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1. Introdução
A taxa exponencial de inovação tecnológica oferece às organizações a oportunidade de
implementar soluções de negócios transformadoras em um mundo on-demand. Nos
próximos anos, os gestores - não apenas CIOs - devem se concentrar em soluções que 
ofereçam flexibilidade, segurança e que possam ser escaladas para que suas empresas
se tornem disruptoras digitais.

Diferentemente do que o senso comum pode acreditar, a Transformação Digital não se 
trata apenas de digitalizar informações e processos anteriormente analógicos. Há uma
década, esse talvez tenha sido o primeiro passo de uma mudança muito maior na forma 
como pessoas e empresas se relacionam. A capacidade de suportar operações em
real-time é a principal característica que os executivos esperam aprimorar com a
transformação digital, de acordo com dados de 2015 do The Economist Intelligence Unit.

A Transformação Digital promove um estado disruptivo. É preciso
repensar por completo como os negócios funcionam, sua organização, 
processos e infraestrutura.

É inevitável trazer a tecnologia para o centro estratégico do negócio, em vez de deixá-la 
relegada a um papel acessório. À medida em que as empresas se tornam mais digitais, 
as fronteiras de dentro e de fora se tornam mais permeáveis. Isso significa que múltiplas 
redes de stakeholders – clientes, parceiros, fornecedores, entre outros - passam a agregar 
valor, explorando os recursos e a dinâmica das plataformas tecnológicas. 
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2. O que a Terceira Plataforma tem a ver com seu negócio 

A Terceira Plataforma é uma realidade tecnológica que já permeia a experiência do usuário em sua relação com diversos produtos e serviços – ao pedir condução usando um
aplicativo, quando faz maratonas assistindo séries de TV por streaming ou aproveita um desconto especial do programa de fidelidade para comprar sua cerveja favorita, por exemplo. 

A popularização de todo tipo de mobile gadgets, cada vez com maior capacidade de processamento e conectividade, dá aos usuários o poder de realizar, onde quer
que estejam, tarefas que antes se restringiam a plataformas fixas, como videoconferências ou mesmo operação de um sistema online robusto, como um ERP.
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No meio corporativo, a Terceira Plataforma traz benefícios como disponibilidade
e mobilidade em alta escala. Isso viabiliza ampliação do acesso à informação,
disponibilidade e análise de dados, o que responde à demanda por um dinamismo
cada vez maior nos negócios.

A Terceira Plataforma é constituída sobre quatro pilares que suportam
e impulsionam a Transformação Digital: 

 Cloud Computing

 Mobilidade

 Big data/Analytics 

 Redes Sociais

Essas tecnologias possibilitam novas maneiras de tornar os negócios mais
eficientes, inovadores e competitivos. A adoção de tecnologias digitais em todas
as etapas da cadeia produtiva do negócio possibilita reduzir custos, otimizar
produtividade e aumentar a receita. Mais do que isso: responde à mudança
de hábitos e apetite do consumidor. A Transformação Digital não é mais
uma opção, mas um processo necessário para continuidade dos negócios.
Por mais que seja complexo, tome tempo e demande investimento, é a única
maneira de sobreviver em um mercado altamente competitivo.
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Cloud business process services (BPaaS)

Cloud application services (SaaS)

Cloud application infrastructure services (PaaS)

Cloud system infrastructure services (IaaS)

Cloud management and security services

Cloud advertising

Total de Mercado

39.2

31.4

3.8

16.2

5.0

79.4

175.0 203.9

42.6

37.7

4.6

22.4

6.2

90.3

2.7

15.5

16.1

31.9

20.7

15.4

13.7

8.7

20.3

21.1

38.4

24.7

13.6

16.5
*BPaaS = business process as a service; PaaS = platform as a service
Fonte: Gartner (Janeiro 2016)
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Não faz muito tempo, a criação de uma empresa demandava um grande investimento
em TI. O surgimento do Cloud Computing viabilizou o nascimento de negócios inovadores
e proporcionou otimização dos custos de armazenamento e processamento também
para empresas convencionais. Trabalho colaborativo, remoto, alto nível de eficiência
e disponibilidade, segurança de backup e redução da necessidade do volume e potência
de hardware nas organizações se popularizaram a partir daí. 

Adotar uma estratégia multicloud ajuda a acelerar
a Transformação Digital nas empresas.

