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Três em cada quatro organizações 
estão trabalhando para desenvolver 
novas capacidades digitais.  
Quanto mais as empresas 
mergulham nas transformações 
digitais, mais facilmente percebem 
que há diferentes estágios nessa 
jornada e buscam as melhores 
opções para abrir novos caminhos.
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Figura 1. O caminho para o sucesso digital – quatro categorias 
de maturidade digital 

Estratégia digital básica

Estratégia digital integrada

Baixa 
capacidade 
digital

Alta 
capacidade

digital

Organizações 
emergentes

Organizações 
em transformação

Organizações 
avançadas

Organizações 
líderes

Os resultados da pesquisa Pathways to Digital Enablement 
2019 revelam que as organizações se enquadram em uma de 
quatro categorias de maturidade digital de acordo com a sua 
abordagem à estratégia digital e com os principais fatores de 
alavancagem da capacitação digital (isto é: cultura, liderança, 
estratégia digital, gestão de capital humano, processos 
internos, estrutura e tecnologia) (Figura 1). 

�� As organizações emergentes possuem estratégias digitais 
básicas e reativas (31% das respostas). Elas podem até 
estar utilizando alguns dos fatores de alavancagem da 
capacitação digital, porém sem os benefícios de um road 
map formal

�� As organizações avançadas são as que se encontram nos 
estágios iniciais do desenvolvimento de uma estratégia 
digital formal (14% das respostas). Elas utilizam um número 
maior de fatores de alavancagem, mas seus esforços de 
digitalização permanecem fragmentados e pouco alinhados 
a suas estratégias de negócios.

�� Já as organizações líderes têm realizado avanços 
significativos utilizando estratégias digitais desenvolvidas 
de modo completo, alinhadas ou integradas com suas 
estratégias de negócio. Esse grupo está em estágio 
avançado no desenvolvimento de vários fatores de 
alavancagem (35% das respostas).

�� As organizações em transformação estão mais 
adiantadas do que todas as outras por possuírem 
estratégias digitais e de negócios alinhadas ou 
completamente integradas, impulsionando novas fontes de 
valor (20% das respostas). Essas organizações percebem 
o digital além da tecnologia e utilizam todos os fatores de 
alavancagem em seu caminho em direção à capacitação 
digital. Além disso, elas tendem a incorporar essa 
capacitação a todos os pontos de sua cadeia de valor.

Vinte por cento dos respondentes da pesquisa globalmente 
são organizações em transformação. Essas organizações 
estão bem adiantadas em relação a outras na percepção e 
realização de suas ambições digitais, o que se reflete em seu 
desempenho (Figura 2). Elas apresentam mais que o dobro 
de probabilidade de reportar alto desempenho em relação a 
seus pares do que organizações emergentes.

As organizações em transformação estão bem 
adiantadas nas frentes estratégica e tática

Figura 2. Organizações em transformação têm 2,5 mais chances 
de apresentar alto desempenho do que organizações emergentes
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Nota: Porcentagens de respondentes que indicaram que seu desempenho 
financeiro é substancialmente superior ao dos seus pares. 
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Talentos não contratados são um componente cada vez 
mais importante da força de trabalho. Atualmente, 25% 
de todas as organizações afirmam estar fazendo mais 
uso destes talentos como resultado da automação e da 
digitalização. Esse índice tende chegar a 51% nos próximos 
três anos. Enquanto muitos empregadores se esforçam para 
integrar os talentos não contratados, as organizações “em 
transformação” estão em nítida vantagem, com quase três 
quintos (57%) afirmando serem eficientes na integração 
desses talentos com competências especializadas às 
equipes de trabalho, contra apenas 23% das organizações 
emergentes (Figura 3). Além disso, mais de três quintos (65%) 
das organizações “em transformação” estão ativamente 
planejando combinar talento humano e automação, um 
índice bem acima daquele encontrado em organizações em 
estágios anteriores da jornada de transformação digital. 

