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▪ Desde 1990 com escritório em São Paulo;

▪ Mais de 70 funcionários, incluindo analistas e consultores locais cobrindo 

os mercados de Hardware, Software, Serviços e Telecomunicações;

▪ Reconhecidamente o principal provedor de informações de mercado e 

consultoria para fornecedores locais, multinacionais e para toda a cadeia 

de valor dos segmentos de TI e Telecom;

Escritório no Brasil

▪ Extensa base de relacionamento com usuários finais de tecnologia, canais e 

fornecedores;

▪ Call Center (CATI) próprio com cerca de 20 entrevistadores bilíngues (português e 

espanhol) especializados em pesquisas sobre TI e Telecom para toda a América Latina.

International Data Corporation (IDC) é a empresa líder em inteligência de mercado e consultoria nas indústrias de tecnologia da
informação, telecomunicações e mercados de consumo em massa de tecnologia. Analisa e prediz as tendências tecnológicas para
que os profissionais, investidores e executivos possam tomar decisões de compra e negócios nestes setores. Nos últimos 50 anos,
IDC tem fornecido informações estratégicas aos seus clientes para ajudá-los a alcançar seus objetivos com êxito.
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Benchmark de Digitalização dos Negócios
5

▪ A IDC, patrocinada pela Salesforce, criou um benchmark para medir o avanço 
na Transformação Digital que as empresas estão aplicando aos recursos que 
interagem com seus clientes, ou seja, suas áreas de Vendas, Marketing e 
Atendimento a Clientes. 

iDX Business Digitalization
Benchmark de Digitalização dos 
Negócios no Brasil

Documento de Liderança
de Opinião

Pesquisa 
exclusiva para 
a Salesforce

Informações 
de mercado, 

base 
qualitativa

Informações 
existentes na 
IDC Brasil / 
IDC global
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Metodologia

▪ A geração do benchmark englobou uma pesquisa com 100 empresas
com mais de 500 funcionários, feita por meio de entrevistas conduzidas
pela IDC.

Esta pesquisa explorou o conhecimento e o posicionamento de
gestores de vendas, marketing e atendimento a clientes, com poder
de decidir ou influenciar as definições sobre a digitalização dos
processos de negócio dessas organizações, dentro das quatro
dimensões do benchmark.

▪ Também foram utilizadas informações existentes da IDC Brasil
e da IDC global, além de informações de mercado sobre o tema
para suportar e construir a base qualitativa do projeto.

▪ O resultado do benchmark é uma ponderação matemática dos
temas das quatro dimensões avaliadas na pesquisa com as
100 empresas.

6



iDX
Business 

Digitalization

X1% Mobilidade

X2% Inteligência

X3% Conectividade e 
Integração

X4%
Velocidade e 

Produtividade

Explora as capacidades analíticas presentes nos processos de negócio, bem como as 
oportunidades de transformação de informações transacionais em valor para a companhia
e seus clientes.
• Com que frequência sua empresa reavalia os processos e propõe mudanças com base nas 

informações geradas por ferramentas de análise de dados?
• Sua empresa usa soluções de inteligência artificial para dar suporte na tomada de decisão?

Busca compreender o estágio da conectividade e integração dos processos de negócios nas 
organizações, sua relação e dependências com legados.
• Sua empresa utiliza soluções de automação de processos de marketing, vendas ou equipes de 

campo ou atendimento?
• Suas soluções de automação de processos de marketing, vendas ou equipes de campo ou 

atendimento estão integradas entre si, permitindo cruzamento e relacionamento de todos os dados?

Busca entender o ritmo do processo de negócios, a digitalização e os níveis de velocidade e 
produtividade alcançados através dessa transformação.
• Como a sua empresa está em relação à concorrência no que diz respeito a habilidade de 

alavancar a digitalização dos processos para viabilizar mudanças em modelos e ecossistemas de 
negócio? 

• Qual o grau de benefício que a modernização e a digitalização trouxeram (ou estão trazendo) para 
os processos dentro da sua empresa?

Dimensões do Benchmark

Avalia a relação da força de trabalho com os recursos de mobilidade e seu uso para 
alavancar produtividade e eficiência.
• Que porcentagem dos executivos e da força de campo usam smartphones e/ou tablets para 

tarefas corporativas? Quem é o proprietário do dispositivo?
• Que atividades são realizadas em dispositivos móveis? Ganhou-se agilidade de execução?

iDX Business Digitalization BRASIL
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A ferramenta de autoavaliação do iDX Business 

Digitalization Benchmark - indicador de digitalização 

dos negócios, desenvolvida pela IDC para a Salesforce, 

traz a oportunidade de realizar uma avaliação online do 

estágio atual de digitalização dos negócios na sua 

empresa e compará-lo com o resultado do indicador.

