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RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão foi desenvolvido a fim de reunir componentes para a criação de 

uma empresa de consultoria em transformação digital e inovação, por meio de um processo 

de identificação de oportunidade. Ao reconhecer um cenário favorável decidiu-se pela 

abertura da empresa, com a criação de seu modelo de negócios, a elaboração do plano de 

ações para o processo de abertura, o seu desenvolvimento e início de atividades da empresa, 

dado o potencial de crescimento do mercado de consultoria e também de transformação 

digital nos próximos anos. A transformação digital trouxe novas tecnologias e 

principalmente a mudança nos modelos de negócios das empresas. A velocidade de 

transformação demanda das organizações capacidade de gestão e preparo para esta nova 

realidade, que muitas vezes não se encontram disponíveis dentro de suas organizações. 

Neste contexto, o mercado de transformação digital e inovação advindas de novas 

tecnologias, cresce de forma continua e tem se tornado uma realidade para as empresas, 

independente da área de atuação e de seu porte. Notou-se que, as empresas podem fazer uso 

de serviços de consultorias e as prioridades atuais estão vinculadas às áreas de inovação e 

transformação digital. Fato este que decorre, principalmente, devido à complexidade do 

tema e aplicabilidade de novas e diferentes tecnologias. Neste sentido, a partir da 

metodologia de elaboração de trabalhos práticos e aplicados segundo Marcondes, Miguel, 

Franklin e Perez (2017), foi possível identificar uma oportunidade para criação da empresa 

de consultoria para transformação digital e inovação, cujo nome é iCubbix. Por 

consequência, foi possível adquirir experiência com a realização deste trabalho podendo ser 

compartilhada e replicada, mediante a sua aplicabilidade servindo como base para criação 

de empresas de consultoria em diferentes segmentos de negócios. 

 

Palavras-chave: Transformação digital. Inovação. Consultoria. 

 

 

ABSTRACT  

 

This work was developed to bring together components for setting up a digital 

transformation and innovation consulting firm through an opportunity identification process. 

Recognizing a favorable scenario, it was decided to open the company, with the creation of 

its business model, the elaboration of the action plan for the opening process, its 

development and the start of the company's activities, given the growth potential of the 

consulting and digital transformation market in the coming years. Digital transformation has 

brought new technologies and especially the change in business models of companies. The 

speed of transformation requires organizations to be able to manage and prepare for this 

new reality, which is often not available within their organizations. In this context, the 

market for digital transformation and innovation from new technologies is growing steadily 

and has become a reality for companies, regardless of their area of activity and size. It was 

noted that companies can make use of consulting services and current priorities are linked to 

the areas of innovation and digital transformation. This is mainly due to the complexity of 

the theme and the applicability of new and different technologies. In this sense, from the 



 

 

methodology of elaboration of practical and applied works according to Marcondes, Miguel, 

Franklin and Perez (2017), it was possible to identify an opportunity to create the consulting 

company for digital transformation and innovation, whose name is iCubbix. As a result, it 

was possible to gain experience with this work and could be shared and replicated through 

its applicability serving as the basis for the creation of consulting companies in different 

business segments. 

 

Keywords: Digital Transformation, Innovation, Consulting. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para a realização deste trabalho de conclusão, foi utilizada a metodologia de trabalhos 

práticos que foca a solução de problemas empresariais e o aproveitamento de oportunidades 

(PSPE/AO) segundo Marcondes, Miguel, Franklin e Perez (2017). A proposta deste trabalho 

foi identificar oportunidades no mercado de consultoria empresarial com objetivo de criar 

uma empresa de consultoria de transformação digital e inovação.  

No entanto, além dos serviços tradicionais de consultoria ela também oferece 

treinamentos e palestras para capacitação em temas relacionados a transformação digital, 

inovação e novas tecnologias, e também desenvolvimento de ferramentas para facilitar os 

clientes em sua jornada rumo a transformação digital de suas empresas e modelos de 

negócios.  

Cabe salientar que a transformação digital não ocorre exclusivamente nas empresas 

ligadas à tecnologia. Empresas pequenas, médias e grandes e de diferentes segmentos 

passaram a enxergar a presença digital como elemento fundamental. Por conseguinte, tendem 

a continuar os investimentos nesta área, a fim de aumentar a fidelização de clientes e a 

rentabilidade do negócio. 

Assim, este estudo aqui apresentado demonstra que transformação digital é uma 

realidade para as empresas, independente da área de atuação e de seu porte. Nota-se que as 

empresas podem fazer uso de serviços de consultorias e que as prioridades atuais estão 

vinculadas às áreas de transformação digital e inovação. Assim, identificou-se que há um 

cenário favorável para a criação e desenvolvimento da empresa de consultoria objeto deste 

trabalho.  

Assim, foi criada a empresa denominada iCubbix, sua caracterização será apresentada 

no item 2.1. Este trabalho foi estruturado da seguinte forma: por esta introdução em seguida 

pelo entendimento da oportunidade, pelo diagnóstico da oportunidade, pela proposta de 

aproveitamento da oportunidade, pelo plano de ações e considerações finais e contribuições.  

   

 

2. ENTENDIMENTO DA OPORTUNIDADE 

 

2.1 A empresa 

A iCubbix (Figura 1) é uma consultoria de negócios e tecnologias voltada à 

transformação digital e inovação. Ela aporta conhecimento, métodos, experiências e 

ferramentas para apoiar as empresas em seus processos de transformação digital e inovação. 
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Assim, a empresa desenvolveu soluções que oferecem, além dos serviços de consultoria, 

treinamento e palestras técnicas e também ferramentas analíticas e gerenciais para o cliente 

melhorar os processos que envolvem transformação digital e inovação. 

O aspecto inovador e a aplicação das metodologias e ferramentas desenvolvidas pela 

iCubbix, em seus projetos de consultoria, permite que seus clientes adotem processos 

sistemáticos e pragmáticos de melhoria de gestão. Além de criar um ambiente real de 

transformação digital e inovação com resultados e entregas de forma concreta e sustentada. 

 

 

Figura 1 – Logomarca da empresa iCubbix 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

2.2 O negócio 

A empresa iCubbix está sediada no Estado de São Paulo, capital, e contará 

inicialmente com três colaboradores, possuindo como recursos, além de sua plataforma de 

ferramentas digitais, uma equipe multidisciplinar atuando por meio de contratos sob demanda. 

Trata-se de profissionais experientes e criativos, que buscam envolver os clientes ativamente 

ao longo da construção dos projetos, combinando conhecimentos e ideias que contribuem para 

os resultados do negócio e gestão de processos de transformação digital e inovação. 

A iCubbix tem como região geográfica de atuação inicial o Estado de São Paulo. 

Entretanto, visa expansão para outros estados e eventualmente em mercados onde haja 

oportunidades para prestação de seus serviços, na América Latina. As áreas de atuação da 

empresa estão indicadas na Figura 2. 
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    Figura 2 – Áreas de atuação da consultoria iCubbix 

    Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

2.3 O Mercado 

Os mercados de consultoria Sul-Americano e Brasileiro, segundo a Source Global 

Research (2018), representam USD 2.6 bilhões e USD 1.2 bilhões respectivamente (Figura 2).  

       

 Figura 3 - Mercado de consultoria na América do Sul e Brasil (USD – Bilhão) 

 Fonte: Source Global Research (2018) 

 

A iCubbix atua no mercado nacional, primordialmente no setor privado nos seguintes 

segmentos: Indústria; Comércio; Serviços; Energia e Telecomunicações. 

Por decisão estratégica, a iCubbix, tem seu foco principal no setor privado em virtude 

da rede de networking desenvolvida por seu sócio fundador. O foco no setor privado também 

foi motivado pelos dados da pesquisa de Tendências da Contratação de Consultorias da 

ABCO – Associação Brasileira de Consultores (2018), onde 81% dos pesquisados acreditam 

que haverá crescimento na contratação de consultorias.   
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       Figura 4 – Tendências da contratação de consultoria pelos setores 

       Fonte: ABCO (2018) 

 

Os principais segmentos de atuação foram definidos, também, a partir da pesquisa da 

ABCO (2018) conforme indicado na Figura 4. Priorizou-se os setores com maior expectativa 

no crescimento de contratações de consultoria por parte dos pesquisados, setores estes dentro 

do mercado potencial que se alinham à oferta e ao posicionamento estratégico da consultoria. 

 

  Figura 5 – Tendências da contratação de consultoria pelos setores 

  Fonte: ABCO (2018) 
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 Utilizou-se a pesquisa ABCO (2018) por tratar-se de um dos trabalhos de pesquisa, 

disponível para o mercado brasileiro e realizado por esta Associação. Desta forma, o universo 

dos pesquisados representa profissionais do mercado de consultoria, cujo objetivo foi 

identificar o perfil das empresas brasileiras de consultoria, suas perspectivas e tendências, 

bem como elas são remuneradas. A metodologia da pesquisa feita pela ABCO foi definida por 

uma survey com questionário estruturado, enviado por correio eletrônico para uma lista de 

7154 empresas e profissionais existentes no banco de dados da Associação. A taxa de resposta 

foi de 415 respondentes e considerou erro de amostragem de 4,67 pontos percentuais para um 

nível de confiança de 95% (ABCO, 2018). 

A escolha do foco da iCubbix nos processos de transformação digital e inovação foi 

definido levando-se em conta que, atualmente, as empresas e negócios, buscam inserir-se 

nesse contexto, bem como o tamanho potencial do mercado de transformação digital e as 

perspectivas de crescimento deste mercado. 

Conforme dados do Yearbook Digital (2017), da agência de mídia social We Are 

Social, o Brasil conta com 139 milhões de usuários conectados à internet e 122 milhões 

dessas pessoas estão presentes em pelo menos uma rede social, dados que representam quase 

87% dos usuários brasileiros. 