Nessa jornada, a liderança é essencial nas organizações em 
transformação, assim como em todas as outras. Aos líderes 
cabe a gestão dos fatores de alavancagem que impulsionam 
o novo ecossistema digital. Eles são responsáveis por 
alcançar as ambições digitais de suas empresas. Setenta 
e cinco por cento das organizações em transformação 
afirmam que atribuem a seus líderes a responsabilidade pelos 
resultados de seus esforços digitais, contra apenas 40% nas 
organizações em geral.

Em algumas organizações, a equipe de liderança inclui um 
“Diretor Digital” (Chief Digital Officer - CDO). Organizações 
em transformação mostram aproximadamente três vezes 
mais probabilidade que organizações emergentes de 
possuir um CDO que seja o elemento focal para arquitetar e 
liderar a transformação, engajar empregados e talentos não 
contratados e gerenciar o novo ecossistema do trabalho.

Além disso, as organizações “em transformação” reconhecem 
o valor da execução do trabalho e utilizam uma diversidade 
de meios para alcançar esse fim. Dentre eles, podem estar o 
uso de inteligência artificial (IA), de robótica, de parcerias e 
de terceiros em adição aos talentos em relações de trabalho 
mais tradicionais.

Emergentes Avançadas Líderes Em transformação

Figura 3. Organizações em transformação são mais hábeis na integração de talentos não contratados com competências especializadas

23% 40% 44% 57%

Nota: Porcentagens de respondentes que selecionaram 4 ou 5 em uma escala de 5 pontos sobre a habilidade da empresa em integrar talentos não contratados 
com competências especializadas ao time de trabalho.

Organizações “em transformação” estão 
mais adiantadas do que todas as outras por 
possuírem estratégias digitais e de negócios 
alinhadas ou completamente integradas que 
impulsionam novas fontes de valor.
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Para vencer esses desafios, serão necessários líderes com 
um perfil diferenciado e com novos comportamentos e 
competências. Dos líderes, será esperado que influenciem 
diferentes grupos de empregados, tanto pessoalmente quanto 
de forma virtual, em situações em que esses profissionais 
podem ou não trabalhar diretamente com o líder ou com a 
empresa. Será marca registrada da liderança bem-sucedida 
o foco na agilidade, na colaboração e na comunicação, 
assim como na inclusão e na diversidade, à medida que as 
organizações avançam na transformação digital.

Com o intuito de ajudar as organizações a enfrentar esses e 
outros desafios ao longo de sua jornada de transformação 
digital, nosso estudo examina a perspectiva do empregador 
sobre o acelerado ritmo de implementação da automação no 
local de trabalho e sobre a evolução do mix de talentos, além 
da perspectiva dos talentos sobre como a automação e a 
digitalização irão afetar suas expectativas de futuro.

Enquanto quase dois terços (65%) das organizações veem a 
digitalização como um meio de impulsionar sua estratégia de 
negócios e de oferecer uma experiência melhor ao cliente, 
dinamizar a inovação e aumentar a produtividade, muitas delas 
não possuem uma estratégia digital ou um road map formal.

�� Apenas uma em cada seis organizações tem uma 
estratégia digital e de negócios integrada para criar novas 
fontes de geração de valor com capacidades digitais 
embutidas em toda a cadeia de valor da organização.

�� A maioria das organizações ainda está reativa a mudanças 
no ambiente digital — possuindo capacitação digital 
bem rudimentar — ou suas estratégias digitais não estão 
alinhadas com suas estratégias de negócio.  

Ter uma liderança eficaz será um fator crítico para a 
organização identificar em que estágio se encontra em sua 
jornada digital e utilizar as alavancas certas para alcançar 
a condição futura desejada. Entre os maiores desafios 
enfrentados pelos líderes, estão: o desenvolvimento 
de novas capacidades digitais, independentemente 
dos métodos escolhidos; a integração da mão de obra 
temporária às equipes de trabalho; e a integração entre 
talento humano e automação.

Os desafios da jornada

Apenas 16% das organizações têm estratégias 
digitais e de negócios integradas.
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#1: A automação continua crescendo, 
expandindo seu alcance e penetração.