Como retorno dessa avaliação, além de saber como sua 

empresa se compara com outras em seu país*, você 

receberá um relatório executivo personalizado com 

informações e recomendações para continuar avançando 

nas iniciativas de digitalização de negócios na sua 

organização.

Acesse:

http://salesforce.idclatinsurvey.com/

* Apenas Brasil e México têm resultados por país. Para os demais países 
da América Latina, o resultado da autoavaliação será comparado com 

uma ponderação matemática das respostas destes dois países, que são 
os mais representativos economicamente na região.

Saiba o atual estágio de digitalização de negócios na sua 
organização e receba um relatório personalizado.
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Prioridades de negócio e Transformação Digital 

▪ Várias pesquisas da IDC têm demonstrado que o processo de 
Transformação Digital das organizações tanto no Brasil quanto 
na America Latina está dando seus primeiros passos. O estudo 
abaixo demonstrou que, em 2017, menos de 15% das empresas  
se autoavaliaram em patamares superiores na escala de 
maturidade para transformação.

3%

11%

47%

30%

9%

1. Iniciativas DX são desconectados e mal alinhadas com a 
estratégia da empresa.

2. Identificamos a necessidade de desenvolver estratégias de 
negócios digitais, mas a execução está em um projeto isolado.

3. Objetivos DX estão alinhados com o nível de estratégia a curto prazo.

4. A gestão da Transformação Digital está integrada e tem sinergia com 
os produtos, serviços e experiências centradas no cliente.

5. A empresa é muito agressiva e ousada no uso das novas tecnologias digitais 
e modelos de negócios.

▪ Parte disso é decorrência da atual situação econômica que 
tem conduzido as empresas a darem foco maior nas 
estratégias voltadas para eficiência do que para inovação.  As 
cinco principais prioridades apontadas pelas empresas que 
pesquisamos são voltadas a eficiência. Atividades 
direcionadas a inovação começam a partir da sexta posição. 
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Fonte: IDC Latin America IT Investment Trends 2017
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Desafios e Agenda do CIO 

▪ As prioridades dos gestores 

de TI têm sido direcionadas 

para continuidade das 

operações e, em menor 

intensidade, para inovação.

▪ O foco maior das ações e 

dos investimentos de TI 

buscam trazer ganhos de 

eficiência e produtividade 

para suas empresas e para 

a própria área de TI.

▪ As novas tecnologias e 

novas soluções têm sido 

justificadas, adotadas e 

frequentemente 

subsidiadas por budget das 

áreas de negócio.

Fonte: IDC Brazil IT Investment Trends 2017
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1%

2%

2%

6%

8%

8%

12%

16%

27%

34%

34%

36%

40%

43%

Robótica

Realidade Virtual / Realidade Aumentada

Outras

Computação Cognitiva, IA, Machine Learning

Redes Sociais Corporativas

Internet das Coisas

Outsourcing de Data Center

Customer Experience / Engajamento de Clientes

Big Data Analytics / Business Intelligence

Consolidação / Otimização de Infraestrutura

Mobilidade (gerenc. dispositivos, aplics. móveis)

Computação em Nuvem

Segurança de TI

Consolidação / Modernização ERP

Principais Iniciativas de TI

Momento das Empresas
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Quantidade de 
Funcionários da 
Empresa no Brasil

Qualificação da Amostra
13

▪ A amostra para este estudo foi direcionada para empresas acima de 500 empregados no Brasil, de todos os segmentos verticais de 

atuação, o que possibilitou cobrir uma boa gama de cenários do mercado corporativo.

Empresas entrevistadas trazem boa representatividade do mercado brasileiro.

Faturamento da Empresa no Brasil
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Qualificação da Amostra
14

▪ A qualificação da amostra evidenciou ainda que os executivos das áreas de negócio seguem com pouca responsabilidade ou poder 

de influência nas decisões sobre o processo de Transformação Digital nas organizações.

Amostra indica que há espaço para maior colaboração em prol da digitalização dos negócios.

Decisão

20,2%

Influência

79,8%

Executivos de TI

11%

Porcentual de executivos de 
linha de negócios (LOB) com 
poder de influência ou 
decisão sobre o processo de 
Transformação Digital nas 
empresas.

Entre os executivos de TI, o 
papel de influenciador é o mais 
apontado, o que indica que, na 
visão deste executivo, o 
processo de Transformação 
Digital deve se tornar mais 
integrado e colaborativo entre 
TI e negócios.