A partir dos dados disponibilizados pela Brasscom (Associação Brasileira das 

Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação), durante o 3o Seminário Brasscom 

de Políticas Públicas & Negócios, ocorrido em março de 2018 e de sua publicação intitulada 

Relatório Setorial TIC 2018 (2019), nota-se que mais de 7% do PIB nacional, em 2017, esteve 

relacionado às áreas de TI e comunicações (Brasscom, 2019). No mesmo estudo foi 

apresentado que as tecnologias de transformação digital devem movimentar cerca de R$ 250 

bilhões até 2021. Estes números englobam programas relacionados à internet das coisas (IoT), 

big data, inteligência artificial, machine learning e segurança da informação. 

O Brasil investiu R$ 399,8 bilhões em serviços de dados, banda larga e comandos por 

voz no ano de 2017, conforme apresentado pela Brasscom (2019). E, a digitalização, já é 

realidade para 63% das empresas brasileiras, de acordo com o estudo sobre maturidade digital 

no Brasil, realizado pela Capgemini (2016), multinacional francesa que figura entre os 

maiores fornecedores de serviços de consultoria, tecnologia e outsourcing do mundo. 

A participação brasileira no cenário latino também cresceu e o Brasil foi responsável 

por 39% dos investimentos totais da região. Uma das principais forças incentivadoras dessa 

transformação digital, pode estar relacionada com a crise econômica, que fez com que as 

empresas buscassem alternativas diante de um mercado competitivo e instável. 
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Vale ressaltar que a transformação digital não ocorre exclusivamente nas empresas 

ligadas à tecnologia. Empresas pequenas, médias e grandes e de diferentes segmentos 

passaram a enxergar a presença digital como elemento fundamental. Portanto, tendem a 

continuar os investimentos nesta área, a fim de aumentar a fidelização de clientes e a 

rentabilidade do negócio. 

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) lançou a 

estratégia brasileira para a transformação digital (E-Digital). Trata-se de um programa que 

visa o incentivo à adoção de novas tecnologias em diversos setores da economia. Segundo o 

documento Estratégia para a Transformação Digital (2018), promover a transformação digital 

nas empresas brasileiras garante oportunidade de crescimento econômico, bem como maior 

competitividade para a indústria nacional. 

Os dados do MCTIC (2018), revelam que o investimento brasileiro em P&D quando 

comparado ao PIB é de 1,27%. Em contrapartida, os países da União Europeia, investem 

cerca de 1,95% e os líderes do ranking, Coréia do Sul e Israel, apresentam investimentos de 

4,28 e 4,27% de seu PIB, respectivamente. 

 

2.4 Os Concorrentes 

No mercado de consultoria de gestão, transformação digital e inovação, a concorrência 

pode ser dividida em três grupos: 

- Grandes Empresas Globais de Consultoria conhecidas como “Big Four”: 

Pricewaterhouse Coopers, Ernst & Young, Deloitte e KPMG; 

- Empresas de Grande e Médio Porte Multinacionais ou Nacionais; 

- Empresas de Pequeno Porte e Consultores Individuais. 

 

O Quadro 1, apresenta um comparativo com características e serviços entre empresas 

de diferentes tamanhos no mercado de consultoria. 

 

Quadro 1 – Comparativo entre empresas do mercado de consultoria  

Característica Consultoria 1 Consultoria 2 Consultoria 3 iCubbix 

Modelo de 

consultoria 

Global com foco em 

modelos de 

negócios 

Global com foco 

em áreas de 

conhecimento 

Especializada em 

áreas da 

administração ou 

setores de negócios 

Especializada em 

áreas da 

administração ou 

setores de negócios 

Tamanho e 

infraestrutura 

local 

Grande porte Médio porte Pequeno porte Pequeno porte 

Serviços 

Prestados 

Restruturação de 

modelos de 

Planejamento 

estratégico, gestão, 

Planejamento 

estratégico, gestão, 

Planejamento 

estratégico, gestão, 
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negócios, com 

soluções fim-a-fim 

usando os maiores 

especialistas nas 

respectivas práticas, 

recorrendo inclusive 

a contratação de 

consultores 

independentes 

especialistas. 

transformação 

digital e inovação 

transformação 

digital e inovação 

transformação 

digital e inovação 

Oferece 

produtos,  

serviços e  

consultoria para 

transformação 

digital 

Sim, incluindo 4ª. 

Revolução 

Industrial, IoT, Big 

Data, Machine 

Learning e 

Inteligência 

Artificial 

Sim, incluindo 4ª. 

Revolução 

Industrial, IoT, Big 

Data, Machine 

Learning e 

Inteligência 

Artificial 

Sim, com escopo 

limitado em 

especialidades 

dependendo do 

perfil dos 

consultores 

Sim, com escopo 

limitado em 

especialidades 

dependendo do 

perfil dos 

consultores 

Ferramentas 

digitais 
Sim Sim Sim Sim 

Honorários 

padrão 
R$ 1500 / hora R$ 700-1000 / hora R$ 300-500 / hora R$ 300-500 / hora 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 

2.5 A Oportunidade e Necessidade do Mercado  

A partir das informações levantadas pela Source Global Research (2017), o mercado 

brasileiro de consultoria representa aproximadamente USD 1.2 bilhão (Figura 6) e, assim, 

percebe-se a possibilidade de oportunidades neste setor.  

 

           Figura 6 - Mercado de consultoria no Brasil (USD – Bilhão) 

           Fonte: Source Global Research (2017) 

 

Ainda segundo a Source Global Research (2017), os serviços de consultoria podem 

despertar mais interesse em clientes de menor porte, grupo de empresas que dificilmente fazia 

uso de consultores. Este é um cenário favorável às empresas de consultoria, sejam elas novas 

empresas de consultoria, ou uma das empresas de consultorias tradicionalmente conhecidas, 

tais quais as “Big Four” (Pricewaterhouse Coopers, Ernst & Young, Deloitte e KPMG). 
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Outro fator relevante apontado pela pesquisa da Source Global Research (2017), 

refere-se ao desenvolvimento promissor e crescente aceitação da digitalização na região. Os 

clientes reconhecem o potencial da digitalização para melhorar seus negócios. Uma das 

maiores áreas de interesse em transformação digital, de acordo com Rogers (2016), está na 

possibilidade de gerar redução de custos e melhoraria na eficiência, além de proporcionar  

dados e análises. Desta forma, empresas de consultoria têm trabalhando arduamente para 

aproveitar o crescimento esperado neste mercado. 

Rogers (2016), ainda apresenta a transformação digital em cinco domínios, a saber: 

clientes, competição, dados, inovação e valor. E, ao longo destes cinco domínios, as 

tecnologias digitais se redefinem a partir dos princípios básicos da estratégia. Adaptam-se e 

realizam mudanças de acordo com as regras que regem como as empresas devem operar no 

mercado para serem bem-sucedidas. Rogers (2016), também entende que as empresas 

assediadas pela transformação em cada um destes domínios, precisam de novos referenciais 

para formular suas próprias estratégias, a fim de adaptarem-se e crescerem na era digital, o 

que oferece mais oportunidade para os serviços de consultoria. 

A partir deste cenário, entende-se que uma consultoria que atenda aos clientes além do 

formato tradicional, proporciona conhecimento e ferramentas que contribuem na jornada da 

transformação digital de seus clientes. Isto porque possui os elementos necessários para se 

reinventar e crescer neste mercado. 

Em termos globais, o mercado da transformação digital saltou de US$ 23 bilhões para 

US$ 44 bilhões nos últimos doze meses (Source Global Research, 2017). Consequentemente, 

existe oportunidade para empresas de consultoria e implantação de ferramentas digitais em 

um mercado em crescimento, mesmo num ambiente de crise econômica, que ainda afeta o 

país. 

A inovação, na visão de Tidd e Bessant (2013), seja ela incremental ou radical, é o 

processo central dos negócios mediante sistematização. Esse processo envolve quatro etapas: 

busca, seleção, implementação e captura de valor, transformando a inovação em processo 

dentro da empresa. Fato este, que juntamente com a evolução das tecnologias acelerou o 

aparecimento de inovações disruptivas (Christensen, 1997). 

Christensen (1997), definiu disrupção como um processo pelo qual uma empresa 

menor, com menos recursos, é capaz de desafiar com sucesso empresas estabelecidas. Assim, 

empresas menores e mais ágeis enfrentam as gigantes tradicionais que, por décadas, estavam 

estabelecidas no mercado. Em parte isso ocorre, porque atualmente, devido a transformação 

digital no mundo dos negócios que, mediante tecnologias digitais, tem impactado e alterado 
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as restrições sob as quais operam. Em geral, os componentes da estratégia de negócios 

mudaram a maneira como as empresas se conectam com os clientes e como lhes são 

oferecidos valor (Rogers, 2016).  

Esta realidade, gerou a necessidade crescente, por parte das empresas, em se 

prepararem para um novo ambiente competitivo. O que exige um processo de Administração 

Estratégica, definido por Barney (2011), como um conjunto sequencial de análises e escolhas 

que podem aumentar a probabilidade de uma empresa escolher uma boa estratégia, isto é, 

estratégia que gera vantagens competitivas, onde hoje entra a componente transformação 

digital. 

Além do processo da administração estratégica, a organização deve preocupar-se com 

a gestão de processos (Brocke & Rosemann, 2013). Os mesmos autores a define como um 

sistema integrado de gestão de desempenho de negócios voltado para a gestão do processo de 

negócios ponta a ponta. Trata-se da abordagem de gestão organizacional centrada no cliente 

que garante a continua gestão da inovação que coloca a inovação como processo central dos 

negócios (Tidd & Bessant, 2013).  

Tidd e Bessant (2013), apresentam uma visão da inovação como o processo central de 

renovação dentro de uma empresa – reciclando sua oferta ao mercado e a maneira de criar e 

disponibilizar sua oferta. Os mesmos autores ainda revelam que a inovação é como uma 

atividade genérica, associada à sobrevivência e ao crescimento. Desta forma, trata-se de um 

processo subjacente comum a todas as empresas que envolve as seguintes etapas: busca, 

seleção, implementação e captura de valor.  

