pesquisa descobriu que as empresas líde-
res dimensionam mais soluções orientadas ao cliente do 
que as operacionais ou funcionais.

Anexo 1 –  
Escalar as soluções digitais gera um impacto significativo

Fonte: classificação de capacitação digital do BCG.
1Benefícios financeiros médios de n = 545 líderes digitais informados em nosso estudo.

Líderes digitais escalam
2x mais soluções 
que as empresas 
digitalmente atrasadas ...

… para obter um impacto financeiro significativo com isso1

Mais retorno 
das iniciativas digitais em

comparação com as atrasadas

Crescimento da 
receita com toda a 
transformação digital

Economia de custos 
com toda a

transformação digital

3x 15–20% 15–20%
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Anexo 2 –  
Soluções digitais orientadas ao cliente incremental o aumento de receita

Anexo 3 –  
As soluções digitais podem gerar uma economia significativa de custos

Fonte: classificação de capacitação digital do BCG.

Fonte: classificação de capacitação digital do BCG.

Observação: IoT = Internet das coisas; RPA = automação robótica de processos.

Soluções digitais que impulsionam o crescimento da receita

Impacto na receita bruta potencial da base de referência (crescimento médio da receita em %)

Proteção dos dados dos clientes e respeito à privacidade 
dos dados
P. ex., identificação da categoria de conformidade, divulgação de informações

Experiência digital do cliente online e offline totalmente integrada 
P. ex., bots e chats ao vivo promovem a retenção dos clientes

Classificação focada no atendimento ao cliente
P. ex., processamento de linguagem natural nas interações com os clientes

Assistência de IA para agentes de de atendimento e equipes 
em campo
P. ex., fornecendo informações sobre o cliente em tempo real, como 
status do pedido

Otimização automatizada de campanhas
P. ex., ofertas inteligentes, segmentação por público-alvo, anúncios dinâmicos

Serviços B2C e soluções B2B personalizadas
P. ex., landing pages personalizadas para relevância e frequência de 
interação

9%–16%

9%–10%

10%–21%

7%–23%

10%–20%

12%–25%

Soluções 
orientadas 
ao cliente

Soluções digitais que reduzem os custos

Impacto na na receita líquida potencial da base de referência (economia média de custos em %)

Outras soluções operacionais 
P. ex., fulfillment em tempo real e otimização de rede, automação industrial

Detecção instantânea de fraudes e invasões por IA
P. ex., detectar comportamento anormal do usuário e evitar violação

Aquisição de talentos e tomada de decisões com base em IA
P. ex., entrevista e recrutamento por vídeo com auxílio de IA

Outras soluções corporativas
P. ex., aquisição de talentos por IA, modelagem financeira, tutor virtual 
auxiliado por IA

Hiperautomação dos processos de serviço
P. ex., o RPA automatiza tarefas manuais repetitivas, como migrações

Manutenção preditiva com IoT
P. ex., previsão automatizada de gargalos usando deep learning

8%–8%

10%–22%

11%–21%

8%–15%

11%–21%

14%–28%Operações

Empresa
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A nova pesquisa também descobriu que apenas 30% das 
empresas podem se considerar líderes digitais, aquelas 
que estão na fase mais avançada da nossa avaliação de 
maturidade em capacitação digital (Consulte o artigo 
“Sobre nossa pesquisa” e o Anexo 4.) Essas empresas pas-
sam com sucesso do estágio piloto para operacionalizar e 
incorporar totalmente as soluções digitais na organização 
e em seus mercados e regiões. Elas incorporam mudanças 
culturais e operacionais, desenvolvem novas capacidades, 
trabalham de novas maneiras e identificam novas aborda-
gens para engajar com os clientes. Os 70% restantes das 
empresas não escalam soluções digitais a partir do piloto 
ou suas soluções permanecem presas em silos organiza-
cionais. Suas transformações não conseguem alcançar 
todo o potencial na empresa. 

Então, como as líderes digitais fazem isso? Como 30% das 
empresas conseguem escalar as soluções digitais e as 
outras não? Nossa pesquisa revela três fatores principais:

• Alinhamento do C-level. Os membros da equipe da 
alta gerência (p. Ex., COO, CFO, CMO, CTO, e CIO)1 ali-
nham-se a uma estratégia digital unificada e orientada 
aos negócios para estimular a ação e impulsionar a 
capacitação de forma vertical. Eles também se responsa-
bilizam pelo sucesso, trabalhando de forma colaborativa 
e apoiando uns aos outros.

• Desenvolvimento de recursos. Para apoiar os esfor-
ços de dimensionamento, os líderes criam os recursos 
de que precisam em áreas essenciais: dados de alta qua-
lidade, uma força de trabalho qualificada e a adoção da 
nuvem.

• Execução sempre e ativa. O plano digital não é uma 
iniciativa esporádica. Os líderes devem trabalhar pen-
sando na execução contínua para adaptá-lo e melhorá-lo 
conforme o mercado evolui, avaliando sempre o sucesso 
dos novos projetos-piloto para determinar quais serão 
escalados.

Este relatório mostra como as líderes digitais tornam cada 
um desses fatores de sucesso uma realidade em suas 
empresas. 

1. COO (diretor de operacoes), CFO (diretor financeiro) diretor, CMO (diretor de 
marketing,  CTO (diretor de tecnologia, CIO (diretor de informações

Anexo 4 – Apenas 30% das empresas são líderes digitais capacitadas

Fonte: classificação de capacitação digital do BCG.

Observação: a classificação é feita com base em uma pesquisa com mais de 40 perguntas nas diversas áreas de capacitação.