Nos últimos três anos, a proporção do trabalho realizado 
usando automação dobrou de 8% para 17% e a tendência 
é que quase dobre novamente, chegando a 30% em três 
anos. O aumento ao longo dos últimos três anos pode ser 
atribuído ao fato de mais organizações terem começado a 
utilizar automação, assim como a uma utilização mais intensa 
por empresas que já usavam essa tecnologia no local de 
trabalho. Nos próximos três anos, o aumento na utilização se 
deverá em grande medida ao maior uso da automação por 
organizações que já a aplicam.

À medida que a automação vai se aprofundando na 
empresa, as organizações retardatárias esperam reduzir sua 
desvantagem rapidamente em relação às demais (Figura 4).

Enquanto os pioneiros no uso da automação preveem 
que 36% de seu trabalho seja concluído com uso de 
automação nos próximos três anos, as empresas que só 
mais tardiamente vêm adotando essa tecnologia esperam 
se atualizar rapidamente. As organizações que começaram 
a utilizar a automação nos últimos três anos acreditam que 
29% de seu trabalho seja concluído por automação no 
próximo triênio. Aquelas que não fazem atualmente qualquer 
uso de automação esperam que 24% de seu trabalho será 
concluído por esse meio em três anos (Figura 5).

O fato de que organizações que não faziam uso algum de 
automação três anos atrás hoje a utilizam para concluir 
16% de seu trabalho reflete o rápido ciclo de adoção desse 
novo modelo.

Com que rapidez você espera que a automação se expanda em 
sua organização nos próximos três anos?

Seis tendências no mundo digital moldam o 
novo ecossistema do trabalho

93%

83%

65%

40,38%

Figura 4. Quase todas as empresas usarão automação 
dentro de três anos (Global, N=632;  Brasil, N=40)
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Figura 5. As empresas que ficaram pra trás em termos de 
automação estão se esforçando para recuperar o atraso 
rapidamente (Global, N=977)  
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esperar um salto significativo no uso de automação para criar 
novos tipos de trabalho para pessoas, com impacto nos perfis 
exigidos para os cargos.

Nos próximos três anos, um número cada vez maior de 
organizações espera usar mais talentos não contratados e 
redesenhar cargos, aumentando e reduzindo as exigências 
relativas a competências específicas na medida em que 
combinam pessoas e automação e transferem trabalho 
para outros locais (Figura 7). Essas abordagens irão ajudar 
empregadores a alavancar a automação e a digitalização para: 
substituir tarefas repetitivas e baseadas em regras; expandir 
tarefas realizadas por pessoas (por exemplo, aquelas que 
envolvem julgamento, criatividade e interação); e criar novas 
modalidades de trabalho.

Sua organização tem planos de redesenhar cargos em 
resposta ao crescimento da automação e digitalização?

#2: As organizações continuam dispendendo 
grandes esforços no desenvolvimento 
da capacitação digital (por exemplo, IA e 
automação, análise de dados, machine learning, 
comunicação móvel e mídias sociais).

Embora organizações possam desenvolver capacitação 
digital de diversas maneiras, normalmente elas começam 
com uma combinação de desenvolvimento orgânico ou 
trabalho com organizações estabelecidas via parcerias ou 
contrato de prestação de serviço. (Figura 6).

Depois que as organizações passam dessa fase inicial, podem 
se voltar para aquisições, venture capital interno ou parcerias 
com start-ups. Mais da metade das organizações vêm adotando 
uma abordagem mais agressiva e usando métodos diversos 
para desenvolver novas capacidades digitais. Elas obtêm muitos 
benefícios adicionais com o uso dos métodos mais avançados, 
mas apresentam maior probabilidade de utilizar esses métodos 
quando possuem um CDO.

Que métodos sua organização vem utilizando para desenvolver 
capacidade digital?

#3: A automação e a digitalização irão impactar 
o desenho de cargos e a contratação de talentos 
em um número maior de organizações nos 
próximos três anos 

A automação e a digitalização vêm impulsionando novas 
combinações entre trabalho, talento, competências e 
relações de trabalho.

