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No dia 19 de setembro, a Practical Community in Business Model (PCBM) iniciou seu 

segundo ciclo, explorando o tema da transformação digital e seu impacto nos modelos de 

negócios e na estratégia das organizações. O objetivo do primeiro encontro, e que balizará os 

demais, foi discutir não apenas a presença e disponibilidade da tecnologia para que haja 

transformação, mas suas consequências sobre o valor criado pelas empresas. 

 Na abertura do evento, o professor Dr. Fabian Salum da FDC fez uma breve 

retrospectiva do primeiro ciclo da PCBM que teve como foco os modelos de negócios. Porém, 

no ciclo dois, o modelo de negócio e a estratégia serão observados pela perspectiva da 

transformação digital. O professor também destacou que, entre os membros e colaboradores da 

PCBM, existem cerca de 20 instituições representadas, dentre as quais 11 são empresas de 

setores estratégicos da economia brasileira e nove instituições de ensino executivo e 

universidades além da própria FDC que, por meio do Centro de Referência em Estratégia, 

coordena o evento. 

Além dos quatro eventos presenciais ao longo do período 2018-2019, a PCBM entregará 

aos participantes uma visita às suas respectivas empresas com o objetivo de coletar dados para 

coprodução de conhecimento na área de estratégia, materializada por artigos acadêmicos e 

casos de ensino. Outra proposta da PCBM para este ciclo é a visita em conjunto a centros de 

tecnologia e referência de acordo com os objetivos dos participantes para enriquecer a troca de 

experiências e aplicação prática. Contudo, a exemplo do primeiro ciclo, a PCBM mantém o 

compartilhamento de relatórios, cases e conhecimento relevante sobre o tema – gerados a partir 

dos encontros – em seu site practicalbusinessmodel.com.  

Finalmente, o professor Fabian Salum apresentou aos participantes a metodologia 

envolvida na seleção dos temas do segundo ciclo. A equipe da PCBM procurou construí-los 

juntamente com os participantes a partir de uma survey enviada previamente. O esquema de 

coleta e análise dos resultados seguiu o percurso indicado na Figura 1. 
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Figura 1. Metodologia para escolha dos macrotemas do segundo ciclo da PCBM 

Fonte: Equipe PCBM (setembro, 2018) 

 

Seguindo esta metodologia, o ranking dos cinco macrotemas mais votados pode ser 

visto na Figura 2. Sendo os novos temas e questões propostas pelas próprias empresas os 

seguintes: investimentos do Brasil em cobertura de internet, transformação digital x eficiência 

operacional e mudanças no contexto da empregabilidade. 

 

Figura 2. Cinco principais macrotemas escolhidos para o segundo ciclo da PCBM 

Fonte: Equipe PCBM (setembro, 2018) 
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Em seguida, o professor Dr. Victor Gonzalez do Instituto Tecnológico Autônomo do 

México (ITAM) aprofundou o tema a partir de uma exposição dialogada sob o título 

“Estratégias para uma transformação digital completa através do design de serviço”.   

Primeiramente, para o entendimento do contexto e dos elementos da transformação 

digital, o professor Gonzalez fez a recomendação dos quatro livros indicados na Figura 3. Ele 

advertiu que a velocidade do cenário de mudança pode paralisar as empresas em vez de 

estimulá-las, um risco que deve ser evitado com a exploração da transformação digital (que é 

inexorável) a seu favor. 

 

Figura 3. Quatro livros principais sobre transformação digital na perspectiva do prof. Gonzalez 

Fonte: Apresentação do professor Victor Gonzalez na PCBM (setembro, 2018) 

 

É importante observar que o tema da transformação digital pode, por um lado, provocar 

uma mudança radical na experiência do consumidor. Porém, por outro lado, levanta a questão 

de como operar de maneira ágil, escalar, integrar esforços, inovar para além do que é comum e 

analisar os dados para promover esquemas de tomada de decisão. Sobre esta discussão, o 

professor Gonzalez compartilhou com os participantes três artigos de sua autoria intitulados 

“La transformación de lo ordinário: una llamada para diseñar más allá de lo cool, nuevo, y 

glamuroso”; “Primero propósitos, luego productos: define el porqué antes del como” e 

“Entendendo a diferença entre projetar produtos e projetar experiências”. 