Empresas em estágio de maturidade (%)

3%
1%0%

17%

Atrasadas Líderes

0–42Pontuação de capacitação digital (DES): 84–100

23%
26%

22%

9%

0–12 >12–25 >25–37 >37–50 >50–62 >62–75 >75–88 >88–100DES

Em evolução Em transformação Capacitada

Digitalmente atrasadas Líderes digitais

Iniciante

Nível intermediário

Maturidade baixa Maturidade alta
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O sucesso das soluções digitais geralmente começa com a 
escolha dos casos de uso de maior potencial e a sua expan-
são. Os líderes usam ferramentas avançadas, como análise 
e IA, para transformar insights dos dados em ações de negó-
cios, rastrear resultados e criar ciclos de aprendizagem. 
Entre todos os tipos de soluções, as que melhoram os recur-
sos voltados para o cliente são aquelas que as empresas 
mais buscam e conseguem escalar. Quase 30% das organi-
zações escalaram soluções orientadas cliente, uma porcen-
tagem um pouco maior do as que escalaram soluções volta-
das para operações e processos da empresa (24% cada). 
Não é de surpreender que as empresas líderes digitais esca-
lem 70% mais soluções de lançamento no mercado do que 
as digitalmente atrasadas.

A personalização da experiência do cliente é uma estratégia 
comum no marketing centrado no cliente que busca trans-
formar a fidelidade e a satisfação do cliente em crescimento 
da receita. De acordo com a nossa pesquisa, a solução mais 
adotada e orientada ao cliente é a personalização de produ-
tos ou serviços B2C ou soluções B2B (como uma landing 
page personalizada para o cliente), que 30% de todas as 
empresas escalaram. A próxima solução mais comumente 
escalada envolve a proteção e o respeito à privacidade dos 
dados dos clientes. Quase um terço de todas as empresas 
escalaram essa solução.

Um grande banco europeu queria melhorar sua oferta de 
hipotecas para os clientes já existentes e encontrar uma 
forma de atrair novos clientes. A empresa realizou uma 
extensa pesquisa de mercado, testou cerca de 40 iniciativas 
digitais e, em seguida, selecionou quatro fluxos de trabalho 
para expandir e escalar. Primeiro, ela configurou contas de 

mídia pagas, utilizando os dados coletados de sua presença 
nas redes sociais para aumentar o tráfego de entrada e atin-
gir novos públicos que demonstraram interesse em seus 
produtos. Isso melhorou a experiência online do usuário em 
seus sites e ofereceu fácil acesso a informações e ferramen-
tas relevantes para maximizar as taxas de conversão e 
aumentar o agendamento de reunião para clientes de pri-
meira hipoteca. Ao escalar com sucesso essas duas soluções 
digitais, o banco obteve um aumento de 30% nas vendas em 
6 meses.

As empresas líderes digitais alcançaram uma maturidade 
digital 2,4 vezes maior em média do que as digitalmente 
atrasadas nos recursos necessários para escalar soluções 
orientadas ao cliente. As empresas que escalaram mais de 
70% de suas soluções orientadas a clientes têm ecossiste-
mas de dados mais maduros, equipes-modelo interfuncio-
nais, usam uma clara diretriz de valor e veem a segurança 
cibernética da nuvem como uma prioridade dos executivos 
C-level. 

Nessas empresas, o gerenciamento de experiências de pro-
dutos, a jornada do cliente e a análise de dados são inter-
funcionais. Como resultado, as funções do CMO, CTO e CIO 
podem se sobrepor. Como a nossa pesquisa anterior 
demonstrou, os CMOs estão especialmente bem posiciona-
dos para promover o alinhamento e dimensionar soluções 
orientadas ao cliente, uma vez que, em geral, ele é o respon-
sável pela criação e operação da jornada de experiência do 
cliente. Entretanto, como nosso estudo atual indica, os 
CMOs não podem fazer isso sozinhos. Para conseguirem 
escalar e executar as soluções, eles precisam do apoio de 
todos os executivos C-level.

Como melhorar as soluções orientadas ao cliente
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Há muito tempo, o BCG estuda a maturidade e a proficiên-
cia digital das empresas. A pandemia da COVID-19 aumen-
tou drasticamente a distância entre as empresas digital-
mente maduras e suas rivais quanto à resiliência e ao 
desempenho. 

O BCG e o Google (que encomendou o estudo) decidiram 
recentemente estudar a capacitação digital e, especifica-
mente, como algumas empresas se tornaram mais profi-
cientes digitalmente do que outras, escalando soluções digi-
tais, como processos habilitados digitalmente, produtos 
digitais e serviços digitais. Escalar significa passar da fase 
piloto da iniciativa digital para a total operacionalização e 
incorporação da solução em toda a organização e em seus 
mercados e regiões. 

Entrevistamos especialistas e líderes executivos de 2.000 
empresas em todo o mundo para avaliar o impacto dos 
principais fatores que ajudam as empresas a executar suas 
agendas digitais.

Nesse estudo, calculamos a média geral em capacitação 
digital (DES, digital enablement score) de cada empresa 
usando o índice de aceleração digital (DAI, digital accelera-
tion index) do BCG. A avaliação DES considera as soluções 
digitais de uma empresa (produtos, serviços e processos), a 
adoção de tecnologia e a maturidade das principais capaci-
dades. Ela avalia as empresas em 15 áreas que são essen-
ciais para descobrir e escalar soluções digitais que agregam 
valor. Também avaliamos o quanto os fatores certos melho-
ram a capacidade da empresa de fazer a transformação 
digital com todos os executivos C-level.