A maioria das organizações que atualmente utilizam automação 
em processos de trabalho o fazem para dar suporte ao trabalho 
humano ou para realizar parte desse trabalho. À medida que 
mais empresas se tornam eficientes nessas áreas, podemos 

Figura 6. Desenvolvimento de novas capacidades digitais – 
não há um método dominante único (Global, N=964;  Brasil, N=67)
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Figura 7. Áreas e atividades que estão mudando hoje ou que mudarão nos próximos três anos devido  
à automação e digitalização (Global, N=792;  Brasil, N=57)

Rank Áreas nas quais ocorrem mais mudanças hoje Áreas nas quais se esperam mais mudanças nos próximos 
três anos

1 Melhorar a colaboração e o compartilhamento de 
informações  (Brasil: 79%; Global: 76%)

Usar mais talentos não contratados  
(Brasil: 26%; Global: 25%)

2
Melhorar a remuneração de empregados  
com habilidades específicas (Brasil: 58%;  
Global: 65%)

Ter menos empregados diretos  
(Global: 20%; Brasil: 12%)

3 Aumentar a flexibilidade no trabalho  
(Brasil: 46%; Global: 61%)

Aumentar a flexibilidade no trabalho  
(Brasil: 11%; Global: 5%)

4 Permitir que o trabalho seja baseado/realizado 
em outro local (Brasil: 46%; Global: 48%)

Redesenhar os cargos de forma que o trabalho 
possa ser realizado somente por empregados com 
mais habilidades (Brasil: 9%; Global: 24%)
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tipo de talentos, que podem com frequência ser obtidos e 
integrados à equipe mais rapidamente, além de poderem 
ser utilizados de forma mais produtiva do que empregados 
convencionais em projetos específicos.

�� Em três anos, mais organizações contarão com agentes 
independentes, plataformas de talentos e intercâmbio de 
trabalhadores com outras organizações (Figura 9). Mesmo 
aquelas que não utilizam atualmente nenhuma dessas 
opções esperam se atualizar rapidamente no uso dessas 
alternativas. Por exemplo, o grupo de empresas que não 
depende atualmente de plataformas de talentos espera 
que em três anos mais de 4% de sua força de trabalho será 
de agentes independentes em plataformas. 

#4: À medida que se expande a automação 
no local de trabalho e aumenta o impacto na 
contratação de talentos e no desenho de cargos, 
o mix de talentos se transformará para incluir 
mais profissionais não contratados. 
Nos últimos três anos vimos um aumento no uso de talentos não 
contratados. Três anos atrás, sete em cada dez organizações 
já utilizavam talentos não contratados como empregados, um 
aumento que pode ser atribuído às organizações estarem 
usando diferentes tipos de talentos e em maior quantidade. 

As organizações acreditam que os empregados de horário 
integral constituirão uma porção menor de sua força de 
trabalho total nos próximos três anos, com correspondente 
aumento na proporção de talentos não contratados durante 
esse período (Figura 8).

�� A crescente sofisticação das competências que empregados 
não contratados possuem e o trabalho que se espera deles 
aliados ao crescente valor dado à velocidade vêm motivando 
mais organizações a estudar a possibilidade de usar esse 

Figura 8. Uso de agentes independentes e outros grupos de talentos não contratados cresce ano após ano (Global, N=747;  Brasil, N=51)
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Nota: Percentuais refletem fatias da força de trabalho representadas pelo tipo de trabalhador.

 

Figura 9. Uso de agentes independentes e outros grupos de talentos não contratados cresce ano após ano (Global, N=747)
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Em que medida sua organização conta hoje com talentos não 
contratados? Há expectativa de aumento no volume de trabalho 
realizado por estes talentos nos próximos três anos?
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#5: Empregados e talentos não contratados 
estão diante de incertezas em relação a seu 
futuro em consequência da automação e da 
digitalização. Muitos, porém, estão dispostos a 
tomar uma atitude.

Do ponto de vista dos talentos, as mudanças que ocorrem 
nas organizações e nos mercados de trabalho – e em toda a 
sociedade de modo geral – aumentam a percepção de risco 
dos trabalhadores. Dois em cada cinco deles acham que há 
chance de seus cargos serem substituídos por automação ou 
transferidos para outros locais na próxima década (Figura 10). 