Executivos de Negócios
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16Brasil - Resultado

O benchmark para as empresas no Brasil 
atingiu 67,5 de 100 pontos possíveis,
sendo mobilidade a dimensão mais 
avançada. 

iDX Business Digitalization

77

41,5
56,5

80

Velocidade e 
Produtividade

Conectividade 
e Integração

InteligênciaMobilidade

67,5

0 100

77,0

41,5

80,0
56,5
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18Constatações sobre a dimensão de mobilidade

▪ Mobilidade é a quarta iniciativa em termos de importância 
estratégica para as empresas no Brasil*, seja no aspecto das 
aplicações, seja no aspecto da gestão de dispositivos. Assim, 
não é de se estranhar que mobilidade tenha pontuado bem 
como elemento para transformação da força de trabalho. 

▪ Pelo que este estudo demonstra, a mobilidade trouxe ganho na 
agilidade e produtividade dos colaboradores. 

▪ O foco das empresas, porém, deveria ser redirecionado. Hoje, a 
ênfase tem sido mais no suprimento do dispositivo e do acesso 
(plano de dados) do que realmente na disponibilidade de 
aplicações de negócio, que levam mais valor ao cliente. Assim, 
com o direcionamento adequado, o ganho com a mobilidade 
será não só na produtividade pessoal, mas também no 
relacionamento e atendimento ao cliente.

80,0

Resultados / Mobilidade

* Fonte: IDC Brazil IT Investment Trends 2017
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19Uso de smartphones ou tablets pelos profissionais 
da empresa

80,0

Resultados / Mobilidade

↑ 75%
É o porcentual de empresas entre 750 e 

999 funcionários em que todos os 
executivos fazem uso de  mobilidade 

para suas tarefas.
3% 7% 7% 3% 76% 4%

0% De 1% a 25% De 26% à 50% De 51% à 75% De 76% à 100% Não sei

11% 12% 16% 5% 52% 4%

0% De 1% a 25% De 26% à 50% De 51% à 75% De 76% à 100% Não sei

Porcentual de executivos que usam smartphones e/ou tablets para tarefas corporativas.

Porcentual de funcionários da força de campo que usam smartphones/tablets para tarefas corporativas.

↓17%
É o porcentual de empresas entre 
5.000 e 7.500 funcionários em que 
todos os funcionários de campo 

aproveitam a mobilidade. 

▪ A adoção da mobilidade como ferramenta de produtividade está bastante amadurecida no mercado brasileiro. 

▪ Está ainda mais forte para funções executivas: em três de cada quatro empresas, mais de 75% de seus diretores e gerentes usam
os dispositivos moveis para execução de tarefas corporativas. 

▪ Já para funções de campo, como vendas e serviços, a adoção é mais baixa. Pouco mais de 52% das empresas pesquisadas tem três 
quartos de seus funcionários de campo executando tarefas corporativas por meio de dispositivos móveis. 
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20Tipo e propriedade do dispositivo e do plano de 
dados 

80,0

Resultados / Mobilidade

▪ O acesso à rede de dados a partir dos dispositivos móveis não é fator restritivo para 
fazer com que a mobilidade transforme a forma de trabalho das equipes.

▪ A maior parte das empresas disponibiliza o plano de dados para os colaboradores que 
executam tarefas corporativas por meio de dispositivos móveis, numa rede considerada 
adequada por cerca de 53% dos respondentes.

▪ O smartphone já se fixou como plataforma preferencial para o acesso móvel, tanto para 
o nível executivo quanto para o nível gerencial, mas apenas 22% das empresas aceitam 
que seus funcionários usem seu dispositivo pessoal para isso. 

43%

30%

54%

75%

3%

5%

7%

22%

54%

65%

39%

4%

Outros

Celular

Comum

Tablet

Smartphone

Disponibilizado pela empresa Trazido pelo próprio colaborador (BYOD) Não é utilizado

Não

Sim

Dispositivos móveis que os funcionários utilizam para executar tarefas corporativas.

A qualidade e a 
disponibilidade da 

rede de dados 
móvel é adequada

88%
É o porcentual de 

empresas que custeia 
o plano de dados para 

acesso via 
smartphone. Para 
tablet é de 86%.

29%

24%

27%

11%
9%
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21Aplicações móveis disponíveis, planejadas e 
indisponíveis

80,0

Resultados / Mobilidade

▪ O estudo apurou que as ferramentas de produtividade pessoal – como, por exemplo, e-mail – têm sido priorizadas em 
detrimento de soluções de negócio, como atendimento em campo ou gestão do relacionamento com clientes. 
Diferentemente do que se podia imaginar, isso não tem relação com a percepção de qualidade das redes de dados 
associada aos dispositivos móveis (que se mostrou satisfatória), mas sim com características de negócio associadas à cultura 
de cada organização.