Nossa pesquisa confirmou que o nível de maturidade digital 
varia consideravelmente de uma empresa para outra, assim 
como a capacidade de escalar as soluções digitais. Em geral, 
as empresas se enquadram em um destes quatro níveis de 
maturidade: 

• Iniciante. A empresa não definiu totalmente sua abor-
dagem estratégica para a transformação digital e ainda 
não estabeleceu os recursos necessários para liberar o 
potencial das soluções digitais. 

• Em evolução. A organização tem uma forte consciên-
cia do valor do digital, busca priorizar soluções-modelo e 
está desenvolvendo as capacidades necessárias.

• Em transformação. Com soluções-modelo em larga 
escala que usam recursos de dados robustas, uma força 
de trabalho qualificada e plataformas de nuvem em 
 operação, a empresa ultrapassou o ponto de inflexão e 
tornou-se essencialmente digital. 

• Capacitada. A empresa já executa com sucesso uma 
estratégia digital totalmente alinhada em toda a 
empresa, com soluções digitais prioritárias amplamente 
adotadas para gerar grande valor.

Com base nessa classificação, dividimos as empresas em 
três categorias para comparar os 30% das empresas mais 
capacitadas (líderes digitais) com os 20% das menos capaci-
tadas (digitalmente atrasadas). Essas comparações a maio-
ria das informações deste relatório.

Sobre a nossa pesquisa

https://www.bcg.com/capabilities/digital-technology-data/digital-maturity
https://www.bcg.com/capabilities/digital-technology-data/digital-maturity
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Alinhamento 
do C-level
A mudança vem de cima

Tornar-se líder digital começa no topo da organização, 
mas não apenas com o CEO. Todos os executivos 
C-level devem se alinhar a uma visão, estratégia e 

roteiro comuns para estimular a ação e impulsionar a 
capacitação e as operações da organização. Comprometi-
mento, responsabilidade e colaboração são essenciais. As 
empresas líderes digitais são muito mais propensas a ter 
as três características (v. Anexo 5).

Em muitas empresas, os executivos CxO culpam uns aos 
outros por atrapalhar a transformação geral ao não digitali-
zar mais rápido ou a não escalar as soluções digitais. Mais 
da metade (55%) das empresas digitalmente atrasadas 
relatam que os executivos C-level operam inteiramente 
isolados e não se comunicam uns com os outros em suas 
respectivas iniciativas digitais. Em contrapartida, as líderes 
digitais responsabilizam individualmente os CxO, e a cola-
boração consistente do C-level é a regra para 72% das líde-
res digitais. 
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Uma abordagem comum é estabelecer uma função de 
diretor digital global com responsabilidade para moldar 
toda a transformação digital da organização. Em muitos 
casos, no entanto, os CDOs se transformam em “tigres de 
papel” que podem propor soluções digitais, mas têm 
pouca capacidade de executá-las porque não têm o verba. 
Se, em vez disso, o digital se tornar uma responsabilidade 
de cada CxO, o C-level deverá conduzir a agenda digital de 
forma coletiva. E todo CxO deve ser responsável por alcan-
çar os resultados empresariais almejados. Nossa pesquisa 
descobriu que apenas nas líderes digitais (82%) os executi-
vos C-level se alinham na visão digital, no portfólio de 
investimentos e nos recursos necessários para impulsionar 
a agenda digital. Além de definir a ambição e orientar toda 
a organização, os executivos C-level em mais de 60% das 
empresas líderes digitais expressam apoio ativo aos esfor-
ços digitais e comunicam o progresso a toda a organização. 

Outra questão pode ser o número absoluto de funções de 
CxO atuais, muitas das quais envolvem iniciativas, tecnolo-
gia e dados digitais. Além dos CEOs, CFOs, CHROs, COOs e 

CMOs, um grande número de CDiOs (digitais), CDOs 
(dados) e CTOs está se unindo ao grupo de lideranças. 
Geralmente, os limites entre eles não são bem definidos 
porque as transformações digitais afetam as funções. Isso 
torna a colaboração entre as funções de C-level ainda mais 
importante para garantir que elas tragam os recursos e 
perspectivas ideais à mesa para alcançar objetivos em 
toda a empresa. 

Em muitas organizações, a agenda digital de um único exe-
cutivo C-level torna-se um catalisador da colaboração. Por 
exemplo, os CMOs estão cada vez mais envolvidos em 
tecnologia, finanças, privacidade de dados e análises. Eles 
estão bem posicionados para promover a transformação 
digital e a mudança. Em algumas empresas, eles colabo-
ram com os CFOs para usar o marketing como um investi-
mento para definir KPIs de negócios e aumentar o retorno. 
Muitas vezes, os CMOs conduzem dentro da organização 
soluções orientadas ao cliente, o que também pode pro-
mover a colaboração de lideranças interfuncionais.

Anexo 5 – Compromisso, responsabilidade e colaboração do C-level 
são essenciais para estimular a capacitação

Fonte: classificação de capacitação digital do BCG.

O C-level apoia verbalmente os esforços digitais

Atrasadas Líderes

35% 61%

72%

96%

O C-level colabora de forma consistente

O C-level capacita e treina em vez de atribuir
instruções verticais

2x

7x

4x

10%

27%

https://www.bcg.com/capabilities/marketing-sales/cmo-agenda
https://www.bcg.com/capabilities/marketing-sales/cmo-agenda
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Para se tornarem organizações verdadeiramente digitais, 
os líderes precisam adotar formas ágeis de trabalho, incor-
porando o ágil em grande parte ou em toda a organização, 
começando com a transição para trabalhar em equipes 
interfuncionais. Os CxOs podem ter dificuldades para esca-
lar o ágil por vários motivos: 

•	 Eles se concentram nas responsabilidades dentro de 
suas próprias equipes.