Tidd e Bessant (2013), também entendem que o desafio enfrentado por toda empresa é 

testar e procurar formas de gerenciar o processo para que seja uma boa solução para o 

problema da renovação. Estes mesmos autores destacam que as empresas que têm sucesso 

devido à inovação, contribuem de várias maneiras e demostram que há forte correlação entre 

novos produtos e desempenho de mercado. Tidd e Bessant (2013), ressaltam que usar 

modelos de inovação como processo para transformar ideias em realidade gera valor. É 

crescente o número de empresas que procuram conhecimento e experiências no mercado para 

auxílio em sua gestão e processos de inovação, isto inclui aquelas que implantam modelos de 

inovação aberta. 

Em pesquisa realizada pela ABCO - Associação Brasileira de Consultores (2018), 

92% das empresas de consultoria e consultores pesquisados previram algum nível de 

crescimento para o ano de 2018. Fato este que corrobora com dados de mercado que indica 

crescimento contínuo da demanda por serviços de consultoria nos últimos anos. A perspectiva 
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é de elevação da demanda no mercado de consultoria, segundo Source Global Research 

(2017). 

A mesma pesquisa também indicou a necessidade de empresas, incluindo startups 

(termo que designa empresas recém-criadas, rentáveis e com modelos de negócios inovadores 

em qualquer área ou ramo de atividade). Estas empresas focam em estabelecer processos 

sistemáticos e efetivos de planejamento estratégico, gestão de processos e inovação e cuja 

falta é uma das causas da mortalidade, em torno de 75%, de empresas até 13 anos de 

atividade. Os dados revelam que 50% das empresas não sobrevivem por mais de 4 anos, 

segundo pesquisa da FDC dos pesquisadores Vanessa Nogueira e Carlos Arruda (2015). Este 

é um dado indicativo de oportunidade para a iCubbix, que poderá ter clientes na categoria 

startup, além de clientes tradicionais já estabelecidos no mercado. 

Por último, em função da perspectiva positiva do crescimento de mercado de 

consultoria no Brasil (Figura 7), publicado pela ABCO (2018), percebe-se um cenário 

favorável, onde grande parte dos pesquisados (92,9%) responderam que haverá algum nível 

de crescimento. 

 

   Figura 7 – Expectativa de crescimento do mercado de consultoria em 2018  

   Fonte: ABCO (2018)  

 

A partir do exposto por Rogers (2016), existe a necessidade de transformação digital 

das empresas e organizações. E, por meio da aplicação dos conceitos e etapas básicas do 

processo de criação de valor, da Metodologia de Aproveitamento de Oportunidades, 

apresentada por Marcondes et al. (2017), foi possível identificar a oportunidade de criar uma 
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empresa. Desta forma, optou-se por uma consultoria de gestão de negócios, inovação e 

transformação digital mediante o estudo da identificação e aproveitamento de oportunidade e 

estudo de sua viabilidade. 

Diante deste cenário, a iCubbix decidiu atuar junto a empresas do setor privado de 

grande porte, pequenas e médias empresas que buscam o desenvolvimento dos negócios e 

implantação de processos de gestão da inovação e transformação digital. 

 

 

2.6 Objetivo do projeto 

Diante da identificação da existência de oportunidades no mercado de consultoria 

empresarial, optou-se por criar uma empresa de consultoria de transformação digital e 

inovação. Esta empresa atuará no setor privado nos segmentos de indústria, comércio, 

serviços, energia e telecomunicações. 

 

 

3. DIAGNÓSTICO DA OPORTUNIDADE 

 

3.1 Passos do processo 

O início do desenvolvimento do projeto aqui apresentado, surgiu a partir da 

identificação da oportunidade de criação de uma empresa de consultoria de transformação 

digital e inovação. Para o desenvolvimento do diagnóstico deste estudo foram utilizadas as 

metodologias de aproveitamento de oportunidades (Marcondes, et al., 2017). 

Adotou-se inicialmente, no processo para identificação de oportunidades, a análise de 

mercado e concorrência. De acordo com Kotler (1998), o mercado compreende o conjunto de 

todos os compradores e/ou consumidores (empresas) reais e potencias do produto. Neste 

trabalho os consumidores referem-se as empresas que podem utilizar serviços de consultoria. 

O tamanho e número destes compradores e/ou consumidores (empresas) englobam os dados 

que foram apresentados na identificação da oportunidade, na seção 2 deste trabalho.  

No caso da concorrência, que segundo Kotler (1998), referem-se às empresas que 

oferecem o mesmo tipo de serviço ou produto e que satisfazem as mesmas necessidades dos 

clientes. Neste estudo, estes concorrentes foram apontados a partir da avaliação realizada 

também na seção 2. Assim, é possível entender o panorama concorrencial ao qual a empresa 

que será criada terá necessidade de se enquadrar com sua oferta de valor. 



23 

 

Uma pesquisa exploratória qualitativa e quantitativa foi realizada e envolveu 

entrevistas e survey com perguntas estratégicas e de conhecimento de necessidades dos 

serviços de consultoria. Bem como, os tipos de ferramentas utilizadas ou esperadas pelas 

empresas, além de questionamentos sobre a transformação digital e inovação. Esta pesquisa 

permitiu completar o entendimento real deste mercado e oportunidades com diferentes 

stakeholders.  

Para concluir o processo de diagnóstico para aproveitamento da oportunidade foi 

realizada uma análise SWOT. Segundo Johnson (2007), a análise SWOT (Strengths, 

Weakness, Opportunites and Threats), que em português significam: forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças, resume as principais perguntas do ambiente empresarial e a 

capacidade estratégica de uma organização. Estuda-se o que tende causar maior impacto no 

desenvolvimento da estratégia. Trata-se de uma base útil para julgar futuras escolhas 

estratégicas. O objetivo foi identificar o grau em que as forças e fraquezas atuais são 

relevantes para, e capazes de, lidar com as ameaças ou capitalizar as oportunidades no 

ambiente empresarial. 

Johnson (2007), também considera que as principais mensagens estratégicas do 

ambiente empresarial e da capacidade estratégica relacionada, podem ser resumidas na forma 

de uma análise SWOT. De certa forma, a análise SWOT resume as principais perguntas do 

ambiente empresarial e a capacidade estratégica de uma organização que tende causar maior 

impacto no desenvolvimento da estratégia. 

Para a apresentação do modelo de negócios da empresa foi utilizado o modelo de 

negócios Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2011). Esse modelo, conhecido como Canvas, é 

uma ferramenta de planejamento estratégico, que permite desenvolver e esboçar modelos de 

negócio novos ou existentes. 

 

3.2 Métodos de pesquisas e técnicas utilizadas 

Neste projeto foi utilizado o tipo de pesquisa exploratória e os métodos qualitativo e 

quantitativo. Nesse sentido, para o desenvolvimento da pesquisa utilizou-se uma combinação 

dos métodos qualitativo e quantitativo, para que os dois se complementassem. A escolha 

baseou-se em Hair et al. (2006), quando afirma que boas pesquisas compreendem ambos tipos 

de pesquisas.   
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3.2.1 Método Qualitativo 

O método de pesquisa qualitativo, na visão de Hair et al. (2006), refere-se basicamente 

aquele onde a pesquisa não envolve coleta ou mesmo uso direto de números, sendo um 

método onde os dados possuem caráter subjetivo. Isso porque os dados obtidos são opiniões 

emitidas pelo individuo entrevistado, significando que o interessado na pesquisa, que neste 

caso é o autor, deve interpretar as informações obtidas, seja por meio de texto, imagens ou 

áudio que representam a pesquisa realizada. 

Richardson (2002), pontua que autores diversos não necessariamente distinguem 

claramente um método qualitativo de outro quantitativo. Na visão deste mesmo autor, uma 

pesquisa quantitativa é, até certo ponto também qualitativa. Não importa o quanto de precisão 

apresenta uma medida, mas que esta medição siga como uma qualidade. Richardson (2002), 

ainda revela que uma abordagem qualitativa justifica-se por ser uma forma de entender a 

natureza de um fenômeno e que esta é uma opção do pesquisador.  

A abordagem qualitativa, que vai além dos números, permite a partir da subjetividade, 

obter respostas que não são explicitadas somente pelos números. Sendo assim,  Richardson 

(2002), considera que pesquisas qualitativas têm como objeto situações complexas ou mais 

particulares. Condição esta que se adequa a este estudo, que busca investigar uma 

oportunidade para empresa de consultoria cujo foco está na transformação digital. Elemento 

este, que pode ser considerado um fenômeno recente desde a última década, além de ser um 

campo a se conhecer e explorar dentro das organizações. 

 

3.2.1.1 Entrevistas 

A abordagem para a coleta de dados deste trabalho ao longo da pesquisa qualitativa 

baseou-se em entrevista do tipo estruturada, conforme Hair et al. (2006). Foram utilizadas 

perguntas pré-determinadas que foram conduzidas na mesma sequência para todos os 

entrevistados. As entrevistas foram presenciais e por telefone. Hair et al. (2006), considera 

que uma entrevista ocorre quando o pesquisador tem contato e fala diretamente com o 

pesquisado, fazendo as perguntas. Neste estudo as entrevistas foram estruturadas e as 

respostas registradas. Todos os pesquisados tiveram a oportunidade de responder as mesmas 

perguntas. O Quadro 2 apresenta a caracterização dos participantes das entrevistas. 
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Quadro 2 – Caracterização dos entrevistados da pesquisa qualitativa 

Formação Cargo Sexo Idade Entrevistado Setor Atuação 

Administrador de 

Empresas 
Gerente de Consultoria Masculino 35 anos 1 Consultoria 

Engenheiro Gerente Engenharia Masculino 32 anos 2 Tecnologia 

Fisioterapeuta 
Empresária proprietária 

de clínica de saúde 
Feminino 46 anos 3 Saúde 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

3.2.1.2 Análise síntese dos dados da pesquisa qualitativa 

Com base nas cinco perguntas e nas respostas dos três entrevistados (Apêndice A), 

conforme Quadro 2,  optou-se por desenvolver uma síntese das respostas que foram agrupadas 

no Quadro 3. 