30%

43%

50%

55%

61%

49%

49%

65%

68%

81%

96%

24%

7%

17%

10%

7%

20%

16%

17%

8%

46%

50%

33%

35%

32%

31%

35%

18%

32%

11%

CRM

Sistemas de serviços de campo

Sistemas de automação de força de vendas

ERP

Aplicativos exclusivos para a minha empresa

Web conferência ou vídeo conferência

Ferramentas de colaboração

Intranet ou portais corporativos

Aplicativos de produtividade (planilhas, textos,…

Aplicativos de mensagem instantânea

E-mail corporativo

Disponivel Está nos planos Indisponível

Aplicações de 
produtividade e 
colaboração

Aplicações de 
negócios e gestão

Atividades realizadas em dispositivos móveis (exceto notebooks) nas empresas.
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22Benefícios da mobilidade

80,0

Resultados / Mobilidade

▪ As organizações reconhecem os 
benefícios que a mobilidade trouxe 
para sua força de trabalho. 

▪ Os ganhos estão tanto na agilidade e 
produtividade para execução das 
atividades quanto no âmbito da 
colaboração das equipes. 

▪ Menos de 10% dos entrevistados 
indicaram que não viram benefícios 
com a adoção de dispositivos móveis.

▪ O aspecto onde as empresas 
perceberam ganhos menos 
significativos é a redução de custos 
com viagens e deslocamentos, onde 
34% das empresas manifestam 
descontentamento. 

7%

6%

9%

8%

7%

8%

18%

15%

18%

16%

21%

23%

32%

35%

34%

65%

50%

46%

31%

38%

1 - Discordo Totalmente 2 3 4 5 - Concordo Totalmente

Benefícios obtidos com o uso de dispositivos móveis.

Aumentou a satisfação dos 
colaboradores.

Diminuiu os custos com 
deslocamentos / viagens.

Aumentou a produtividade nas 
atividades.

Aumentou a colaboração entre 
os funcionários.

Aumentou a agilidade na 
execução das atividades.
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24Constatações sobre a dimensão de inteligência

▪ Ferramentas analíticas têm uma utilização cada vez mais 
intensa no mercado brasileiro*. Porém, a introdução de 
soluções analíticas avançadas, como Inteligência Artificial, está 
sendo postergada pelos gestores de tecnologia, como 
demonstrou esta pesquisa.

▪ Outros estudos mostram que a maior facilidade em 
demonstrar o retorno sobre o investimento (ROI) na aplicação 
das soluções analíticas sobre problemas existentes faz acelerar 
a adoção para sistemas mais “reativos”, como, por exemplo, a 
redução de perdas comercias (“gato”) nos setores de Energia, 
Telecomunicações e Utilities. 

▪ Em geral, os processos mais críticos de cada vertical de 
indústria são o foco para implantação dessa inteligência de 
negócios. 

Resultados / Inteligência

* Fonte: IDC Brazil IT Investment Trends 2017

56,5



iDX Business Digitalization BRASIL

25Tipos de ferramentas analíticas em uso

Resultados / Inteligência

56,5

72%

100%

90%

73%

92%

100%

67%

Comércio

Finanças

Manufatura

Recursos

Serviços Profissionais

Telecom. e Mídia

Utilidades

Ferramenta Analítica Tradicional

▪ Em geral, algum tipo de ferramenta analítica está em uso na 
maior parte das empresas, independente da vertical de 
atuação. Porém, soluções mais avançadas têm a presença 
mais concentrada em alguns segmentos, como é o caso de 
Inteligência Artificial que tem utilização mais expressiva no 
segmento de Comércio.

Tipo de ferramenta de análise de dados utilizada para medir 
a efetividade e eficiência de processos internos. 

Ferramenta de 
inteligência artificial

Ferramenta analítica 
preditiva

Ferramenta analítica 
tradicional

Não utilizo 
nenhuma 4%

79%

30%

5%

58%
Porcentual de empresas onde as ferramentas 
analíticas geram informações em tempo real que 
podem ser acessadas de qualquer dispositivo
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26Processos de negócio suportados por Inteligência 
Artificial

Resultados / Inteligência

56,5

▪ A utilização de soluções de Inteligência 
Artificial está apenas começando no Brasil. 
O que se vê, porém, é que as empresas 
que implantam tais soluções estendem 
seus benefícios por diversas áreas dentro 
da organização. 

▪ O desafio hoje no Brasil é a dificuldade de 
entender, vislumbrar ou mesmo 
dimensionar os benefícios que estas 
soluções trazem. Com isso, o volume nas 
áreas de negócio das empresas que não 
conseguem colocar sistemas de 
Inteligência Artificial em seu planejamento 
está, em geral, acima de 60%, enquanto as 
que têm I.A. no planejamento estão hoje 
entre 25 e 27%.