•	 Eles não quebram silos de funções. 

•	 Eles não incentivam os líderes empresariais e de 
tecnologia a priorizar juntos o roteiro digital. 

Os líderes têm processos para realizar revisões regulares 
de seus portfólios para garantir que eles se alinhem às 
suas visões. Eles também buscam novas oportunidades 

continuamente. Para cerca de 80% dos líderes digitais, os 
negócios e a tecnologia priorizam o roteiro digital como 
um esforço conjunto e atualizam regularmente seus pla-
nos com avaliações de novas oportunidades. 

Criar agilidade em larga escala muitas vezes exige que os 
principais executivos mudem suas próprias formas de tra-
balhar. A ideia de que “líderes lideram, gerentes analisam e 
executores executam” não se aplica a empresas verdadeira-
mente digitais. Essa adaptação pode ser uma tarefa difícil, 
já que não foram os comportamentos ágeis que colocaram 
essas pessoas nos cargos de liderança em primeiro lugar. 
Além disso, bons líderes envolvem os gerentes intermediá-
rios adequados no planejamento e execução do programa 
de transformação para garantir que eles se ajudem nas 
metas e na estratégia. Sem esse compromisso, a gerência 
intermediária pode retardar o processo, favorecendo silos 
funcionais e bases de poder.

https://www.bcg.com/publications/2018/agile-starts-or-stops-at-the-top
https://www.bcg.com/publications/2018/agile-starts-or-stops-at-the-top
https://www.bcg.com/en-us/publications/2020/increasing-odds-of-success-in-digital-transformation
https://www.bcg.com/en-us/publications/2020/increasing-odds-of-success-in-digital-transformation
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As líderes digitais concentram-se nos principais recursos 

Fonte: classificação de capacitação digital do BCG.
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TRABALHO
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Os recursos 
que permitem 
aumentar a 
escala

Nosso trabalho com clientes e nossa pesquisa 
demonstraram de forma consistente que as empre-
sas precisam de recursos essenciais para escalar 

soluções digitais. Ser líder digital significa desenvolver 
recursos para extrair insights dos dados, fazer bom uso da 
nuvem e criar uma força de trabalho capacitada e qualifi-
cada. 

Extrair insights dos dados 

A capacidade de acessar dados de alta qualidade de várias 
fontes, compartilhá-los com outros departamentos e fazer 
análises avançadas para gerar insights para impactos de 
longo prazo é um facilitador interfuncional para tudo o 
mais. A capacitação de dados é a base mais importante da 
vantagem competitiva atualmente porque tem o maior 
impacto na capacidade de uma empresa de escalar solu-
ções digitais. Na maioria das organizações, porém, esse é o 
ativo menos explorado. Mesmo entre as líderes digitais, 
aquelas que têm o mais alto nível de maturidade no uso 
de dados podem escalar duas vezes mais soluções do que 
as com nível mais baixo. Para serem líderes em dados, as 
empresas precisam de dados de alta qualidade e em con-
formidade legal com a privacidade, acessíveis em toda a 

https://www.bcg.com/publications/2021/new-data-sharing-tools-helping-companies-find-value
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organização. Isso exige uma forte governança de dados, 
uma infraestrutura de dados adequada e respeito às 
demandas de privacidade dos clientes (v. Anexo 6).

As empresas devem priorizar e gerenciar a proficiência dos 
dados tanto quanto a infraestrutura, com investimento 
antecipado e um plano de investimento totalmente finan-
ciado. A acessibilidade é fundamental e o uso dos facilita-
dores de compartilhamento de dados, como serviços em 
nuvem, ajuda as organizações a garantir o acesso a dados 
de alta qualidade de diferentes ecossistemas corporativos. 
Esse tipo de dado fornece insights superiores e mais envol-
vimento do cliente, bem como a capacidade de escalar 
soluções digitais.

A governança adequada de dados sustenta o acesso a 
dados precisos e úteis. Os líderes digitais combinam proce-
dimentos eficazes de propriedade e governança de dados, 
o que ajuda a garantir que um fornecimento contínuo de 
dados de alta qualidade esteja disponível e que as pessoas 
usem os dados de forma adequada e consistente. Muitos 
desafios comuns, como violações de dados, por exemplo, 
ocorrem não devido a deficiências tecnológicas, mas a erro 
humano. 

A maioria das líderes digitais cria arquiteturas prontas para 
o futuro com repositórios de dados e provisionamento de 
API, e muitas operam ecossistemas de dados com vários 
parceiros. De fato, nossa pesquisa descobriu que 60% das 
empresas líderes digitais têm uma infraestrutura madura 
em vigor para facilitar a troca perfeita de dados em tempo 
real com os parceiros. Em contraste, a maioria das empre-
sas digitalmente atrasadas ainda está construindo sua 
infraestrutura de dados e não tem uma governança de 
dados em vigor.

Os dados também precisam ser portáteis: desacoplados 
dos aplicativos, e não restritos a eles. A ideia é criar pools 
de dados compartilhados dos quais usuários, aplicativos e 
parceiros possam extrair as mesmas informações, em vez 
de ilhas de dados verticais. O acúmulo de dados limita os 
insights e a criação de valor a uma pequena parte do que 
seria possível, e diferentes arquiteturas e tecnologias sub-
jacentes criam silos de dados verticais. Esses silos de 
dados parecem interessantes a princípio porque facilitam 
a implementação das soluções digitais, mas, na verdade, 
eles limitam a capacidade de escalar as soluções para toda 
a unidade de negócios ou empresa.