Quadro 3 – Síntese das análises – Pesquisa qualitativa 

Pergunta Síntese 

Qual sua visão a 

respeito da 

transformação digital e 

interesse das empresas 

pelo tema? 

Transformação digital é uma realidade. Empresas possuem diferentes graus de 

aderência a este fenômeno quando comparadas três respostas de diferentes 

empresas e profissionais, onde um deles na ótica de consultor discorre sobre 

diferentes níveis de demanda oferecido por consultorias de grande ou médio porte 

ou mesmo menores com grande grau de especialização. Já pequenos negócios estão 

distantes ainda desta realidade, mas nota-se que se trata de uma necessidade 

começar a entender e avaliar o que é necessário para fazer parte desta jornada. 

O que você conhece 

sobre empresas de 

consultoria e seus 

serviços, incluindo a 

prática de 

transformação digital e 

inovação? 

Há conhecimento sobre modelos de consultorias, com seus diferentes serviços e 

quais têm capacidade de auxiliar seus clientes nos processos de inovação e 

transformação digital. Observação que tem que ser feita para os comentários do 

entrevistado número 3 que é empresário de pequeno porte e indica que não tem 

conhecimento do tema e pouco acesso a alternativas de uso de consultorias, mesmo 

acreditando que este recurso possa ajudar na melhoria da performance de seus 

negócios. 

Tem conhecimento de, 

ou utiliza ferramentas 

para planejamento 

estratégico, gestão ou 

transformação digital e 

inovação? 

Empresas maiores fazem uso de diversas ferramentas digitais, muitas vezes até 

padronizadas, o que já não é uma realidade nas pequenas e microempresas. 

Diferentes graus de adoção destas ferramentas estão presentes nas organizações, 

mas observa-se que mesmo com uso de plataformas digitais, sistemas ERP 

complexos, entre outros, há uma frequente prática de uso de ferramentas como 

Excel justificadas por falta de flexibilidade e possibilidade de customização de 

formatos que melhor atenda as demandas por relatórios e formatos nos quais são 

entregues os dados e informações. Pequenos negócios possuem carência de 

ferramentas e, via de regra, utilizam métodos manuais de controle e gestão. 

Uma oferta de 

ferramenta digital 

simplificada e de fácil 

adoção interessa para 

você ou sua empresa? 

Independente do entrevistado, sua experiência, área de atuação e tamanho de seu 

negócio, fica evidente com as respostas dadas pelos mesmos que ferramentas 

digitais, simples e amigáveis que possam dar possibilidade de customização serão 

bem aceitas e possuem chance de adoção pelas empresas. 

O que se espera quando 

uma consultoria é 

contratada em termos 

de entrega de 

resultados, seja ela de 

planejamento 

estratégico, gestão, 

transformação digital 

ou inovação? 

Quanto ao que se espera de consultorias, fica evidente que resultados efetivos e 

conhecimento dos negócios, setor e práticas específicas com alto grau de 

especialização são importantes e diferencia tanto as empresas de consultoria quanto 

seus consultores. O entrevistado da empresa de pequeno porte já acredita que uma 

consultoria pode ajudá-lo a crescer e seu negócio tende a melhorar os serviços com 

entrega de maior experiencia para seus clientes. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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3.2.2 Método Quantitativo 

O método de pesquisa quantitativo, de acordo com Richardson (2002), trata-se do 

processo sistemático para descrição e explicação de fenômenos. Assim, tem-se no método 

quantitativo a caracterização do emprego da quantificação que é a obtenção e tratamento de 

dados a partir da coleta de informações numéricas ou quantificáveis para tratamento das 

mesmas por meio de técnicas estatísticas que podem ser percentuais, médias, desvios-padrão, 

correlações ou análises de regressão, bem como survey. Desta forma, a técnica escolhida e 

utilizada neste projeto foi uma survey.  

  

3.2.2.1 Survey 

Na pesquisa quantitativa realizada, objetivou-se ter um melhor entendimento da visão 

atual das empresas e executivos, assim como o momento atual da transformação digital nas 

organizações. Um outro objetivo foi identificar o potencial espaço para inclusão de 

consultorias neste processo. A metodologia utilizada nesta pesquisa pode ser classificada 

como uma survey, que segundo Hair et al. (2006) é um procedimento para coleta de dados 

primários a partir de indivíduos. 

O método de coleta de dados neste trabalho enquadra-se na categoria de administração 

de questionários para que o próprio respondente responda. O que inclui survey eletrônica e 

por entrevista (Hair et al., 2006). Os questionários são utilizados para coletar dados 

quantitativos de um número maior de indivíduos de forma rápida e conveniente e neste estudo 

foi utilizado o recurso de survey eletrônica, onde o questionário foi enviado por meio da 

internet com o uso do Google Formulários.  

O universo da pesquisa foi definido por conveniência, por um conjunto de 

profissionais de empresas, setores de atuação, formação e cargos diversificados. Objetivou-se 

ter uma representatividade da amostra que poderia indicar uma visão mais abrangente da 

percepção sobre transformação digital e uso de consultorias ao longo deste processo. A 

distribuição dos questionários foi feita a partir da lista de contatos do próprio pesquisador. De 

forma que foi considerada a relação de pesquisados devido sua rede de relacionamentos e por 

estarem em posições estratégicas, o que garante capacidade de influência e tomada de decisão 

dentro das organizações a que estão vinculados. 

O instrumento de coleta de dados utilizado neste projeto, foi um questionário 

elaborado com 27 perguntas, sendo 11 delas, de opinião com múltiplas escolhas. Assim, 

permitiu-se o entendimento dos pesquisados a respeito da transformação digital. Além de 

parâmetros específicos necessários para avaliação do potencial de utilização de consultorias e 
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identificação de áreas de necessidade neste tipo de serviço. Foram elaboradas 11 perguntas de 

opinião, de múltiplas escolhas e 16 perguntas em escala Likert, conforme Hair et al. (2006). 

Optou-se por uma escala de 10 pontos, sendo que, para 14 perguntas o valor 1 estava 

relacionado a – Discordo Totalmente – e o valor 10 significava – Concordo Plenamente. Para 

2 perguntas o valor 1 esteve relacionado a – Péssimo / Pouco capacitados – e o valor 10 

significou – Excelente / Totalmente capacitados.  

Ao responderem ao questionário baseado nesta escala Likert, os respondentes 

especificaram seu nível de concordância com uma afirmação. Desta forma foi possível captar 

a percepção dos profissionais de mercado e organizações em relação às incertezas de estado, 

de efeito e de resposta. O questionário foi submetido a 80 profissionais, com posições 

executivas em suas empresas. Fato este que representou diferentes segmentos de negócios, a 

fim de coletar suas opiniões e percepções a respeito do tema transformação digital. Também 

foi possível obter dados de potencial suporte e/ou aproveitamento de empresas de consultoria 

para este processo, por meio das respostas de 26 profissionais. A escolha dos respondentes foi 

com base na atuação profissional e mercado. 

  

3.2.2.2 Dados da pesquisa survey 

As respostas dadas pelos profissionais pesquisados em diferentes organizações, setores 

e funções encontram-se detalhadas na sequência. O questionário foi enviado aos pesquisados 

por meio de link eletrônico, utilizando-se a ferramenta do Google Formulários.  

Uma vez que a proposta do trabalho é o aproveitamento da oportunidade para 

consultoria, onde um dos focos principais é transformação digital, as perguntas e respectivas 

respostas foram importantes para obter um diagnóstico. Assim, a formulação futura de uma 

proposta de valor terá fundamentação para sustentá-la. Isso porque pretende-se evidenciar aos 

potenciais clientes da consultoria, o conceito do produto e serviços por ela prestados no que se 

refere à transformação digital. 

A primeira pergunta buscou informações sobre a visão de executivos em como as 

empresas e profissionais entendem o conceito de transformação digital. Observou-se que a 

definição mais abrangente é entendida por 52.2% dos respondentes. Os demais 

entendimentos, que propositalmente foram formulados com aplicações parciais do conceito 

entendido pelos respondentes, com relação ao fenômeno da transformação digital aplicada aos 

negócios pode ser observado nos resultados da Figura 8. 
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Figura 8 – Percepção sobre transformação digital nas empresas brasileiras pelos pesquisados 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Foi perguntado aos respondentes se as empresas e seus executivos, em geral, entendem 

corretamente o conceito e realidade da transformação digital e como ela tem afetado o futuro 

dos negócios. Os resultados estão apresentados na Figura 9, onde observa-se que 47,7% dos 

respondentes (parcela significativa da amostra) indicam que as empresas e executivos ainda 

não entendem o efeito da transformação digital e como ela afeta o futuro dos negócios.  

 

 

Figura 9 – Transformação digital afeta o presente e futuro dos negócios 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Um percentual de 86,7% dos pesquisados entendem que a transformação digital tem 

promovido mudanças nos modelos tradicionais de negócios, conforme indicado na Figura 10. 
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Fato este que põe em risco as empresas que não se adaptarem, pois podem se tornar obsoletas 

ou não sobreviverem na próxima década. 

 

      Figura 10 – Transformação digital promove mudança nos modelos tradicionais de negócios 

      Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Conforme apresentado na Figura 11, os pesquisados apontaram quais são os maiores 

desafios das organizações rumo à transformação digital, o destaque foi para as habilidades e 

conhecimentos internos, resistências à mudanças, bem como falta de visão e apoio por parte 

das lideranças.  

 

 

Figura 11 – Desafio das organizações para a transformação digital 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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Na sequência, a Figura 12 revela que os pesquisados entendem que é necessário, na 

empresa onde atuam, existir uma visão clara de como o digital pode criar diferencial futuro e 

agregar valor para a organização e seus clientes. Fato explicitado pelos resultados que 

indicam que 65,2% dos respondentes concordam com esta afirmação.  