A estrutura em Cloud Computing é escalável e flexível. Uma tendência crescente para
maximizar o potencial dos recursos é coordenar múltiplos serviços de cloud computing, 
a fim de obter o melhor de cada um deles. Com uma adoção cada vez maior de serviços 
como Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Software-as-a-Service (SasS), Platform-as-a-
Service (PaaS) e Business Process-as-a-Service (BPaaS), a estrutura de cloud permite um 
novo nível de experiência de conectividade entre as empresas e clientes, colaboradores, 
fornecedores e parceiros.



            Mobilidade

A mobilidade vem transformando a relação das pessoas com os produtos e serviços,
impulsionando empresas a repensar completamente seu posicionamento no mercado. 

Dispositivos móveis, sendo smartphone o mais popular, representam a miniaturização do
hardware e a convergência dos dispositivos – gps, telefone celular, câmera, player de
música e vídeo, entre outras tantas funções que podem ser incorporadas por meio de apps. 
Eles são a interface do usuário em sua experiência de simultaneidade entre a conexão
e o deslocamento no espaço físico. 

As tecnologias móveis demandam a criação de experiências que
atendam às necessidades dos clientes. A meta é uma experiência fluida 
entre pontos de venda, plataformas digitais, lojas e produtos digitais.

Por mais que a estratégia de mobilidade seja fundamental para as empresas na
Transformação Digital, um aplicativo não deve existir apenas porque todos os concorrentes 
têm um. Um mobile app com valor real deve oferecer uma experiência diferenciada,
complementar ou expandir os produtos e serviços da empresa. Tecnologias de localização, 
por exemplo, fornecem contexto para experiências mais eficientes e personalizadas. 

200
bilhões

aprox.

4
bilhões
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    Redes Sociais

Nenhuma empresa pode desprezar as plataformas de redes sociais por imaginar que são utilizadas ap-
enas para manter contato com os amigos e ver imagens engraçadas. Essas plataformas são um
canal vasto e bastante personalizado para:

 troca de experiências de consumo e indicação de fornecedores entre usuários; 
 contato direto entre empresas e consumidores; 
 coletar informações de clientes para criar ofertas e experiências customizadas.

O Brasil é o segundo maior mercado mundial em impressões mensais, de acordo 
com os dados da pesquisa “Futuro Digital em Foco Brasil 2015”, da comScore.

O mesmo estudo da comScore revela que 45% dos brasileiros gastam 650 horas em média por mês
nas redes sociais. Por concentrar tamanha atenção das pessoas, é algo que altera seu comportamento
e interfere na dinâmica como as empresas se posicionam no mercado. Os usuários acessam muita
informação sobre produtos e serviços em tempo real, como características da oferta, comparativos
de qualidade e preço com a concorrência, além do mais relevante: relatos de experiências de outros 
usuários do seu círculo social.

As redes sociais são um espaço no qual as empresas não competem pela atenção dos consumidores
com outras empresas. As marcas perdem espaço nos algoritmos para as fotos do mascote do melhor 
amigo ou para vídeos do sobrinho que acabou de nascer. Neste contexto, uma empresa que é capaz
de responder a seus clientes em tom de conversa, ou se reposicionar quando comete um erro, responde 
a uma expectativa do público e cria diferencial de mercado.  

Conversas entre clientes e marcas ajudam a tirar insights para novos produtos e serviços, da mesma 
forma que a possibilidade de fazer anúncios direcionados a clusters de interesse afunila as conversões.

93.2
milhões

86.5
78.1

*1o Semestre
Fonte: eMarketer
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    Big data/Analytics 

Todas as formas de tecnologia apresentadas até aqui geram um vultuoso fluxo de dados 
em altíssima velocidade, o que se tornou conhecido no mercado por Big Data. A quantidade 
de informações públicas disponível online sobre os consumidores, graças a suas interações 
com as empresas, é muito ampla. Preferência por produtos, hábitos de consumo, nível de 
satisfação com as marcas, trajetos percorridos com frequência, até mesmo informações 
sobre as pessoas com quem se relaciona estão disponíveis em tempo real para as
empresas entenderem melhor o comportamento de seu público. 

Por meio da análise de Big Data é possível correlacionar fatos antes
totalmente ignorados e utilizar este conhecimento para tomar decisões.