Anexo 6 – As líderes digitais têm forte governança de dados e criam 
arquiteturas prontas para o futuro

Fonte: classificação de capacitação digital do BCG.
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https://www.bcg.com/publications/2020/you-do-not-have-to-start-from-scratch-in-data-transformation
https://www.bcg.com/publications/2020/you-do-not-have-to-start-from-scratch-in-data-transformation
https://www.bcg.com/publications/2021/navigating-multicloud-strategy
https://www.bcg.com/publications/2021/navigating-multicloud-strategy
https://www.bcg.com/publications/2019/good-data-starts-with-great-governance
https://www.bcg.com/publications/2020/you-do-not-have-to-start-from-scratch-in-data-transformation
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Um fabricante líder em equipamentos agrícolas queria 
melhorar o uso de dados para se tornar líder em tecnolo-
gia. Ele coletou dados precisos e em tempo real anexando 
sensores a seus produtos para que fornecessem informa-
ções mais ricas aos produtores e tivessem um desempe-
nho melhor. A empresa também desenvolveu uma plata-
forma aberta com arquitetura moderna para consolidar os 
dados coletados de clientes e de parceiros externos. A pla-
taforma permite que os agricultores usem ferramentas 
avançadas de análise de dados para gerenciar melhor seus 
equipamentos e obter eficiência operacional e de custo, 
além de se conectarem com players de todo o ecossistema 
agrícola. 

A nova estratégia de uso de dados proporcionou aos agri-
cultores uma experiência do cliente excepcional e causou 
uma revolução orientada por dados dentro da empresa e 
do setor de equipamentos agrícolas. Para escalar essa 
solução com sucesso, a empresa que era uma fábrica de 
equipamentos tinha que se tornar também uma geradora 
e curadora de dados. No segundo trimestre de 2021, as 
vendas líquidas e o lucro operacional da sua produção e do 
seu negócio agrícola aumentaram mais de 35% e 75%, 
respectivamente, em relação ao mesmo trimestre do ano 
anterior.

Um dos maiores impulsionadores da maturidade digital é 
o uso de dados primários, dados que as empresas coletam 
diretamente dos consumidores, como comportamento de 
navegação, histórico de transações de um banco de dados 
de CRM e atividade do programa de fidelidade. As empre-
sas sofisticadas entendem que os dados primários são dife-
renciados (porque são proprietários), relevantes (direta-
mente relacionados à empresa e seus clientes) e 
consistentemente de alta qualidade (vêm diretamente dos 
clientes). Quase 50% das empresas líderes usam dados 
primários para obter insights que criam melhores propos-
tas de valor para o cliente, mas apenas 5% das digital-

mente atrasadas fazem isso. Uma pesquisa anterior do 
BCG descobriu que, apesar de nove em cada dez empresas 
afirmarem que os dados primários são importantes para 
seus programas de marketing digital, menos de um terço 
dos profissionais de marketing acessam e integram de 
forma consistente e eficaz os dados primários dos diversos 
canais. Muito poucos são bons em usar dados para criar 
melhores resultados para os clientes. 

Uma marca global de cosméticos que queria usar dados e 
tecnologia para acelerar o crescimento enfrentou desafios 
relacionados à baixa disponibilidade de dados e à falta dos 
recursos tecnológicos necessários. Usando serviços de 
nuvem pública, ela desenvolveu uma estratégia de dados 
em toda a empresa que se concentrou em usar seus pró-
prios dados primários para alcançar um público maior. Por 
exemplo, o novo modelo customizava o marketing para os 
visitantes do site identificados como os compradores mais 
prováveis. A empresa também aumentou a acessibilidade 
e a proficiência em análise dos dados em toda a organiza-
ção e incentivou a inovação orientada por dados. A estraté-
gia permitiu que ela aumentasse a receita das campanhas 
usando insights orientados por dados em 25% e escalasse 
suas soluções de dados globalmente em dois anos. Isso 
também ajudou a empresa a construir uma cultura em 
toda a organização que aprecia e procura aproveitar o valor 
dos dados e da análise.

As líderes digitais também priorizam a privacidade de 
dados porque é importante para os clientes. Um desafio 
comum que as empresas enfrentam para tornar os dados 
mais acessíveis é o aumento do risco de uso dos dados. 
Identificar, avaliar e gerenciar os riscos de forma adequada 
por meio de plataformas compartilhadas é um forte moti-
vador de segurança. Quase todas as líderes digitais (97%) 
são proficientes em lidar com esse risco, e mais de dois 
terços delas fazem com que o gerenciamento eficaz seja 
uma prioridade do C-level. 

https://www.bcg.com/publications/2021/the-fast-track-to-digital-marketing-maturity
https://www.bcg.com/publications/2020/responsible-marketing-with-first-party-data
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Usar melhor a nuvem

Para potencializar a escala das soluções digitais, as empre-
sas líderes usam a nuvem, que serve como base tecnoló-
gica para a criação e a expansão de outros facilitadores, 
como dados. A maioria das líderes (64%) projeta soluções 
nativas da nuvem para poder hospedar todas as novas 
soluções digitais imediatamente (v. Anexo 7). As líderes 
implantam essas soluções em uma arquitetura em cama-
das conectada a APIs e, muitas vezes, empregando duas 
ou mais nuvens. Uma abordagem multinuvem oferece 
vários benefícios, como maior agilidade, maior flexibili-
dade, taxas de inovação mais altas e a capacidade de 
implantar tecnologias de ponta e plataformas robustas de 
vários fornecedores. Essa abordagem dissocia a entrega 
digital dos sistemas legados, o que, por sua vez, facilita os 
testes, a implantação e a manutenção. As líderes digitais 
também reduzem os custos da escala digital.