 

 

Figura 12 – Existência de visão de como digital cria novo futuro e valor para organização e 

clientes 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Buscou-se identificar se as empresas possuem planejamento e roteiro para usar o 

digital na entrega de compromissos e objetivos definidos para os negócios. A partir dos 

resultados apresentados na Figura 13, 52% não concordam que a empresa onde atuam possua 

planejamento e roteiro.  

 

 

Figura 13 – Existência na empresa de planejamento e roteiro digital para entregar 

compromissos e objetivos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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A avaliação dos pesquisados, conforme Figura 14, buscou entender se existe a 

compreensão em como o ambiente competitivo tem mudado devido às tendências digitais. 

Vale ressaltar que 69,5%  dos respondentes concordam que há algum ou pleno entendimento a 

respeito dessas mudanças, dentro das empresas em que atuam. 

 

 

Figura 14 – Empresa entende mudança no ambiente competitivo devido ao digital 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Quanto à empresa e/ou negócio ser bom e eficiente na geração e implementação de 

novas ideias relacionadas à transformação digital e uso de novas tecnologias para melhorar o 

seu desempenho, a Figura 15 indica que 56,4% discordam desta afirmação. 

 

 

Figura 15 – O negócio é bom e eficiente na geração e implementação de novas ideias 

relacionadas à transformação digital e uso de novas tecnologias para melhorar o seu 

desempenho. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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A pergunta representada pela Figura 16, procurou visualizar se a empresa e/ou negócio 

possui métricas bem definidas para medir o impacto de cada inovação gerada. Também 

procurou-se identificar o estágio atual no processo de transformação digital. Os resultados 

revelam um percentual equivalente a 69,5% que indica total ou alguma discordância por parte 

dos respondentes com relação às métricas que empresa possui.  

 

 

Figura 16 – Empresa e/ou negócio possui métricas bem definidas para medir o impacto de 

cada inovação gerada, assim como de seu estágio atual no processo de transformação digital 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Ao avaliar as empresas e/ou negócios onde trabalham, os pesquisados afirmaram já ter 

implementado uma série de iniciativas digitais que criaram, melhoraram ou adaptaram 

produtos e serviços para os clientes. Vale ressaltar que uma parcela relevante de 52% 

concordaram que isto aconteceu, de acordo com a Figura 17. 

 

 

Figura 17 – Existência de implementações com sucesso de iniciativas digitais que criaram, 

melhoraram ou adaptaram produtos e serviços para clientes 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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Em outra pergunta, os pesquisados foram questionados se a empresa e/ou negócio 

possui diferentes funções, departamentos e processos e se estes são bem conectados uns aos 

outros por meio de plataformas digitais. Ressalta-se que conforme exposto na Figura 18,  

56,4%  dos respondentes afirmam que não há conexão entre funções, departamentos e 

processos por meio de plataformas digitais. 

 

 

Figura 18 – Existência de funções, departamentos e processos bem conectados uns aos outros 

por meio de plataformas digitais 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Quanto ao questionamento se a empresa e/ou negócio faz uso de meios digitais para 

melhorar a eficiência, gerar conhecimento e expandir rede de colaboradores e clientes. Nota-

se que de acordo com a Figura 19, há um maior percentual da concordância de que isto esteja 

acontecendo. 

 

 

Figura 19 – Uso do digital para melhorar a eficiência, gerar conhecimento e expandir rede de 

colaboradores e clientes 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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Para entender a perspectiva relacionada à liderança das empresas, foi perguntado se os 

líderes agem como modelos e a fim de transmitirem o exemplo e facilitar a transformação 

centrada no digital. Os resultados mostrados na Figura 20, revelam que 52,1% discordam em 

algum grau que isto seja uma realidade. 

 

Figura 20 – Líderes da empresa agindo como modelos e transmitindo exemplo, facilitando a 

transformação para uma organização centrada no digital 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

No que tange aos recursos humanos, a Figura 21, demonstra que os 43,4% dos 

pesquisados discordam que nas empresas onde atuam existam tais recursos preparados para 

promover esforços de transformação digital. Dado este reforçado pelo percentual de 26,1% 

que afirmam não ter uma posição clara a este respeito.  

 

Figura 21 – A empresa e/ou negócio tem a especialização e recursos humanos para promover a 

transformação digital com a necessária efetividade 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Também foi questionado sobre o quanto a inovação com base na transformação digital 

tem sido parte integrante do processo de inovação da organização. Verificou-se pelos 
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resultados obtidos e conforme a Figura 22, que 34,7% discordam e outros 21,7% tem posição 

intermediária a respeito.  

 

Figura 22 – A transformação digital como parte integrante do processo de inovação da minha 

organização. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Os pesquisados também responderam sobre quais são as formas que entendem ser 

mais eficazes para conduzir uma organização rumo à jornada da transformação digital. Com 

resultados indicados na Figura 23, prevaleceu a mudança cultural liderada pela alta 

administração. 

 

Figura 23 – Formas mais eficazes para conduzir uma organização rumo a jornada da sua 

transformação digital 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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Com a finalidade de entender a oportunidade para empresa de consultorias, foi 

elaborada uma pergunta que questionava se a organização a qual o entrevistado fazia parte,  já 

utilizou empresas de consultoria ou consultores independentes em algumas áreas especificas. 

Os resultados estão apresentados na Figura 24. 

 

Figura 24 – Uso de empresas de consultoria ou consultores independentes por área. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Também procurou-se obter uma avaliação a respeito das consultorias já utilizadas e 

identificar a relação do serviço e valor proporcionado. O resultado demonstrado na Figura 25, 

revela que não há respostas que atribuam conceito muito bom ou excelente aos serviços 

recebidos e indicam insatisfação, o que representa um ponto de atenção a ser tratado. 

 

Figura 25 – Avaliação das empresas de consultoria contratadas quanto ao serviço e o valor do 

cliente. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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Outro ponto explorado na pesquisa, foi a avaliação da capacitação e quão bem 

treinados eram os funcionários das empresas de consultoria que tinham sido contratadas pelas 

empresas onde os pesquisados atuavam.  Com o resultado apresentado na Figura 26. Observa-

se baixa pontuação nesse quesito e 25,9% foram classificados com deficiência de capacitação 

e treinamento. 

 

Figura 26 – Avaliação de capacitação e treinamento dos funcionários das empresas de 

consultoria contratadas para atender as necessidades das empresas. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Ao serem questionados sobre a possibilidade de recorrer a algum tipo de consultoria, 

no futuro, as respostas favoráveis foram de 56,5%, enquanto que 34,8% disseram que talvez 

usem o recurso, como representado na Figura 27. 

 

 

                       Figura 27 – Intenção de contratação de serviços de consultoria pelos pesquisados 

                              Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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Para obter-se dados mais específicos sobre o potencial de contratação de empresas de 

consultorias ou consultores independentes, os pesquisados responderam qual área eles 

considerariam prioritária. Obteve-se os resultados indicados na Figura 28 cujos destaques 

foram as respostas: transformação digital e gestão da inovação. 

 

Figura 28 – Prioridades de contratação de serviços de consultoria pelos pesquisados 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Além das áreas prioritárias procurou-se conhecer a lógica e/ou critérios usados, pelos 

respondentes, para identificar potenciais fornecedores de consultoria. Desta forma, as 

respostas apresentam os resultados expostos na Figura 29. 
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Figura 29 – Critérios de contratação de consultorias pelos pesquisados 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Também buscou-se conhecer se as empresas, as quais os pesquisados pertenciam, 

usam alguma ferramenta digital e/ou plataforma de software e/ou aplicativos para 

gerenciamento de processos. Este dado tornou-se relevante uma vez que este estudo considera 

a criação de uma consultoria que oferecerá um portfólio de ferramentas e plataformas digitais 

para seus clientes. A Figura 30 apresenta os resultados das respostas obtidas. 
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Figura 30 – Ferramenta digital e/ou plataforma de software e/ou aplicativos para 

gerenciamento de processos utilizados pelas empresas pesquisadas 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Também foi questionado sobre qual o tipo de plataforma digital, software ou 

aplicativo focado no planejamento, gestão e acompanhamento de resultados organizacionais e 

de clientes, seria o que o entrevistado adotaria. A ideia seria proporcionar auxílio no processo 

de transformação digital da empresa a qual está vinculado. O resultado obtido pode ser 

visualizado na Figura 31. 
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Figura 31 – Tipo de plataforma digital, software ou aplicativo que podem ser adotadas pelas 

empresas para auxílio no processo de transformação digital. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Considerando-se o ambiente competitivo e a grande influência e participação das 

multinacionais do setor de consultorias, elaborou-se uma pergunta que avaliava até que ponto 

uma consultoria multinacional e reconhecida por sua qualidade de consultoria poderia 

influenciar o comportamento de compra quando comparado à contratação de consultoria 

nacional ou consultor especializado independente. O resultado revelado na Figura 32 indica 

que há influência e que a ameaça precisa ser considerada pelo planejamento estratégico da 

empresa de consultoria a ser constituída. 
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Figura 32 – Influência de consultoria multinacional e amplamente reconhecida por sua 

qualidade de consultoria no comportamento de compra versus contratação de consultoria 

nacional ou consultor especializado independente. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Para compreender a diferenciação entre as consultorias, foi perguntado o que as faz 

distinguirem-se positivamente. Na opinião dos entrevistados, uma empresa de consultoria 

diferencia-se por seu compromisso com o serviço e pelo valor prestado a seu cliente, 

conforme Figura 33. 

 

Figura 33 – Avaliação de aspectos que distinguem positivamente uma empresa de consultoria 

em seu compromisso com o serviço e o valor prestado a seu cliente. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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Adicionalmente foi perguntado o que mais distingue o profissional das empresas de 

consultoria e os resultados encontram-se na Figura 34. 