Figura 10. Percepção dos trabalhadores sobre o nível de risco 
de suas funções serem substituídas por automação ou transferidas 
para outros locais na próxima década
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40%
41%
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Figura 11. Percepção dos trabalhadores sobre o nível de risco de suas 
atividades serem substituídas por automação ou transferidas para 
outros locais na próxima década – por tipo de trabalhador
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A percepção de risco é mais elevada entre talentos não 
contratados, seguidos por gestores (Figura 11).
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Entre aqueles que percebem maior ameaça a seus empregos 
diante dessas tendências, está um número significativo 
de indivíduos altamente engajados, que possuem extrema 
motivação para desenvolver novas competências e para 
atender novas necessidades. Esses trabalhadores têm boa 
chance de estarem em alta demanda. As organizações que 
conseguirem atraí-los ou retê-los, integrando-os em seus 
projetos, estarão em vantagem competitiva.

Como resultado, empregados que consideram que seu 
cargo esteja em risco têm mais chance de tomar as atitudes 
descritas na Figura 12 abaixo.

Em locais de trabalho que perderam estabilidade devido ao 
uso de tecnologias como IA e robótica, onde a meia-vida 
das competências continua a encolher, tanto organizações 
quanto empregados precisam adotar uma mentalidade 
voltada para o crescimento e uma abordagem ágil para 
reciclagem e aumento de suas competências para se 
manterem competitivos. As organizações precisam contar 
com uma arquitetura baseada mais em competências que em 
cargos para responder de forma ágil às novas exigências.

Figura 12: Ações mais comuns entre os empregados que acham que seus empregos estão sob risco 
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com sua situação 
financeira atual

Percepção de risco alto de perda do emprego Percepção de risco baixo de perda do emprego

��

#5: Empregados e talentos não contratados 
estão diante de incertezas em relação a seu 
futuro em consequência da automação e da 
digitalização. Muitos, porém, estão dispostos a 
tomar uma atitude.

Sua organização tem planos de investir na reformulação das 
competências dos talentos cujo trabalho está sendo afetado 
pela automação?
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A grande maioria das empresas (66%) menciona o 
desenvolvimento de lideranças como a área que mais precisa 
de inovações para enfrentar de modo adequado os desafios 
da automação e da digitalização (Figura 13).

O perfil dos líderes está mudando. A eles cabe a gestão 
dos instrumentos que impulsionam o novo ecossistema 
digital. Esses profissionais são responsáveis por realizar as 
ambições digitais de suas organizações.

Esses líderes possuem as capacidades e competências para 
orquestrar um ecossistema diverso de opções de trabalho, 
que inclui, entre outros, IA, robótica, parcerias e um amplo 
espectro de talentos em diferentes plataformas e locais. Eles 
precisam cuidar da seleção e da implementação da melhor 
experiência de talentos possível, garantindo o alinhamento 
da missão e do propósito de cada indivíduo (empregado, 
trabalhador temporário, fornecedor de IA) com aqueles da 
organização. Ao oferecer um senso de propósito e significado 
compartilhado, os líderes inspiram confiança e motivam os 
trabalhadores a responderem de forma ágil às mudanças. 
Inclusão e diversidade são prioridades para esses líderes, 
que criam locais de trabalho inovadores e colaborativos, onde 
os trabalhadores se sentem confortáveis para compartilhar 
ideias e receber feedback.

Além disso, líderes em transformação digital possuem 
visão voltada para o futuro, o que permite que construam 
estratégias digitais inovadoras, que fazem avançar os 
objetivos de negócios de suas organizações. Eles buscam, 
em diferentes fontes, novas ideias e pensamentos 
abrangentes por meio da criação de redes internas e 
externas. Quando descobrem ideias atraentes, incentivam 
a tomada de risco calculada e baseada em dados, 
visando desestabilizar o status quo e gerar resultados 
transformadores. É importante reconhecer que os líderes 
precisam ter múltiplas habilidades e ser capazes de operar 
de forma ágil e experimental e, ao mesmo tempo, de 
identificar quando não há tolerância para erros.

Os líderes em sua organização dominam as competências 
centrais necessárias para competir no novo ecossistema 
digital do trabalho?

#6: As organizações reconhecem a necessidade 
de aprimorar seu desempenho por meio de 
inovações em liderança e outras áreas-chave do 
capital humano 

O perfil dos líderes está mudando. A eles cabe 
a gestão dos instrumentos que impulsionam o 
novo ecossistema digital. Esses profissionais 
são responsáveis por realizar as ambições 
digitais de suas organizações.