Até 2025, cerca de 60% dos aplicativos voltados para o 
consumidor, 40% dos data warehouses e cargas de traba-
lho de lógica analítica e mais de 30% dos principais aplica-
tivos de negócios serão executados em nuvens públicas 

operadas por grandes empresas de tecnologia. Mais de 
90% dos líderes digitais podem conectar soluções digitais 
aos seus stacks tecnológicos, que são prontos para API e 
usam microsserviços. Em comparação, 80% das empresas 
digitalmente atrasadas ainda dependem de sistemas lega-
dos fortemente acoplados com interfaces complexas. 

Três fatores tornam a nuvem um poderoso propulsor de 
recursos digitais:

• A nuvem permite escalar instantaneamente a capacida-
de técnica (infraestrutura, armazenamento e processa-
mento). 

• As soluções fornecidas pelos provedores de serviços de 
nuvem (CSPs) geralmente incluem os mais recentes 
mecanismos e patches de segurança virtual.

• Os CSPs têm a experiência e as pessoas (ambas escas-
sas) para personalizar soluções eficazes para os clientes.

Anexo 7 – As líderes digitais implantam soluções nativas da nuvem em 
uma arquitetura moderna

Fonte: classificação de capacitação digital do BCG.
1Design nativo da nuvem: centrado em contêineres, baseado em microsserviços, conectividade orientada por API; especialmente para aplicativos novos e 
estratégicos.

A maioria das líderes digitais projeta
suas soluções digitais para serem

nativas da nuvem1 

Embora as soluções nativas da nuvem possam
ser projetadas de várias maneiras, as líderes
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Embora a nuvem possa funcionar como um potencializa-
dor para escalar soluções digitais, o controle de seus cus-
tos é uma preocupação fundamental, assim como a con-
formidade legal com as regulamentações nacionais e os 
requisitos de governança de dados. As empresas seguem 
vários caminhos para a adoção tradicional da nuvem. As 
decisões sobre quais recursos migrar para a nuvem, 
quando movê-los e quais modelos de serviço de nuvem 
usar nem sempre seguem uma estratégia deliberada. 
Como resultado, pode ser difícil determinar o que constitui 
uma abordagem multinuvem eficiente e eficaz. Portanto, 
não é surpresa que apenas uma em cada três empresas 
controle os custos da nuvem. Já 68% das líderes digitais 
relataram que otimizam os gastos com nuvem com análi-
ses avançadas de custos. Com isso, elas fazem uma econo-
mia de custos e tecnologia duas a três vezes maior que as 
empresas digitalmente atrasadas (v. Anexo 8).

Um provedor de imagens via satélite precisava reformular 
sua plataforma de imagens para aumentar a escala e velo-
cidade a fim de atender às crescentes necessidades dos 
clientes e reduzir drasticamente o atraso de várias horas 
que os clientes enfrentavam ao tentar acessar as imagens. 
A empresa migrou para uma plataforma baseada na 
nuvem que forneceu dados aos clientes com atraso 
mínimo, sem comprometer a qualidade ou o alcance da 
cobertura. A plataforma de nuvem escala melhor os dados, 
processa as imagens mais rápido e fornece imagens mais 
adequadas para diferentes grupos de clientes. Agora, os 
clientes podem transmitir imagens com um atraso de 
meio segundo, em vez das horas ou até mesmo dias do 
sistema antigo. A nuvem também oferece à empresa uma 
solução de armazenamento escalável para adicionar ima-
gens de milhões de quilômetros quadrados por semana.

Anexo 8 – Apenas uma em cada três empresas controla os custos da 
nuvem, mas aquelas que o fazem são duas a três vezes mais eficazes

Fonte: classificação de capacitação digital do BCG.
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Criar uma força de trabalho capacitada e habilitada

As empresas líderes digitais constroem organizações alta-
mente capazes por meio da qualificação e do recruta-
mento direcionado para resolver a falta de talentos. A pes-
quisa do BCG sobre os fatores fundamentais para o 
sucesso da transformação digital constatou que apenas 
uma em cada quatro organizações tem as habilidades e a 
experiência necessárias. Nosso estudo atual constatou que 
as líderes digitais estão eliminando essa falha rapidamente 
por meio de planos de contratação e treinamento. As orga-
nizações líderes também preparam as equipes com ferra-
mentas tecnológicas, como aplicativos de produtividade, 
DevOps (um tipo de desenvolvimento contínuo de software 
e operação de TI) e análise de IA para aproveitar ao 
máximo seus recursos, e inovar e impulsionar mudanças. 
A reorganização em equipes interfuncionais que incluem 
negócios, tecnologia digital e outras habilidades funcionais 
(como RH, jurídico e financeiro) também é essencial. 

As líderes digitais não tentam fazer tudo internamente. Em 
vez disso, quando podem, elas terceirizam os recursos —  
como acessar plataformas de nuvem pública — aumentar 
a escala mais rápido. Como existe uma alta demanda para 
muitas habilidades digitais (como DevOps), as organiza-
ções líderes escolhem parceiros estratégicos para preen-
cher a falta de habilidades e integrar equipes de parceiros 
em suas equipes de produtos. Muitas empresas adotam 
uma abordagem híbrida, desenvolvendo os recursos essen-
ciais de que precisam para inovar internamente e resol-
vendo a falta de outras habilidades por meio de parcerias. 
As líderes que escalaram as soluções com sucesso terceiri-
zando para parceiros e agências tiveram uma economia de 
custos e um crescimento de receita 20% maior que as 
empresas digitalmente atrasadas.