 

Figura 34 – Qualidades que distinguem o profissional das empresas de consultoria 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

A demografia dos participantes também foi identificada mediante resposta opcional 

contida na pesquisa realizada. Ademais, tem-se na Figura 35 o resumo do setor de atividade 

em que atua a empresa a qual o pesquisado está vinculado. 

 

                                Figura 35 – Setor de atividade do pesquisado 

                               Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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            Complementando os dados obtidos e já apresentados, nota-se que a Figura 36 indica a 

responsabilidade do pesquisado na empresa em que atua. 

 

         Figura 36 – Responsabilidade dos pesquisados em suas empresas 

                                   Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

           A fim de identificar o porte da empresa a qual o pesquisado estava vinculado, 

solicitou-se que fosse respondido em que classificação encontrava-se a empresa em termos de 

números de funcionários. Assim, a Figura 37 indica o número de empregados das empresas 

pesquisadas. 

 

 

   Figura 37 – Número de empregados das empresas pesquisadas 

                                  Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

3.2.2.2.1 Análise síntese dos dados da pesquisa quantitativa 

A pesquisa quantitativa no formato survey foi conduzida junto a executivos que atuam 

em empresas de diferentes setores e esta multiplicidade permitiu obter-se um diagnóstico para 
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aproveitamento de oportunidade. Fato este relevante para criar uma empresa de consultoria 

em Oportunidades para Criação de Consultoria de Transformação Digital e Inovação em 

Plataforma Digital. Os dados da pesquisa indicam que 52,2% dos pesquisados entendem a 

definição abrangente de seu significado, mas por outro lado 47,7% ainda não compreendem o 

efeito da transformação digital e como ela afeta o futuro dos negócios. 

Apesar disto, a maioria dos pesquisados (86,7%) indicam que a transformação digital 

tem promovido a quebra de modelos tradicionais de negócios. As empresas que não se 

adaptarem correm o risco de se tornarem obsoletas ou mesmo não sobreviverem até a próxima 

década. Os maiores desafios das organizações em sua jornada rumo à Transformação Digital 

referem-se às habilidades e conhecimentos internos, resistências à mudanças e a falta de visão 

e apoio da liderança.  

Percentuais equivalentes a 65,2% dos pesquisados concordam que as empresas a que 

pertencem, possuem a visão de que o digital pode criar um novo futuro e maior valor para a 

organização e seus clientes. Porém, ao mesmo tempo, 52% discordam que haja planejamento 

e roteiro definido para usar o digital na entrega de compromissos e objetivos definidos para o 

negócio. 

Pelo menos 69,5% dos pesquisados concordam que o ambiente competitivo tem 

mudado devido as tendências digitais e 56,4% discordam que a empresa e/ou negócio é bom e 

eficiente na geração e implementação de novas ideias relacionadas à transformação digital e 

uso de novas tecnologias para melhorar o seu desempenho. 

Percentuais equivalentes a 69,5% dos pesquisados discordam de que a empresa possua 

métricas bem definidas para medir o impacto de cada inovação gerada. Também discordam 

do estágio atual em que se encontram as empresas a que pertencem, consideram-nas aquém no 

processo de transformação digital. 

Para entender a perspectiva relacionada à liderança das empresas, foi perguntado se os 

líderes agem como modelos e transmitem o exemplo, facilitando a transformação em uma 

organização centrada no digital. O resultado de 52,1% revela a discordância em algum grau 

de que isto esteja acontecendo.  

No que se refere ao preparo e capacitação dos recursos humanos, 43,4% dos 

pesquisados discordam de que na empresa em que atuam possuam pessoas aptas para 

promover esforços de transformação digital. Os pesquisados também responderam sobre quais 

as formas que acreditam ser mais eficazes para conduzir uma organização à transformação 

digital. Sendo assim, a mudança de cultura liderada pela alta administração foi o ponto com 

maior percentual de respostas (82,6%). 
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Com a finalidade de entender a oportunidade para empresa de consultoria, elaborou-se 

uma pergunta questionando se a organização do entrevistado já contratou serviços de 

empresas de consultoria ou consultores independentes em algumas áreas especificas. O 

ranking das áreas se apresentou na seguinte ordem: gestão de processos, recursos humanos e 

finanças.  

Também houve avaliação sobre as consultorias utilizadas com relação ao serviço e 

valor proporcionado. Verificou-se que não houve respostas que atribuíram conceito muito 

bom ou excelente aos serviços recebidos. Assim, nota-se que as avaliações demonstram 

insatisfação, o que representa um ponto de atenção a ser tratado pelas consultorias.  

No que tange ao treinamento dos funcionários das empresas de consultoria 

previamente contratadas, observou-se baixa pontuação, classificando-nas no máximo como 

muito bom e nenhuma foi pontuada como excelente, um percentual de 25,9% classificou-nas 

com deficiência de capacitação e treinamento.  

Os pesquisados foram questionados sobre a possibilidade de recorrer a algum tipo de 

consultoria no futuro e responderam favoravelmente em 56,5% das respostas. Para obter-se 

dados mais específicos sobre a potencial contratação de empresas de consultorias ou 

consultores independentes, os pesquisados responderam qual área seria prioritária para sua 

empresa. Desta maneira, os resultados seguem o ranking: transformação digital, gestão da 

inovação e gestão de processos. 

Além das áreas prioritárias, a lógica e/ou critérios usados pelos respondentes para 

identificar potenciais fornecedores de consultoria começou pelas recomendações e 

referências, seguido de evidencias de habilidades e capacidades adequadas da consultoria e 

seus consultores e o fato de já terem trabalhado anteriormente em outras ocasiões. 

Considerando-se o ambiente competitivo e grande influência e participação de 

gigantes multinacionais do setor de consultorias, nota-se a existência desta influência. 

Entretanto, este é um ponto de ameaça a ser considerado no planejamento estratégico da 

empresa de consultoria a ser constituída. 

No que tange à diferenciação das consultorias, 69,6% dos pesquisados indicaram 

avaliar se a consultoria tem condições reais de entregar valor de acordo com o que o cliente 

almeja. No tocante aos consultores, 60,9% entendem que o conhecimento do setor de atuação 

da empresa contratante é o fator mais importante. 
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3.3 Análise SWOT 

A análise do ambiente foi desenvolvida por meio de informações disponíveis e de 

conhecimento das capacidades próprias da empresa de acordo com o autor. Este foi o cenário 

que permitiu a construção dos quadros de análise do ambiente externo, ambiente interno e 

consequentemente da matriz SWOT, conforme Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Análise SWOT - Ambiente externo e interno 

Análise do Ambiente Externo 

Oportunidades Ameaças 

Mercado de consultoria em crescimento Grandes consultorias multinacionais já posicionadas no 

mercado 

Transformação Digital das Empresas Plataformas digitais já maduras 

Clientes demandam serviços especializados Rápida evolução tecnológica de plataformas digitais 

Necessidade de processos estruturados Consultores qualificados no mercado 

Escassez de ferramentas digitais de gestão simples 

e de baixo custo 

Crises econômicas 

Mão de obra desatualizada Oferta ampla de portfólio de concorrentes 

Análise do Ambiente Interno 

Fortalezas Fraquezas 

Especialização e conhecimento técnico Empresa em início de operação 

Ferramentas digitais simples e competitivas Falta de referência no mercado 

Agilidade Recursos financeiros limitados 

Custo competitivo Capacidade de atendimento com aumento de demanda 

Capacidade de atendimento personalizado Ferramentas não consolidadas 

Rede de Relacionamento Limitação de portfólio 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

A análise síntese da SWOT permitiu a avaliar a potencialização da empresa iCubbix. 

A partir da avaliação observa-se que a empresa estará tecnicamente bem posicionada para 

atendimento das demandas de seus clientes. Fato este que pode aproveitar o tamanho e 

condições favoráveis do mercado. Há disponibilidade para criar e desenvolver o negócio de 

consultoria e venda de ferramentas digitais de gestão. A limitação de recursos e tempo 

necessários para desenvolver as ferramentas digitais é uma ameaça. Também foram 

consideradas outras ameaças tais como: risco existente de não atendimento das demandas de 

fornecimento de serviços, não ser capaz de apresentar o desenvolvimento esperado pelos 

clientes e a possibilidade de redução da capacidade de atendimento aos clientes à medida que 

há aumento de demanda, o que pode acarretar em perdas para a empresa.  

Um ponto de fraqueza existente, quanto à criação e promoção da empresa iCubbix 

junto ao mercado e que pode dificultar os primeiros projetos de consultoria, refere-se a falta 

de referências de serviços realizados, bem como de resultados obtidos anteriormente. Isto é 

devido por ser uma empresa em implantação. E, este fator histórico trata-se de requisito 
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importante para escolha por parte do cliente, de acordo com o levantamento realizado no 

diagnóstico deste estudo. Deve-se levar em consideração, também, possíveis falhas na 

implantação e operação das ferramentas digitais. Assim, mesmo com uma proposta 

diferenciada de consultoria e tecnologia, a existência de grandes empresas neste setor que 

apresentam melhor estrutura, podem limitar o crescimento da iCubbix. 

 

3.4 Modelo de Negócios Canvas 

Osterwalder e Pigneur (2011), criaram uma ferramenta de gerenciamento estratégico 

chamada Modelo de Negócios Canvas (Business Model Canvas). Esta ferramenta serve para 

planejar e visualizar as principais funções de um negócio novo ou existente, bem como suas 

relações utilizando um modelo visual composto por nove blocos. 

Esta ferramenta oferece uma visão abrangente e flexível do modelo de negócios, que 

auxilia as organizações e os empreendedores nos processos de criação, diferenciação e 

inovação. Além de permitir o aprimoramento de seu modelo de negócios para conquistar mais 

clientes e lucros com uso de um formato comum que descreve estes modelos de negócio para 

criação de novas estratégias. 