A Transformação Digital engloba também o uso de algoritmos sofisticados para analisar
os imensos e variados volumes de dados coletados por uma empresa em seus sistemas,
mídias sociais e outros meios. Ao investir em tecnologias e profissionais de analytics, é 
possível criar estratégias mais assertivas de comunicação, marketing, desenvolvimento
de produtos e negócios, além de melhorar o atendimento ao cliente. Isso pode remodelar 
não apenas organizações, mas alterar paradigmas de mercado e criar novas economias.
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3. Digitais por natureza
Com base nos pilares da Terceira Plataforma, novas tecnologias que a despontam
como responsáveis por grandes transformações nos negócios são: 

Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês)

IoT consiste na coleta e transmissão de dados de dispositivos (carros, máquinas, smart-
phones, wearables, entre outros) que, conectados a uma nuvem, alimentam sistemas de 
Big Data ou BI. Conectar pessoas, terminais móveis, máquinas e sensores permite
aperfeiçoar processos de negócios, aumentar a eficiência das organizações e minimiza
erros decorrentes de falta de informações e/ou estatísticas estruturadas.  

A área de logística, por exemplo, pode registrar e identificar cargas de forma automática, 
além de controlar prazos de validade e diminuir a possibilidade de furtos. Na gestão da 
distribuição de energia elétrica nas cidades, a Internet das Coisas em um sistema de Smart 
Grid pode levantar informações de falhas de abastecimento, sobrecarga, áreas que
necessitam reparos, ativar ou desativar disjuntores. Como resultado, os cidadãos ganham 
com otimização do recurso e agilidade no atendimento, para melhorar a qualidade de vida. 

Com a IoT em funcionamento, as decisões passam a ser baseadas em fatos e análises
resultantes dos dados coletados e devidamente estruturados. Para isso, é necessário
implantar um ecossistema completo de software, hardware, ferramentas de análise de
dados e pessoas que suportem esse novo processo.

*Dados apurados pela IDC no estudo Global IoT Decision Maker Survey Quantifies the IoT Opportunity 2015.

Transporte 67%
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Gestão Eletrônica de Documentos - GED

Em um mercado de constante necessidade de acesso rápido à informação, o sistema 
de GED implica não apenas a digitalização, mas a devida indexação dos conteúdos 
e gestão de conhecimento das organizações. É uma tecnologia que permite acessar 
documentos remotamente, de modo instantâneo, seguro, organizado e inteligente. 

O uso de sistemas cognitivos e armazenamento em nuvem, em vez da mídia física, 
oferece alta disponibilidade e integração com ferramentas que separam, distinguem 
e relacionam informações. Dessa forma, o acesso e correlação entre documentos
se torna mais econômico e eficiente.

Além de proporcionar um benefício facilmente associado a bibliotecas e órgãos
públicos de armazenamento e disponibilização de informações, a adoção da GED
é útil nas áreas de desenvolvimento humano e organizacional das empresas. Serve, 
por exemplo, para ter à mão facilmente o histórico de funcionários, permitindo
acompanhar toda sua trajetória na empresa, da admissão ao desligamento e
disponibilizar a documentação necessária em caso de disputa judicial.
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Inteligência Artificial

O potencial disruptivo dos sistemas cognitivos e Inteligência Artificial pode mudar 
radicalmente como a sociedade se relaciona com o trabalho. Os robôs do sistema 
“aprendem” o fluxo dos procedimentos. A capacidade de reconhecer e responder
aos fluxos de dados a partir de algoritmos e lógica baseados em regras faz com
que os robôs “aprendam” procedimentos. Dessa forma, também é possível
detectar automaticamente qualquer mudança de padrão, corrigir falhas e otimizar
a resposta a problemas. 

Assistentes presentes em smartphones, como a Siri da Apple, ou a torre doméstica 
Amazon Echo, já começam a otimizar a rotina das pessoas e tornar suas casas
inteligentes. Esse processo de resposta e automação pode ser aplicado a diversas 
funções e ajudar empresas a marcar presença em uma maior área territorial,
assim como ampliar dias e horários de atendimento, por exemplo. É o que já fazem
os chatbots, que agilizam o atendimento ao cliente a partir de scripts de
respostas-padrão. Os analistas assumem o importante papel de “treinar” os robôs. 