12%

13%

8%

11%

16%

13%

12%

9%

11%

11%

10%

13%

22%

16%

15%

12%

15%

14%

54%

62%

66%

66%

59%

60%

TI

Vendas

Marketing

Atendimento ao Cliente

Operação

Suprimentos/Compras

Já estamos usando

Não usamos, mas planejamos investir nos próximos 12 meses

Não usamos, mas planejamos investir nos próximos 13 a 24 meses

Não usamos e não planejamos usar

Processos de negócio que usam Inteligência Artificial 
no suporte à tomada de decisão.



iDX Business Digitalization BRASIL

27Processos de negócio suportados por Inteligência 
Artificial

Resultados / Inteligência

56,5

8%

16%

16%

16%

20%

16%

56%

72%

68%

64%

64%

56%

24%

8%

8%

12%

12%

24%

12%

8%

8%

TI

Vendas

Marketing

Atend. Cliente

Operação

Suprimentos

Serviços Profissionais

33%

28%

17%

11%

17%

11%

17%

17%

17%

22%

50%

56%

22%

22%

22%

17%

17%

11%

28%

33%

44%

50%

17%

22%

TI

Vendas

Marketing

Atend. Cliente

Operação

Suprimentos

Comércio

7%

7%

12%

12%

7%

12%

10%

10%

27%

20%

17%

12%

20%

17%

66%

66%

71%

71%

59%

66%

TI

Vendas

Marketing

Atend. Cliente

Operação

Suprimentos

Manufatura

▪ Para criar a curva de aprendizado desta tecnologia relativamente recente, a área de TI é, em muitas organizações, a 
primeira a implantar Inteligência Artificial. Quando se parte para a aplicação da I.A. nas áreas de negócio, o estudo 
mostra claramente sua utilização nos processos mais críticos de cada vertical:

• Em manufatura, nas áreas de Operação e de Suprimentos. 
• Em comércio, na área de Vendas, seguida num patamar mais baixo por Marketing e Operação. 
• Em Serviços, por ser um espectro muito grande de atividades há uma dispersão nas áreas foco. 

Visão por Segmento
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29Constatações sobre a dimensão de conectividade e 
integração

▪ A dimensão de integração e conectividade foi a que recebeu a 
pior pontuação. 

▪ A importância da integração dos processos de marketing, 
vendas, equipes de atendimento ou de campo, está bastante 
clara dentro das organizações. A baixa prioridade dada ao tema 
é o que faz com que não se leve a cabo a implementação de 
soluções que tragam ganhos de produtividade e escalabilidade 
para as organizações, que estão postergando ações nesse 
sentido. 

▪ Outros elementos de integração e conectividade também não 
estão no radar dos gestores. Por exemplo, apenas uma em 
cada quatro empresas tem alguma solução de Internet das 
Coisas implantada e quase metade delas não têm planos de 
implantar. Já com relação a Cloud, a maturidade é bem maior e 
apenas 8 por cento das empresas não a têm em seus planos. 

Resultados / Conectividade e Integração

41,5
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30Utilização e modelo de automação de marketing, 
vendas e campo

Resultados / Conectividade e Integração

41,5

24% 11% 13% 16% 37%

0% Até 25% De 25% à 50% De 51% à 75% De 76% à 100%

Utiliza soluções de 
automação de 

processos de 
marketing, vendas 

ou equipe de campo 
de atendimento.

60%

38%

2%

Porcentagem das soluções de automação de processos de marketing, vendas 
ou equipes de campo/atendimento que são baseadas em sistemas cliente-
servidor executados on-premises.

▪ Recurso para aumento de produtividade e alcance, a automação de processos não é usada de 
maneira integral nas empresas para as áreas de marketing, vendas e equipes de campo. Tal 
automação viabiliza uma escalabilidade de atendimento que, se contratada adequadamente, 
permitiria a essas organizações ágil e economicamente atender tanto os crescimentos quanto as 
retrações de mercado. Menos de 40 por cento utiliza o recurso.

▪ Para os que já implementaram a automação, não há ênfase em garantir a disponibilidade de acesso 
para as equipes remotas e de campo. Apenas 24% destes baseiam suas aplicações em ambientes de 
provedor, onde as opções de conectividade são bem mais amplas.
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31Jornada Cloud: plano e inibidores

Resultados / Conectividade e Integração

41,5

Quando sua empresa planeja 
investir na modernização da 
automação de processos de 
marketing, vendas ou equipes 
de campo ou atendimento, 
saindo de soluções on-
premises para plataformas em 
nuvem, com possibilidade de 
acesso móvel?