Quase metade das líderes digitais diz que a experiência de 
sua força de trabalho é significativamente maior do que a 
das outras empresas, porque criam os melhores recursos 
da categoria, como o desenvolvimento de aplicativos nati-
vos da nuvem e a otimização da experiência do usuário 
por meio da personalização, e porque elas contam com 
equipes interfuncionais. Mas essa descoberta também 
significa que mais da metade das empresas líderes não 

considera a experiência de sua força de trabalho significati-
vamente maior que a das outras. Elas reconhecem que 
ainda têm uma grande falta de talentos e desenvolvimento 
organizacional. Não é de surpreender, portanto, que 72% 
das líderes planejem investimentos significativos em RH 
para contratar e aprimorar sua força de trabalho. 

As líderes digitais também promovem uma cultura de ino-
vação por meio da tomada de decisões orientada por 
dados e da rápida adaptação. Três vezes mais líderes digi-
tais que empresas digitalmente atrasadas democratizam 
os dados, institucionalizando a acessibilidade dos dados 
para todos. Em geral, elas encarregam um diretor de dados 
capacitado de incorporar políticas de compartilhamento de 
dados com toda a organização e aplicar boas práticas e 
governança de dados. Essas empresas também promovem 
uma forte cultura de aprendizagem ao priorizar a alfabeti-
zação digital e formas ágeis de trabalhar. Elas ainda usam 
um modelo operacional orientado por produtos para obter 
economias de escala e escopo: as equipes são responsá-
veis pelo envolvimento do cliente, pela inovação e pela 
entrega de serviços.

Uma das maiores empresas de seguro de saúde dos EUA 
decidiu adotar um modelo operacional baseado nos produ-
tos para modernizar a experiência do cliente e melhorar 
seu estado de saúde. O modelo operacional anterior da 
empresa se baseava em necessidades funcionais que enfa-
tizavam a eficiência, mas a retenção de clientes no longo 
prazo era baixa porque o acesso à organização era difícil. 
Para facilitar a experiência do cliente, a empresa eliminou 
os silos operacionais e adotou um modelo de trabalho 
interfuncional e colaborativo para as equipes. As equipes 
integradas identificaram os principais problemas dos clien-
tes e criaram soluções que integravam o suporte de todas 
as partes da organização. O trabalho interfuncional trouxe 
mais transparência, inovação e rapidez de lançamento de 
novos serviços no mercado. As equipes criaram 18 novas 
experiências do cliente e criaram um ciclo de vida do 
cliente equivalente a 50 milhões de dólares (uma métrica 
que calcula todo o valor do negócio proveniente do relacio-
namento com o cliente) só nos primeiros 6 meses.

https://www.bcg.com/en-us/publications/2020/increasing-odds-of-success-in-digital-transformation
https://www.bcg.com/en-us/publications/2020/increasing-odds-of-success-in-digital-transformation
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Execução  
sempre ativa

A proficiência digital não é um estado permanente, e a 
transformação digital não é um projeto ou programa 
pontual. Avanços tecnológicos, concorrência e disrup-

ção significam que as organizações precisam melhorar 
continuamente para reforçar a competitividade e a resiliên-
cia. As empresas precisam ter uma boa governança e assu-
mir uma postura sempre ativa para continuar escalando as 
soluções digitais atuais e, ao mesmo tempo, encontrar 
novas soluções a serem escaladas. A execução requer a 
organização de equipes ágeis baseadas nos produtos que 
trabalhem em projetos-modelo, com um orçamento flexível. 
As equipes devem testar e melhorar constantemente pro-
dutos minimamente viáveis até que o valor agregado se 
torne aparente. As organizações devem adaptar suas priori-
dades conforme a mudança de contexto e os desafios que 
surgem. Os líderes precisam superar obstáculos rapida-
mente e realizar uma mudança comportamental na organi-
zação inteira, com a postura de errar e aprender rápido 
com o erro. Cada desafio que eles vencem ajuda a alcançar 
metas estratégicas ainda maiores, e não apenas a melhora-
ria de uma unidade ou função.
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Como a nossa pesquisa revela, as empresas líderes digitais 
seguem três práticas organizacionais para ter os processos 
de governança necessários para promover a mudança  
(v. Anexo 9).

Primeiro, mais de 80% das empresas líderes estabelece-
ram um modelo operacional que consiste em equipes 
interfuncionais de negócios e tecnologia, e cerca de 60% 
criaram equipes para voltadas para as plataformas de pro-
dutos. Os benefícios são numerosos e consideráveis:

• Maior colaboração entre o comercial e o técnico para 
melhorar o desenvolvimento de produtos

• Ciclos ágeis de lançamento de produtos que podem do-
brar, triplicar ou quadruplicar a rapidez de lançamento 
no mercado

• Custo operacional menor e mais mecanismos integra-
dos para melhoria contínua, o que pode duplicar ou até 
quadruplicar a produtividade

• Digitalização das operações e da experiência do cliente, 
melhorando de 10% a 15% a relação custo-faturamento

• Um ambiente de trabalho mais ágil que atrai funcioná-
rios de alto desempenho e melhora o recrutamento

Uma empresa de logística líder baseada em ativos queria 
transformar as operações oferecendo serviços digitais vol-
tados para o cliente, bem como reduzir seus custos e o 
tempo de lançamento no mercado. Ela adotou um modelo 
operacional orientado por produto, com propriedade con-
junta de tecnologia e negócios por meio de equipes inter-
funcionais. Ela dividiu os recursos técnicos em domínios 
de produtos de acordo com as diferentes necessidades dos 
clientes, com sistemas subjacentes para atender a vários 
produtos. Essa abordagem permitiu que oferecesse produ-
tos e soluções mais padronizados para o cliente. As equi-
pes-modelo interfuncionais desenvolveram uma configura-
ção ágil, que incentivava a inovação e e facilitava a 
ampliação das equipes quando novos produtos fossem 
lançados. A empresa reduziu o tempo de lançamento no 
mercado em 30%, aumentou a satisfação do cliente e esca-
lou as experiências personalizadas do cliente com mais 
rapidez, além de reduzir o custo unitário em 20%.