0% 20% 40% 60% 80%

Marca de empregador

Programas de benefícios 

Segurança cibernética

Papel do RH

Gestão de carreira

Estrutura organizacional

Aquisição de talentos

Programas de remuneração

Desenvolvimento da liderança

Gestão de desempenho

Figura 13. Áreas nas quais os empregados acreditam que 
serão necessárias abordagens revolucionárias e inovação 
para garantir que os desafios da automação e digitalização sejam 
tratados adequadamente (Global, N=921;  Brasil, N=63)

56%

52%

45%

41%

30%

54%

59%

64%

51%

66%

86%

84%

70%

68%

67%

63%

63%

59%

59%

43%
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Os passos a seguir poderão ajudar sua organização a 
começar a impulsionar suas ambições digitais e traçar o 
caminho até a transformação digital.

1. Utilizar os fatores de alavancagem de capacidade 
digital

Gerar valor a partir da automação e da digitalização do local 
de trabalho exige o uso de múltiplos instrumentos da matriz 
de capacidade digital (Figura 14).

�� Cultura fortemente orientada ao cliente. Organizações 
com uma cultura fortemente orientada ao cliente dão ênfase 
à experiência do consumidor, utilizam princípios do design 
thinking e contam com dados e análises para fornecer as 
informações necessárias ao desenho e ao desenvolvimento 
de produtos.

�� Estratégia digital. A capacitação digital impacta todos 
os aspectos da cadeia de valor. Isso inclui planejamento e 
desenvolvimento na forma de aplicar tecnologias digitais 
como automação, IA e análise de dados para  
criar valor, aprimorar o desempenho das pessoas e 
diferenciar experiências.

�� Cultura. Uma cultura que apoia a capacidade digital 
promove inovação, facilita o compartilhamento de 
informações em toda a organização e fortalece a 
transparência. Os trabalhadores entendem e utilizam a 
automação e a digitalização em seu trabalho sem receio de 
se tornarem obsoletos ou irrelevantes.

�� Liderança. Conduzir uma organização em processo de 
transformação digital exige a habilidade de orquestrar um 
ecossistema com múltiplas opções de trabalho formadas 
por talento humano e automação.

�� Gestão de capital humano. As organizações precisam 
atrair e reter talentos críticos com os recursos digitais 
necessários, além de integrar talentos não contratados e 
automação em equipes de trabalho, reinventando cargos e 
redefinindo trilhas de recapacitação.

�� Processos internos de apoio à reinvenção do trabalho. 
Os processos internos de uma organização devem 
apoiar formas de trabalho ágeis e os cargos devem ser 
reinventados para garantir os arranjos ideais de pessoas e 
de automação.

�� Estrutura. Uma estrutura organizacional eficaz permite que 
as equipes organizem e executem seu trabalho de modo 
eficaz para avançar a estratégia digital e de negócios da 
empresa. Isso poderá exigir uma colaboração efetiva com 
start-ups e com outros parceiros.

�� Tecnologia e ferramentas. As organizações precisam 
oferecer aos seus empregados ferramentas digitais que 
os ajudem a serem mais produtivos, além de mantê-los 
atualizados para garantir que permaneçam relevantes 
enquanto a tecnologia e a automação transformam o trabalho.

Como se posicionar e permanecer à  
frente da concorrência?

Liderança

Cultura

Capacitação 
e estratégia 
digital

Gestão do 
Capital HumanoOrientada 

ao cliente
Processo

Estrutura

Tecnologia

Matriz

Figura 14. Matriz da Transformação Digital
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2. Priorizar o desenvolvimento de lideranças
É essencial redefinir o conceito de liderança na era digital. 
As organizações precisam priorizar o desenvolvimento de 
líderes com novas habilidades necessárias à gestão do 
ecossistema do trabalho digital, constituído por múltiplas 
opções de trabalho, como aquelas obtidas por intermédio 
de parcerias, terceirização, vendedores de IA e start-ups, 
dentre outras. Devem também ser capazes de identificar 
e implementar arranjos ideais, associando pessoas e 
automação e digitalização.