31%

31%

19%

8%

▪ Os gestores estão conscientes que Cloud é um caminho que tem que ser seguido e apenas 8% não tem investimentos 
planejados para tal. O tema já é bastante conhecido pela maioria (98%) desses gestores e existe apoio da alta direção 
nesse sentido. 
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32Jornada Cloud: plano e inibidores

Resultados / Conectividade e Integração

41,5

8%

8%

27%

27%

31%

42%

62%

Falta de conhecimento dos benefícios

Falta de conhecimento técnico

Outro

Falta de apoio da alta direção / C-Level

para a iniciativa

Questões relacionadas com segurança

Outras prioridades no negócio

Custo inicial para a migração

Custo recorrente mensal após migração

para a nuvem

Possíveis problemas de conectividade

com a nuvem

Principais inibidores para migração de sistemas internos ou 
on-premises para a nuvem.

▪ O maior desafio para implantação ou migração 
dos sistemas para nuvem é a questão de 
conectividade. Isto não é uma surpresa: a 
cobertura de comunicações no Brasil não é 
plena, a disponibilidade não é integral e os 
custos são altos, ponto esse que cruza com 
próximo inibidor.

▪ A percepção de custos elevados após a 
migração para um ambiente de nuvem, 
somada a dificuldade de manter a 
previsibilidade dos gastos com esses recursos 
formam a segunda barreira em torno deste 
tema.

▪ O terceiro ponto que limita hoje a migração 
para Cloud são os custos iniciais para migração, 
nos quais estão envolvidos também os custos 
para modernização das aplicações para que 
possam operar plenamente num ambiente de 
nuvem. 
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33Inibidores para integração

Resultados / Conectividade e Integração

41,5

17,4%

13,0%

8,7%

4,3%

56,5%

Custo inicial para a integração

Custo recorrente mensal após

integração

Fornecedores muito fechados

quanto à integração

Falta de apoio da alta direção /

C-Level para a iniciativa

Outras prioridades no negócio

33%

24% 24%

10%

Nos próximos 12 meses

Entre 13 e 24 meses

Em mais de 24 meses

Não planejamos investir na integração

Principais inibidores para 
integração entre sistemas 

de automação de 
processos de marketing, 

vendas ou equipes de 
campo ou atendimento. 

Quando você pretende 
investir na integração dos 
seus sistemas automação 
de processos de 
marketing, vendas ou 
equipes de campo ou 
atendimento?

▪ Integração das equipes é chave para produtividade da organização, e não pode ser diferente para os 
sistemas que suportam essas equipes. Esse tema, porém, vem sendo adiado e não é por razão de custos, 
mas de prioridade.

▪ A visão da necessidade e dos benefícios dessas integrações existe, tanto que apenas 10% das empresas não 
planeja investir no tema. Adicionalmente, 33% das organizações tem intenção de resolver esta questão nos 
próximos 12 meses. 
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34Integrações em uso

Resultados / Conectividade e Integração

41,5

17%

16%

10%

7%

5%

Sistemas de parceiros

Sistemas de órgãos reguladores

Sistemas de fornecedores

Sistemas de clientes

Tecnologia de produtos

conectados ou Internet das Coisas

▪ Dentro dos conceitos “lean” e “supply chain”, as empresas hoje buscam agilizar seus processos movendo mais rapidamente 
produtos, serviços e informações entre seus fornecedores e seus clientes. É nesse contexto que a integração é um 
elemento-chave. 

▪ O estudo aponta que 30% das organizações disseram ter integração com um ou mais sistemas que rodam fora do domínio 
da empresa. Contudo, ainda é baixa a integração com clientes - apenas uma em cada quatro empresas o faz. O maior 
volume de integração hoje está com parceiros e órgãos reguladores.

Outros sistemas (fora do domínio da 
empresa) com que os sistemas da 
empresa estão integrados, com o 

objetivo de gerar informações para 
tomada de decisão e/ou automação 

de processos.
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35Adoção de IoT

Resultados / Conectividade e Integração

41,5

16%

12%

72%

Sim, de clientes e parceiros

Sim, de clientes

Não

21%

17%

16%
46%

Em 12 meses

Entre 13 e 24 meses

Em mais de 24 meses

Não planejamos investir na integração

A empresa possui 
soluções de IoT?

75%

25%

Não

Sim

As soluções 
de IoT na sua 

empresa 
recebem 

informações 
de clientes ou 

parceiros?

Prazo 
planejado 

para o 
investimento 

em IoT

▪ Apesar dos benefícios que IoT (Internet das Coisas) pode trazer 
para as organizações, estes não estão no alcance visual dos 
gestores. Estes benefícios poderiam ser tanto internos – com 
melhoria de eficiência e produtividade – quanto externos – com 
melhoria na na experiência dos clientes ou na sua fidelização; 
lembrando que o tema da fidelidade será um desafio muito 
maior numa economia digital. 