A segunda prática organizacional, seguida por quase 90% 
das líderes digitais, é experimentar inovações usando equi-
pes interfuncionais. Em nossa experiência, a transforma-
ção tem mais sucesso quando se concentra inicialmente 
em um ou dois projetos-modelo que podem servir de guia 
um caminho para outros e, depois, o iteram e adaptam até 
que possam ser escalados com sucesso. As líderes digitais 
conseguem determinar rapidamente quais projetos têm 

Anexo 9 – As líderes digitais promovem a execução sempre ativa

Fonte: classificação de capacitação digital do BCG.

Três 
princípios 
organiza-
cionais

Organizar as 
equipes volta-

das para as 
plataformas de 

produtos

83% 25% 23% 4%88% 59%

Criar 
equipes-modelo 
interfuncionais

Estabelecer uma 
torre de controle 

digital

Líderes digitais Digitalmente atrasadas
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valor (ou o maior valor) dentro de um período predefinido 
e quais deve abandonar para poder criar novos modelos. 

A terceira medida que cerca de 60% das líderes digitais 
aplicam é usar uma torre de controle digital ou um centro 
de excelência (uma equipe centralizada responsável por 
todas as iniciativas digitais) para gerenciar os recursos de 
acordo com o valor das metas e reduzir o gasto com inicia-
tivas malsucedidas ou demoradas. As empresas que conse-
guem se transformar têm uma tomada de decisões rápida 
e simplificada. Elas usam os KPI certos (geralmente novos) 
para monitorar o progresso dos resultados. Uma torre de 
controle eficaz que controla os KPIs e mantém todos a par 
do progresso facilita a jornada e ajuda a identificar e remo-
ver obstáculos de forma rápida e eficaz. 

Uma grande fábrica de produtos industriais implementou 
uma estratégia de transformação digital identificando 
projetos-modelo de grande visibilidade nas áreas com 
prioridade estratégica e garantindo um forte alinhamento 
e apoio do CxO. Usando uma abordagem MVP, a empresa 
desenvolveu e lançou vários novos produtos digitais em 
seis meses, e melhorou radicalmente sua capacidade de 
lançamento de produtos no mercado, superando seu 
principal concorrente nas principais métricas de 
desempenho um mês depois do lançamento. Todos os 
novos projetos foram desenvolvidos com base em 
plataformas de dados nativas da nuvem e em uma 
infraestrutura baseada na nuvem. Ao escalar os projetos-
modelo, a empresa conquistou melhorias significativas na 
experiência do cliente em todo o canal de comércio digital. 
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O caminho 
para o valor 
digital

É possível fornecer valor digital em larga escala. O pro-
cesso começa com uma iniciativa de transformação 
digital. A implementação é feita em várias etapas e 

leva tempo. A transformação pode levar anos para ser 
concluída e seu sucesso depende de três fatores funda-
mentais: garantir o alinhamento do C-level, desenvolver  
os recursos necessários e manter a execução sempre ativa 
(v. Anexo 10). As empresas que apresentam esses fatores 
não só conseguem escalar as soluções digitais, mas tam-
bém usam modelos operacionais que incorporam formas 
de trabalhar e abordagens digitais. Elas têm mais chances 
de se beneficiar com a jornada de geração de valor de suas 
soluções digitais.
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Anexo 10 – Todas as empresas podem alcançar a capacitação digital plena 
seguindo um caminho bem definido

Fonte: análise do BCG.

• Crie equipes-modelo interfuncionais
• Crie uma torre de controle digital central

Recursos 
para escalar

Alinhamento 
do C-level

Em evolução Em transformação Capacitada

• Defina um plano de contratação/treinamento
• Forme equipes de projeto interfuncionais

• Defina um plano e um orçamento de adoção da 
nuvem

• Defina domínios e propriedade de dados

Força de trabalho
capacitada

Nuvem como
potencializador

Insights de dados
mais inteligentes

Propriedade 
do CxO

• Capacite toda a organização e impulsione a colabo-
ração por meio de ferramentas de produtividade

• Projete e crie uma arquitetura pronta para a nuvem
• Estabeleça um centro global de excelência da

nuvem

• Torne os dados acessíveis e priorize a 
privacidade dos dados de terceiros

• Implemente o ágil em larga escala, incluindo todas 
as funções/unidades de negócios

• Migre mais de 50% da carga de trabalho para a 
nuvem

• Compartilhe a propriedade de dados com 
várias funções

• Troque dados entre os ecossistemas em tempo real

• Envolva os executivos C-level nas iniciativas

• Promova os respectivos elementos de CxO da 
agenda digital

• Dê autonomia para as equipes e divida a tomada 
de decisões nas unidades de negócios

• Identifique iniciativas-modelo para eliminar silos
• Atribua as metas dos projetos-modelo para a TI 

e a empresa

• Defina uma visão e um roteiro para 
toda a empresa

Estratégia, roteiro 
e portfólio

• Crie uma governança digital para as 
estratégias das unidades de negócios

• Divida a estratégia global com toda a organização

Iniciante

Principais fatores de 
sucesso da capaci-

tação digital

Execução sempre ativa

Defina a estrela-guia
e construa a base

Escale modelos e 
estabeleça uma cultura digital

 Opere no formato    
“digital por padrão”
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