Para assegurar a execução bem-sucedida das estratégias 
digitais, é crucial que os líderes tenham competências 
de comunicação, inteligência emocional e que inspirem 
ação, produzam inovação e motivem a colaboração entre 
todas as áreas de uma organização inclusiva. Isso vai 
permitir que desenvolvam equipes de alto desempenho, 
além de impulsionarem a transformação e o crescimento 
organizacionais.

3. Compreender suas opções para construir 
capacidade digital
As organizações utilizam diferentes métodos para 
desenvolver capacitação digital. Aquelas que conseguem 
progredir até o nível em que são capazes de estabelecer 
parcerias efetivas com start-ups colhem muitos benefícios, 
inclusive a alavancagem de tecnologia, que não pode ser 
desenvolvida rapidamente pela própria organização. Elas 
também ganham agilidade crescente em novas iniciativas, 
ideias e perspectivas inovadoras e aumentam a possibilidade 
de trabalhar com os melhores talentos. Entretanto, isso 
exige habilidade não só para identificar as start-ups certas 
para firmar parcerias, mas também para garantir que a 
organização disponha de tempo, processos de governança e 
recursos necessários, incluindo um orçamento adequado.

4. Para ajudar no desenvolvimento da capacitação 
digital, adote uma estrutura organizacional que 
estabeleça claramente as responsabilidades durante a 
transformação digital e que inclua um CDO  
(Diretor Digital)
Aproximadamente três quintos das organizações (59%) 
mencionam também a estrutura organizacional como uma 
área que exige abordagens inovadoras. As empresas que 
contam com um CDO têm maior probabilidade de serem mais 
experientes no uso dos diversos métodos para desenvolver 
capacitação digital e apresentam maior chance de adotar uma 
abordagem transversal geral (Figura 15). Além disso, essas 
organizações são mais agressivas ao desenvolver capacitação 
digital por meio de parcerias com start-ups e grupos de 
venture capital corporativo (VCs).

O CDO conduz o desenvolvimento continuado de 
capacitação digital necessário para promover inovações 
e molda ambientes de trabalho singulares, que facilitam o 
engajamento de todos os talentos, ajudando a assegurar o 
sucesso futuro da organização.

Figura 15. Métodos usados para desenvolver as 
habilidades digitais
Sua empresa tem um CDO (Diretor Digital)? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Capital de risco corporativo ou incubadoras

Parceria com start-ups

Contratação de terceiros

Parceria com organizações estabelecidas  

Aquisição

Desenvolvimento orgânico
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Organizações que possuem um CDO.

Organizações que não possuem um CDO. 

38

18

40

46

13
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Transformação digital
Explorando os instrumentos de capacitação digital, 
compreendendo a necessidade de inovações na 
liderança e avaliando as opções à disposição da 
organização para desenvolver capacitação digital, 
é possível gerar insights e desenhar soluções 
para ajudar a acelerar sua jornada para ser uma 
organização digital.



Sobre a pesquisa Pesquisa “Caminhos para a 
Capacitação Digital – 2019” (2019 Pathways to 
Digital Enablement Survey)

Aplicada entre fevereiro e abril de 2019. Os resultados 
incluíram respostas de 1.014 organizações participantes 
em 44 países. Os participantes representam uma ampla 
amostra de setores econômicos e regiões geográficas.

Sobre a 2019 Talent Survey

A pesquisa foi aplicada em 2019 e apresenta uma 
perspectiva detalhada dos comportamentos e das 
preocupações de uma amostra representativa dos 
talentos empregados e independentes na China, 
Reino Unido e EUA, avaliando os pontos de vista dos 
trabalhadores em diversas áreas, inclusive aqueles 
tratados na pesquisa 2019 Pathways to Digital 
Enablement. O estudo inclui respostas de mais de 
6.000 profissionais em diversos setores e constitui 
uma importante base para nossas iniciativas de capital 
intelectual, consultoria, vendas e marketing.

willistowerswatson.com/2019pathwaysdigitalenablement
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https://www.willistowerswatson.com/en-US/Insights/2019/07/2019-pathways-to-digital-enablement-survey-findings
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