Segundo Osterwalder e Pigneur (2011, p.14) “um modelo de negócios descreve a 

lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização.” O modelo de 

negócios Canvas, é uma representação em blocos dos principais itens que constituem uma 

empresa, que pode ser, também, uma representação de estratégia. Cada elemento do Canvas, 

representado em blocos precisa ser revisado ao longo do tempo. Esta revisão é importante 

para visualizar se cada bloco está sendo bem atendido ou se é necessário fazer alteração em 

algum deles,  visando o melhor resultado.  

O Canvas, quando completo, é um resumo dos pontos chave de um plano de negócios, 

porém não substitui ou exclui um plano de negócios. Este por sua vez, é uma ferramenta 

menos formal utilizada com mais frequência no dia a dia, a fim de mostrar visual e 

simplificadamente o modelo de negócios de uma empresa. 

Na sequência, está apresentado o modelo de negócios da empresa iCubbix, em 

conjunto com a respectiva análise. 

 

 

3.4.1 Modelo de Negócios Canvas da iCubbix 

O modelo de negócios desenvolvido para empresa iCubbix, nesta etapa do diagnóstico 

está representado pela Figura 38.  
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Figura 38 – Modelo de Negócios (Canvas) 

   Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

3.4.2 Análise síntese do Canvas da iCubbix 

Para a iCubbix, a geração e proposta de valor é dada pela capacidade e conhecimento 

de seus consultores em proporcionar, mediante serviços de consultoria, uma transformação 

estratégica de seu cliente, o que abre caminho para sua transformação digital. A oferta dos 

serviços de consultoria tem como objetivo aprimorar ou mesmo complementar as capacidades 

organizacionais de seus clientes. De forma a aplicar conhecimento, inteligência nos negócios 

e sistematizar os processos de inovação, bem como entregar retorno financeiro sobre o 

investimento realizado no projeto de transformação digital aplicado. 

Por decisão estratégica, a iCubbix, optou pelo segmento de clientes no setor privado, 

devido ao amplo conhecimento e relacionamento de seu sócio fundador neste setor. Esta 

decisão também foi motivada pelos dados da pesquisa de Tendências da Contratação de 

Consultorias da ABCO (2018), que indica que este setor possui perspectiva de crescimento 

favorável de acordo com 81% dos pesquisados, conforme demostrado anteriormente neste 

estudo. E, como foco secundário desta consultoria, estão o terceiro setor e o setor público. 

Os canais de atendimento serão vendas diretas às empresas mediante trabalho de 

divulgação por meio de diferentes mídias, além de contato direto com clientes por parte do 

sócio fundador. Também optou-se pela utilização de parceiros de negócios cujo potencial 

pode ampliar o alcance de cobertura de clientes, no mercado.  
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O relacionamento com os clientes será estabelecido mediante confiança e qualidade 

nos serviços prestados. Entende-se como relevante a capacidade de entregar valor e soluções 

aos problemas dos clientes que estejam dispostos a contratar os serviços oferecidos. 

Quanto às atividades-chaves, as mesmas serão os serviços de consultoria em 

transformação digital e inovação, com oferta de ferramentas digitais desenvolvidas pela 

empresa iCubbix. Somam-se também, treinamentos e palestras quando requeridos pelos 

clientes. 

Com relação aos principais recursos da iCubbix, tem-se a equipe de consultores em 

transformação digital e inovação, junto com a equipe para gerenciamento de projetos e de 

desenvolvedores de Web Pages, Software e Aplicativos. Para tanto, optou-se por parcerias 

estratégicas com profissionais e executivos com experiência em Gestão e Processos de 

Inovação, Associações Empresariais, Desenvolvedores de Software e Aplicativos, Empresas 

de Marketing Digital e Instituições de Ensino. Parceiros que serão utilizados para as 

atividades do negócio e oferta de serviços e produtos aos clientes. 

As fontes de receita esperadas para a empresa são venda de serviços e projetos de 

consultoria, receitas de vendas de softwares e aplicativos, vendas de palestras e treinamentos, 

como também, intermediação de negócios. 

Quanto à estrutura de custos da iCubbix, elencou-se os custos fixos por alugueis, 

custos administrativos e estrutura comercial. Enquanto que os custos variáveis, englobam as 

despesas de viagens, marketing e pagamento de horas de desenvolvimento de softwares, além 

de despesas relacionadas à manutenção de escritório físico a ser montado. 

 

 

4. PROPOSTA DE APROVEITAMENTO DA OPORTUNIDADE 

A proposta de aproveitamento da oportunidade contida neste estudo inclui a criação, 

abertura e desenvolvimento da empresa iCubbix. A empresa foi constituída no final do ano de 

2018. No tocante a seu registro legal e no desenvolvimento deste trabalho pode-se considerar 

que as ações para o início das operações, entrada no mercado, conquista de clientes e 

crescimento da empresa, tem foco em três atividades principais, listadas a seguir: 

- Consultoria em transformação digital e inovação com geração de valor a partir do 

retorno no investimento. 

- Treinamento em tecnologia de transformação digital. 

- Desenvolvimento de ferramentas em transformação digital. 
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Para o aproveitamento da oportunidade foi desenvolvido o modelo de negócios que 

proporciona aos clientes soluções de consultoria na área de transformação digital e inovação. 

A proposta de valor é entregar retorno ao investimento feito pelo cliente no que se refere a 

qualquer modalidade de transformação digital e inovação em seu negócio, produtos, serviços 

e processos. 

Junto com a consultoria, existe oferta de treinamento em tecnologias de transformação 

digital que ocorrerá a partir de palestras, treinamentos presenciais ou on-line. O objetivo é 

educar o ecossistema, clientes e interessados em transformação digital e inovação. 

A terceira área de negócios da empresa, refere-se ao desenvolvimento de ferramentas 

que visam facilitar o processo de transformação digital das empresas clientes. Este processo 

envolve a criação de plataformas dedicadas e desenhadas sob demanda a partir da 

identificação das necessidades dos clientes. 

 

4.1. Alternativas para solução 

A proposta de solução para aproveitamento da oportunidade, conforme já descrito, 

considera três áreas de ofertas de serviços e soluções. Os serviços podem ser contratados 

separada ou conjuntamente, de acordo com a demanda do cliente, do grau de complexidade e 

nível de desenvolvimento do processo de transformação digital requerido. 

 

4.1.1. Consultoria em transformação digital e inovação com geração de valor a 

partir do retorno no investimento. 

Para os serviços de consultoria, a empresa optou por entregar valor mediante a 

diferenciação em propor suas atividades a partir da entrega e retorno sobre o investimento nos 

projetos de transformação digital.  

O estudo feito pelo World Economic Forum, denominado Digital Transformation 

Initiative – Maximizing the Return on Digital Investments (2018), apresenta que as empresas 

querem entender como a adoção de novas tecnologias impactam a produtividade. Este 

levantamento indica que as empresas possuem intenção estratégica de investir em tecnologias 

digitais, mas não conseguem enxergar o caminho que levam a retornos positivos. Isto porque 

ainda buscam-se respostas para as seguintes indagações: 

- Quanto valor as empresas obtêm a partir dos investimentos digitais? 

- Como os retornos dos investimentos digitais variam por empresa, indústria e 

tecnologia? 

- Como as empresas podem maximizar o retorno de seus investimentos digitais? 
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- Como as empresas podem executar, com sucesso, projetos de investimentos digitais? 

 

Ao entender o potencial do mercado e a necessidade de ingresso no mundo digital, 

conforme apresentado no diagnóstico realizado neste estudo, a iCubbix priorizará suas ações 

no desenvolvimento de seus negócios, a fim de ajudar seus clientes a obterem respostas e 

soluções à estas perguntas. 

No desenvolvimento das atividades de consultoria, a iCubbix, pretende entregar valor 

na justificativa do negócio a partir de um projeto fundamentado na técnica do ROI (Return on 

Investment). 

Segundo o A Guide to the Scrum Body of Knowledge – SKBOK Guide (2013), a 

justificativa de um negócio demonstra as razões para empreender um projeto e direciona todas 

as tomadas de decisão relativas a ele. Mas, é importante avaliar a viabilidade e capacidade de 

implantar um projeto não somente antes de se comprometer com gastos e investimentos nos 

seus estágios iniciais, mas também verificar a justificativa do negócio ao longo do ciclo de 

vida do projeto. 

Segundo o SKBOK Guide (2013), a taxa de retorno sobre investimento, designada pela 

sigla em inglês ROI ou Return On Investment, proporciona uma estimativa do valor a ser 

entregue por um projeto. O ROI quando usado para justificativa de projetos, avalia o lucro 

líquido esperado a ser obtido pelo projeto.  

Ainda de acordo com o SKBOK Guide (2013), a formula básica de ROI é: 

 

ROI = (Receita do Projeto – Custo do Projeto) / Custo do Projeto 

 

Esta fórmula permite calcular o ROI deduzindo os custos esperados ou investimentos 

de um projeto das receitas esperadas. Dividindo-os (lucro líquido) pelo custo esperado de 

forma a obter a taxa de retorno. 

Originalmente utilizado em finanças, o ROI é um dos muitos indicadores de 

desempenho existentes para avaliar o chamado custo-benefício com relação aos 

investimentos. Esta taxa tem sido utilizada principalmente com o objetivo de avaliar 

investimentos realizados em diversos projetos dos mais variados setores em diferentes 

atividades e/ou processos. 

O estudo do World Economic Forum (2018) indica a importância do conceito de 

retorno sobre o investimento desde o lançamento da Iniciativa de Transformação Digital 

(DTI) que foi lançada pelo Fórum Econômico Mundial em 2015. Inicialmente serviria como 
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foco para novas oportunidades e temas decorrentes de desenvolvimentos na digitalização dos 

negócios e sociedade. No terceiro ano, o foco do DTI também incluiu, na condução da 

conversa global, para melhorar a sociedade e valor de negócio da digitalização, o valor da 

maximização de retornos em investimentos digitais. Uma relação pouco clara entre 

investimentos de tecnologia.  