▪ No Brasil, o mercado de Internet das Coisas deve 
ter uma mudança intensa no ritmo de adoção a 
partir de 2018 face a definição por parte do 
governo (BNDES & MCTIC) de quais tipos de uso e 
quais segmentos terão foco no pais para os 
próximos anos.

▪ Assim, é possível que daqui a 24 meses, os 38% de 
empresas que pretendem implantar IoT nos 
próximos 12/24 meses alavanquem os outros 46% 
que não hoje pretendem implantar.  
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37Constatações sobre a dimensão de velocidade e 
produtividade

▪ Existe um certo otimismo nas empresas quanto ao seu 
andamento na jornada de Transformação Digital, porém, nada 
demonstra que esse otimismo tenha um fundamento ou 
embasamento. 

▪ A maior parte das organizações está nos primórdios dessa 
transformação e apenas 3% das empresas se classificam como 
“disruptores digitais”*.  

▪ Mesmo assim, ainda no começo da jornada, no mínimo 15% 
das empresas diz ver melhoras muito significativas tanto nos 
processos internos quanto nos processos relacionados ao 
cliente.

▪ Claramente, falta a muitas organizações fazer benchmark 
frente a outras empresas do mesmo segmento ou de outros 
segmentos. 

Resultados / Velocidade e Produtividade

* Fonte: IDC Latin America IT Investment Trends 2017

77,0
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38Posicionamento e avanço na jornada de 
digitalização 

Resultados / Velocidade e Produtividade

77,0

11%

47%

30%

9%

3%

O processo de digitalização está acontecendo de forma não-estruturada e sem

conexão com a estratégia de negócio.

A empresa já identificou a necessidade de desenvolver uma estratégia digital, mas

está executando em projetos isolados quando necessário.

A digitalização está acontecendo de forma estruturada, e a experiência do cliente e

novos produtos digitais são sempre considerados. Temos uma área que trata DX.

Todos os processos e objetivos da empresa estão alinhados com o processo de

digitalização e novos produtos são lançados constantemente nesse contexto.

A companhia é agressiva na adoção e uso de novas tecnologias digitais e modelos

de negócios que afetam o mercado em geral, gerando novas fontes de receita.

Posicionamento em relação a concorrência 
no que diz respeito a habilidade de 

alavancar a digitalização dos processos para 
viabilizar mudanças em modelos e 

ecossistemas de negócio?

58%

17%

10%

15%

Etapa em que se encontra a 
digitalização de processos.

▪ É baixo o grau de maturidade nas empresas para avançar nos processos de Transformação Digital dos negócios. 
Apenas 12% das empresas se veem nos patamares superiores de maturidade para essa transformação. 

▪ Apesar desta visão autocritica quanto a maturidade, o otimismo é bastante forte. Nenhuma empresa se 
considera muito atrás das concorrentes, mas 15% delas se considera a frente dos concorrentes e 10% se 
autoclassificam como a melhor entre os concorrentes.

▪ Embora o otimismo possa ser considerado um elemento positivo para uma jornada de transformação, a
ausência da prática de um benchmark na organização faz como que não se tenha uma visão clara dos
gaps que precisam ser cobertos. Sob esse ponto de vista, esse otimismo converte-se em um risco. 
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39Áreas com prioridade para investimentos em 
digitalização

Resultados / Velocidade e Produtividade

77,0

40%

31%

26%

22%

16%

12%

3%

Vendas

Operação

Suprimentos/Compras

Marketing

Atendimento

Outras

Não está nos planos

Vendas
É área que 

Manufatura e 
Comercio que vão 

focar na digitalização 
de suas empresas 

Operações
Será a área de negócio 

que receberá mais 
atenção nas verticais 

de Recursos (agro, 
mineração) e de 

Serviços

Áreas que são prioridade para investimento em digitalização de processos nos próximos 12 meses. 

▪ Pelo fato de estar no início dos processos de Transformação Digital, muita vezes a área de TI se coloca como 
prioridade para implementação de novidades para que possa ganhar o conhecimento e fluência no tema. 

▪ Isto posto, o que se vê em seguida como prioridade para investimento em digitalização são as áreas de 
Vendas, Operação, Compras e Marketing. Pode-se dizer, portanto, que, depois de receber os primeiros 
investimentos em tecnologia para a Transformação Digital, a área de TI está melhor familiarizada com as 
etapas de digitalização e passe a ver nas áreas de negócio maiores oportunidades para acentuar o retorno 
sobre esses investimentos. 
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40Benefícios da modernização e digitalização

Resultados / Velocidade e Produtividade

77,0

▪ Ainda nos primeiros passos da digitalização dos negócios, as companhias já percebem melhoras significativas em vários  
processos, com índices superiores a 31%. Porém, este ainda é o início da jornada para as empresas e não se vê representado 
claramente o perfil dos chamados “disruptores digitais”, onde – se não todos – a maioria dos processos estão otimizados. 