Ainda quanto ao contexto da transformação digital o professor Gonzalez destacou, com 

exemplos práticos, que: 1. As novas tecnologias crescem de maneira acelerada; 2. A 

digitalização está mudando os modelos de negócio; 3. A transformação é ágil, integradora e 

obtêm vantagens de plataformas; 4. A transformação terá impacto sobre todos os setores. Diante 
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destes elementos contextuais, o professor apresenta o resumo do que deve ser entendido como 

transformação digital na Figura 4. 

 

Figura 4. Para entender a transformação digital 

Fonte: Apresentação do professor Victor Gonzalez na PCBM (setembro, 2018) 

 

Para o professor Gonzalez, a transformação digital não muda apenas a maneira de fazer 

negócio, mas o seu próprio modelo. Além disto, muda o modelo mental do consumidor a 

ponto de interferir na expectativa do usuário – de qualquer setor – quanto à experiência de 

consumo. Desta maneira, deve-se redefinir as propostas de valor, os processos de incremento 

de valor e os métodos de trabalho das pessoas. 

Com o exemplo da Enciclopédia Britannica (Barsa), o professor Gonzalez destaca que 

nem todos os casos representam histórias de reação lenta ou de encerramento das atividades, 

“empresas estabelecidas que se adaptam podem ser tão inovadoras quanto uma startup”, 

afirma. 

O professor também explorou em sua apresentação, o modelo do autor David Rogers 

sobre os domínios estratégicos da transformação digital: valor, consumidores, competidores, 

dados e inovação, conforme mostrado na Figura 5. 
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Figura 5. Mudanças nos domínios da transformação digital segundo Rogers 

Fonte: Apresentação do professor Victor Gonzalez na PCBM (setembro, 2018) 

 

Diante das perguntas propostas pelo professor Gonzalez: “como desenhar produtos 

digitais no contexto dos esforços da transformação digital? O foco no cliente é suficiente? 

Existe um esquema que, para além dos métodos, proporcione uma visão holística do negócio 

e que integre em sua arquitetura o front-end com o back-end?”, ele propõe como possível 

resposta o design de serviço. Este é um processo que enfatiza a criação de experiências de 

serviços ótimas, envolvendo uma visão holística de todos os atores, bem como de suas 

interações e infraestruturas de apoio. Desta maneira, o professor Gonzalez destaca que “o 

design de serviço geralmente envolve o uso de mapas da jornada do consumidor que conta 

a estória de suas diferentes interações com uma marca, oferecendo insights mais profundos”. 

As razões para considerar o design de serviço como resposta aos desafios da transformação 

digital podem ser resumidas na Figura 6.  
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Figura 5. Razões para considerar o service design como caminho para transformação digital 

Fonte: Apresentação do professor Victor Gonzalez na PCBM (setembro, 2018) 

 

Em seguida à apresentação do professor Gonzalez, o professor Dr. Paulo Vicente da 

FDC conduziu um painel acerca da transformação digital com os participantes. O objetivo 

do painel foi, por meio do aplicativo PollEverywhere, coletar, em tempo real, informações 

dos participantes sobre as quatro perguntas apresentadas na Figura 6. Estes dados serão 

posteriormente tratados, analisados e devolvidos aos membros da PCBM como 

conhecimento gerado a partir do evento. 

 

Figura 6. Painel sobre transformação digital com QR CODE para o PollEverywhere 

Fonte: Equipe PCBM (setembro, 2018) 

 

Na parte da tarde, o diálogo foi conduzido, primeiramente, pelo professor Dr. Wagner 

Meira do Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Segundo o professor, é 
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preciso desmistificar dois tipos de pensamentos para que as organizações não percam a 

essência do que as questões sobre transformação digital podem representar. O primeiro se 

refere ao renomado Big Data, especialmente quanto ao foco na compra cada vez maior de 

equipamentos e armazenamento. Em pesquisas mostradas pelo professor Meira, o 

investimento no armazenamento de dados não implica necessariamente a capacidade de 

extrair deles informações relevantes para a organização. Em segundo lugar, diante da 

pergunta sobre se a inteligência artificial e automação tende a melhorar ou piorar a 

sociedade, o professor mostra graficamente a resposta das pessoas de acordo com seus anos 

de atuação nesta área. Curiosamente, os que entraram recentemente na área são mais 

otimistas do que aqueles que trabalham há mais tempo com este tipo de tecnologia. 