Atividades que hoje são realizadas por pessoas a partir de bancos de dados, regras
e reconhecimento de padrões, como o atendimento em call center e o suporte
administrativo, poderão dar lugar a sistemas de inteligência artificial. Sistemas
cognitivos reconhecem padrões a partir de algoritmos e lógica para responder a 
grandes fluxos de dados.
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Impressão 3D

A possibilidade de materializar objetos com impressoras 3D inicialmente
abriu novas possibilidades para quem trabalha com criação de design, já
que elimina a necessidade de montar uma complexa linha de produção.

A impressão 3D avança na qualidade dos resultados, redução de custo
das impressoras e diversificação dos materiais utilizados. Isso irá
transformar e gerar novos negócios

Algumas indústrias começam a empregar impressão 3D para fabricar protótipos, 
otimizando o tempo de produção e diminuindo sensivelmente os custos. Impressoras 
3D também estão se tornando comuns para fins médicos, criando réplicas de
órgãos humanos para estudo e planejamento cirúrgico ou imprimir imagens de
bebês ainda no útero, a partir do exame de ultrassom.

A partir do uso de materiais como polímeros, cerâmica, metais, vidro, entre outros,
a variedade de produtos impressos também irá diversificar. Uma das previsões é 
transformar a cadeia logística, com a impressão de peças e produtos localmente,
em vez de enviá-los por estradas, avião ou correios. O resultado é alto grau de
personalização, com redução de tempo e custos operacionais.
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Realidade Virtual e Realidade Aumentada

Realidade Virtual (VR, na sigla em inglês) é uma tecnologia que permite aos usuários
uma experiência imersiva, capaz de levá-los a outras realidades, seja um universo ficcional 
ou do mundo real, sem sair do lugar. O que antes era do domínio do mundo dos jogos e do 
entretenimento, passa a ter aplicações práticas, como simulação de treinamentos para 
profissionais que atuam em cenários de alto risco, por exemplo.

A redução de custo da tecnologia e soluções integradas com outros dispositivos móveis 
caminha para tornar cada vez mais popular a experiência digital imersiva com uso de
óculos. Já é possível encontrar óculos de VR vendidos como brinquedos e um simples
óculos de papelão que se acopla a smartphones começa a criar um novo ecossistema
de aplicativos móveis.  

Na realidade aumentada (AR, na sigla em inglês), a ideia é ampliar a realidade com 
acréscimo de informações concomitantes com aquilo que é visto do mundo real através
de dispositivos. Imagem, texto e som sobrepostos ao que é capturado pela câmera
acrescentam elementos e oferecem possibilidades de desdobramento ao que está sendo 
visualizado pelo usuário. 

Um grande varejista de móveis, por exemplo, criou um aplicativo de catálogo que permite 
aos clientes verem na tela do celular ou tablet como determinada peça ficaria em sua casa. 
Na tela, é possível encaixar uma dimensão realista do móvel escolhido na imagem
do cômodo capturado pela câmera. Combinada com sensores, a Realidade Aumentada 
pode ainda ajudar a salvar vidas, fornecendo dados adicionais sobre condições do
ambiente em uma operação de salvamento ou dados do paciente que é submetido
a uma cirurgia, por exemplo.
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4. O desafio de se implantar valor de negócio

A Transformação Digital permite que a transição para a inovação seja feita em etapas,
sem movimentos bruscos. O primeiro passo é criar internamente uma cultura integrada
às tecnologias digitais, afinal, oferecer soluções inovadoras para o cliente final depende
do grau de disrupção dentro da própria empresa. 

Ao investir em um projeto de transformação digital, é fundamental escolher parceiros,
que compreendam a estratégia de negócios da empresa. A tendência é adotar uma
estrutura de TI bimodal, o que implica cuidar dos sistemas legados e da demanda de
digitalização dos negócios.

Por outro lado, o aumento do uso de tecnologias digitais e dispositivos trocando
informações com os sistemas de uma organização leva a um maior número de pontos
de contato vulneráveis. Contudo, a blindagem contra ataques e malwares não pode impedir 
a transformação digital das empresas. É necessário definir processos e camadas
de vigilância, além de utilizar tecnologias diferentes em todas as instâncias. 

Como o comportamento humano é um dos principais pontos de partida para brechas
de segurança, treinamento e políticas específicas para os próprios colaboradores não
podem ser menosprezados. A Transformação Digital implica mudanças no modo das
pessoas agirem e pensarem. Isso talvez seja o mais desafiador e também o melhor
resultado de um negócio inovador.
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PARA UM
MUNDO
COMPLEXO,
SOLUÇÕES
ÚNICAS
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