5%

4%

6%

9%

10%

14%

4%

7%

13%

13%

7%

6%

11%

21%

22%

16%

26%

37%

32%

31%

21%

38%

28%

41%

41%

35%

26%

21%

27%

39%

22%

15%

31%

37%

25%

15%

22%

20%

31%

17%

16%

5%

6%

6%

6%

Produtividade dos funcionários

Agilidade na tomada de decisão

Diminuição de custos da organização

Ampliação de receitas da organização

Percepção de sua marca no mercado

Aquisição e retenção de clientes

Eficiência nos processos internos

Criação de novos modelos de negócio

Lançamento de novos produtos

1 - Nenhuma melhora 2 3 4 5 - Melhora muito significativa Não sei

Benefício que a modernização e a digitalização estão trazendo para os processos da empresa.
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Como destacar-se no iDX Business Digitalization?
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▪ O benchmark apontou diversas oportunidades de melhoria para as organizações. 
Relacionamos abaixo algumas recomendações para que as empresas busquem se alinhar ou 
mesmo superar o comportamento do mercado para os processos de Transformação Digital. 

✓ Faças as perguntas necessárias para montar sua estratégia de Transformação Digital. 

• Seu negócio atual pode sobreviver na era digital? Quão urgente é a transformação digital? O que é 
necessário para que a transformação funcione na sua organização? Já identificou as oportunidades e 
ameaças? Quais são os seus principais ativos (clientes, pessoas, parceiros, tecnologia)? Estão disponíveis 
os talentos para viabilizar a transformação? 

• Essas perguntas precisam estar firmemente respondidas para que você possa montar seu plano e fazer 
sua jornada. 
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Como destacar-se no iDX Business Digitalization?
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(continuação)

✓Você está se preparando para ser um disruptor digital?

• A Transformação Digital deve impactar muitos processos dentro da empresa. Se você não está 
conseguindo fazer com que novos modelos de negócio nasçam, talvez seja necessário ajustar o ritmo e 
trabalhar mais no desenvolvimento do conhecimento sobre o processo de transformação e das 
capacidades necessárias.

• Cada organização precisa achar a cadência adequada para seu nível de maturidade, bem como encontrar 
os líderes que vão ajudar no desenvolvimento e engajamento necessários.
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Como destacar-se no iDX Business Digitalization?
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(continuação)

✓Quanto sua empresa está se dedicando à inovação?

• Neste mundo cada vez mais digital, a inovação é a maior fonte de elementos para diferenciação 
competitiva. Empresas mais inovadoras têm mais visibilidade no mercado; áreas mais inovadoras são as 
mais bem vistas dentro das organizações.

• Particularmente, TI é uma área que surgiu na década de 60 para dar estabilidade e repetitividade aos 
processos, ou seja, foi criada para não mudar. Você está mudando isso?
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(continuação)

✓Dê já para sua organização as informações que ela precisa, onde ela precisa.

• Um dos aspectos mais significativos da Transformação Digital dá conta da transformação da informação; 
não apenas pelas questões de velocidade, variedade ou volume, mas, principalmente, pelo valor que a 
informação pode gerar para os negócios.

• Ao aplicar inteligência analítica – nos seus mais diversos níveis – para se extrair esse valor para a 
companhia e para seus clientes, uma empresa pode acelerar a obtenção de resultados e criar espaço 
para novos e mais frequentes investimentos. Isso somado a integração de diversas fontes de 
informações, sejam elas internas (de sistemas e áreas de negócios diversas) ou externas (fornecedores, 
parceiros, etc.), ampliará o potencial da organização de buscar novas e melhores oportunidades em seus 
mercados de atuação.
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(continuação)

✓Adote uma plataforma abrangente, que possa expandir junto com a sua empresa.

• Os temas abordados no iDX Business Digitalization – mobilidade, inteligência, conectividade e integração, 
velocidade e produtividade – são essenciais para que uma organização possa evoluir na digitalização de 
seus negócios. Assim, a plataforma tecnológica que sustentará os novos e melhorados processos deve, 
idealmente, tocar esses pontos e proporcionar sustento para cada frente.

• Ao utilizar uma plataforma abrangente e escalável são eliminados entraves que poderiam incrementar a 
complexidade numa jornada que, por si só, já traz desafios importantes para as empresas. Ao trabalhar 
os temas deste benchmark de forma integrada, uma empresa pode acelerar mais rapidamente e tirar 
proveito de boa práticas já estabelecidas e reconhecidas no mercado.
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