Estas provocações chamaram a atenção para reflexões quanto à dimensão ética no uso 

das tecnologias disponíveis para transformação digital. Este universo requer do executivo 

uma postura analítica ativa. A ciência dos dados pode aumentar a eficácia, a efetividade, a 

rapidez de resposta, a assertividade, a diversificação das atividades, sem necessariamente 

diminuir a quantidade de trabalho realizado em termos do uso responsável dela. 

As dimensões sobre as quais refletir, segundo o professor Meira, compõem o acrônimo 

FATES: fairness-justiça, acccountability-responsabilidade, transparency-transparência, 

ethics-ética, security-segurança. São questões que tendem a se aprofundar ou serem cobradas 

com mais intensidade em todos os setores. A justiça significa que os modelos devem ser 

usados de forma a favorecer a tomada de decisões não enviesadas. A segunda dimensão tem 

a ver com atribuição de responsabilidade a partir do julgamento. Isto é importante porque 

pessoas, processos, organizações, bem como algoritmos podem estar por trás dos 

julgamentos e é preciso clareza quanto a quem deve responder em termos de 

responsabilidade.  

Ser transparente implica abertura e clareza para o usuário final sobre a origem das 

decisões, é ela que habilita a responsabilidade e está envolvida na legislação de proteção de 

privacidade. São destacados três pilares: direito ao acesso (o usuário tem direito a saber tudo 

o que se sabe sobre ele); direito ao esquecimento (que tem se demonstrado inalcançável na 

rede em função da velocidade de replicação de dados); direito à explicação (caso tenha sido 

usado um algoritmo para se tomar uma decisão, o cliente tem direito a saber porque ela foi 

tomada). 

Os dados são estáticos, mas os algoritmos dinâmicos. Desta forma, as organizações se 

deparam com um dilema ético no sentido de que o problema não é saber informações do 
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usuário por meio dos dados, mas ter responsabilidade sobre o que é feito com eles. Ao 

automatizar uma decisão, as organizações devem se preocupar em refletir sobre os dilemas 

éticos envolvidos nesta ação. E quanto à última dimensão, segurança, é preciso garanti-la 

nos sistemas desenvolvidos de forma a não causarem danos e serem resilientes diante de 

ataques. Com estas reflexões é importante enfatizar que a ciência dos dados não é meramente 

uma questão técnica, o entorno e o contexto no qual ela é inserida devem ser alvo de exame 

contínuo. 

O segundo diálogo da tarde foi conduzido pelo Eduardo Peixoto, chief business officer 

do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR).  

 

 

Figura 7. Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife 

Fonte: Apresentação do Eduardo Peixoto do CESAR na PCBM (setembro, 2018) 

 

Eduardo Peixoto explorou como o Porto Digital, parque tecnológico urbano e aberto no 

Recife, tem se tornado um ecossistema empreendedor para a transformação digital. Sua 

apresentação interativa contou com o uso da plataforma sli.do para promover a integração 

dos participantes por meio de perguntas e respostas cuja porcentagem era apresentada em 

tempo real como guia às discussões. 
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Figura 8. Evolução do Porto Digital no Recife 

Fonte: Apresentação do Eduardo Peixoto do CESAR na PCBM (setembro, 2018) 

 

Segundo Eduardo, “o centro de gravidade do Porto Digital são startups e 

empreendedores porque eles criam exponencialmente mais valor do qualquer outro grupo 

em termos de empregos e receitas”. E para que as organizações conheçam e analisem as 

oportunidades existentes no Brasil em termos de trabalho com as startups e com o 

ecossistema de inovação no Recife, foi criada e proposta aos participantes da PCBM a 

innovation journey que pode ser customizada de acordo com os interesses dos setores que 

compõem a comunidade 

 

 

Figura 8. Experiência de visita ao Porto Digital no Recife 

Fonte: Apresentação do Eduardo Peixoto do CESAR na PCBM (setembro, 2018) 
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Finalmente, o primeiro evento do segundo ciclo da PCBM foi finalizado pelo professor 

Fabian Salum, destacando o próximo encontro que acontecerá no início de novembro e a 

possibilidade da visita da comunidade ao Porto Digital seguindo os interesses e objetivos de 

cada empresa participantes. Além disto, os macrotemas levantados junto aos participantes, 

previamente, e no dia do encontro, serão utilizados como referência para o desenvolvimento 

dos próximos. O andamento da temática do segundo ciclo da PCBM, relatórios produzidos, 

cases e organização podem ser conferidos sempre no site practicalbusinessmodel.com. 