O mesmo estudo apontou que alguns economistas acreditam que novas tecnologias 

digitais nunca afetarão a produtividade, os empregos ou crescimento da maneira positiva. 

Outros, no entanto, são pelo menos cautelosamente otimistas e a partir disto é que identifica-

se a oportunidade para a iCubbix. Deve-se levar em conta estes fatores a fim de entregar uma 

proposta de valor em seus serviços de consultoria. Visando a devida comprovação de retorno 

nos investimentos digitais, sejam estes tangíveis ou intangíveis. 

 

Ganhos com as soluções propostas para serviços de consultoria 

A empresa iCubbix considera que os ganhos com a oferta de serviços de consultoria 

em transformação digital e inovação estão focados em proporcionar a seus clientes uma visão 

de retorno sobre os investimentos. Pretende-se que a partir dos processos de transformação 

digital haja ganhos financeiros em virtude da eficiência dos processos e, principalmente, uma 

mudança e modernização do modelo de negócio de seus clientes que se alinhará às evoluções 

tecnológicas disponíveis no mundo atual.  

A partir da entrega de retorno sobre investimentos em seus projetos de transformação 

digital, a iCubbix será remunerada. Além dos valores cobrados de seus clientes pelo serviço 

de consultoria, haverá um valor de participação percentual sobre os ganhos mediante 

negociação, na participação nos resultados junto a seus clientes. 

 

4.1.2. Treinamento em tecnologia de transformação digital 

Atualmente vive-se a era do conhecimento, globalização, tecnologia e a partir das 

constantes mudanças a transformação digital faz com que tudo isto se mostre mais presente e 

aconteça de forma acelerada.  

Os reflexos diretos no ambiente empresarial onde há concorrência entre organizações e 

há exigência do consumidor, as empresas precisam se adequar em todos os níveis 

organizacionais. Deste modo, é necessário preparar as organizações e seus colaboradores para 

atender as demandas de seus clientes. 

Parte deste preparo e capacidade em alinhar-se às mudanças inclui treinamento e 

capacitação.  
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Segundo Robbins (2005), funcionários competentes não permanecem competentes 

para sempre, pois as habilidades se deterioram e podem se tornar obsoletas, motivo pelo qual 

as organizações gastam bilhões de dólares, anualmente, em treinamento formal.  

De acordo com o autor Robbins (2005), o treinamento pode incluir tudo, desde o 

ensino básico de leitura até cursos avançados, o que inclui a categoria técnica. O objetivo visa 

a atualização e ao aperfeiçoamento das habilidades técnicas dos funcionários. Entende-se que 

o treinamento técnico tem se tornado mais importante a cada dia devido às novas tecnologias 

e novos modelos de estruturas organizacionais. Portanto, pode ser levado em conta pela 

iCubbix em sua oferta de serviços de treinamentos e palestras em tecnologias de 

transformação digital e inovação. 

No artigo Unlocking success in digital transformations publicado pela McKinsey 

(2018) foi destacado que o sucesso da transformação digital está vinculado a construção da 

capacitação da força de trabalho do futuro. Os resultados da pesquisa deste mesmo artigo 

indicam que o desenvolvimento de talentos e habilidades em toda a organização é uma ação 

fundamental para transformações, um dos fatores mais importantes para o sucesso em esforço 

para uma mudança digital. 

O mesmo estudo também revela que há indícios de que as empresas que passaram por 

transformações de sucesso têm mais talentos e são mais bem-financiadas e robustas do que 

outras. O sucesso da transformação é três vezes melhor quando as organizações investem em 

talento digital.  

Visando entender a oportunidade para a empresa iCubbix em relação à área de 

treinamento e capacitação, foi realizado na etapa de diagnóstico, uma pergunta específica a 

respeito da existência de recursos humanos nas empresas. O total de 43,4% dos respondentes 

discordam que suas empresas possuam recursos humanos preparados para promover esforços 

de transformação digital. Este dado ainda foi reforçado pelo percentual de 26,1% dos 

respondentes que não possuem posição clara a respeito.  

Com base neste cenário, a solução aqui apresentada é desenvolver como foco 

secundário, da empresa iCubbix, uma oferta de treinamentos e palestras voltadas a temas e 

conceitos de transformação digital. Este serviço pode ser de conteúdo genérico para tornar o 

assunto conhecido e detalhado para seus clientes ou oferecido sob medida, conforme a 

demanda para treinamento e capacitação de tecnologias e processos envolvidos nos serviços 

de consultoria junto a seus clientes. 
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Ganhos com as soluções propostas para treinamentos e palestras 

A empresa iCubbix com sua oferta de treinamento e palestras sobre transformação 

digital e inovação, tem como ganho principal a contribuição para a educação e ensino das 

tendências, processos e tecnologias. Universo que permite às organizações se adequarem a 

este processo irreversível. 

Além disto, os ganhos se refletem na reputação, criação de referência na área de 

transformação digital e inovação. O que possibilitará alavancar os negócios de consultoria, 

principalmente pela exposição a que estará sujeita junto à comunidade empresarial para a qual 

os treinamentos e palestras forem realizados. 

 

4.1.3. Desenvolvimento de ferramentas em transformação digital 

Na gestão de negócios é comum o uso de ferramentas que são adotadas em diferentes 

áreas, desde sistemas mais complexos de gestão corporativa como uso de plataforma ERP – 

Enterprise Resource Planning, como também sistemas de gestão de clientes conhecidos como 

CRM – Customer Relationship Management e ferramentas de indicadores de performance 

como o BSC – Balanced Score Card, dentre outras. No processo de transformação digital há a 

conversão de processos tradicionais, que podem ser considerados analógicos, para processos 

digitais. Novas ferramentas de gestão conectadas a estes processos são necessárias. Para 

reforçar a importância das ferramentas para transformação digital, é preciso entender que elas 

devem atender necessidades diferentes das existentes nos processos antigos e tradicionais.  

Por mais consolidado e estável que seja um negócio e por mais que ele esteja 

amparado pelo uso de ferramentas e tecnologias com equipes de excelência, vale lembrar que 

esses recursos posicionaram a empresa até o momento. No entanto, isto não significa que eles 

serão suficientes para mantê-la no mesmo patamar no futuro, principalmente ao considerar as 

demandas por transformação digital e inovação. 

No artigo Unlocking sucess in digital tranformations publicado pela McKinsey (2018) 

surge como elemento chave de sucesso a atualização digital para as ferramentas utilizadas no 

dia-a-dia. Neste artigo, são apresentados alguns aspectos que mostram como e quão 

necessário é permitir que os funcionários trabalhem de novas maneiras e consigam digitalizar 

ferramentas e processos que dão suporte ao sucesso das empresas.  

O estudo McKinsey (2018) ainda indica a adoção de ferramentas digitais para tornar 

as informações mais acessíveis em toda a organização. Esse tipo de iniciativa duplica a 

probabilidade de uma transformação bem-sucedida. Um outro fator relevante refere-se à 

implementação de tecnologias tipo self-service digital para funcionários, parceiros de 
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negócios ou ambos grupos. Trata-se de um recurso que promove o dobro do sucesso na 

transformação quando comparado com organizações que não fizeram tal implementação. Um 

terceiro fator revelado pelo estudo Mckinsey (2018) foca em tecnologia nas operações da 

empresa. Onde as organizações modificam seus procedimentos operacionais padrão a fim de 

incluir novas tecnologias. Além desses fatores, o aumento na tomada de decisões baseada em 

dados e o uso visível de ferramentas interativas duplicam a probabilidade de sucesso de uma 

transformação dentro da organização. 

A opção da empresa iCubbix em adotar a oferta de ferramentas digitais em seu 

portfólio considerou estes fatores cruciais e as avaliações obtidas pelo estudo McKinsey 

(2018). Conjuntamente com os resultados da pesquisa realizada no processo de diagnóstico, 

onde os pesquisados indicaram necessidades por ferramentas digitais tais como software e 

aplicativos para gestão comercial, gestão de processos de RH e avaliação de desempenho, 

além de ferramentas de gestão de processos e transformação digital e inovação. 

 

 

Ganhos com as soluções propostas para ferramentas em transformação digital 

A oferta de produtos relacionados ao desenvolvimento de software e aplicativos da 

empresa iCubbix, prevê como ganhos a venda de softwares como serviços e potencial de 

obtenção de receitas. Uma vez que forem desenvolvidas e ofertadas as soluções, elas passam a 

ser escaláveis e permitirão alavancar os resultados, conforme modelo de receitas e lucros e 

perdas apresentados neste trabalho. 

Ao mesmo tempo em que esta oferta de solução alavanca resultados financeiros, 

também permite que haja ganhos relativos ao diferencial da iCubbix junto a seus clientes e 

mercado de consultoria. Isto porque não apenas oferece serviços tradicionais de consultoria, 

mas ferramentas que permitirão aos clientes navegar de forma efetiva na adoção dos 

processos de transformação digital. Tais recursos geram eficiência e tornam tangíveis tanto o 

virtual quanto o digital dentro de um ambiente real e visível, focado no resultado a ser obtido 

com o processo de transformação. 

 

4.2. Previsão de Receitas, Investimentos, Custos e Retornos Financeiros 

Após identificar as propostas de soluções, elaborou-se uma previsão de receitas para 

os próximos 5 anos. O que permitiu simular os resultados e ganhos esperados para a solução 

proposta apresentada no Quadro 5. 
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A análise econômico-financeira apresentada neste estudo, parte de uma previsão de 

receitas a partir de demandas pelos serviços e produtos da empresa projetados em parte pelos 

clientes. 

A demanda, segundo Kotler (1998), é formada por consumidores que têm desejos por 

produtos específicos, respaldados pela habilidade e disposição de comprá-los. Assim, estes 

desejos se tornam demandas quando apoiados por poder de compra. Para Kotler (1998), a 

participação de uma empresa nesta demanda de mercado depende de como seus produtos, 

serviços, preços e comunicação são percebidos relativamente quando comparados aos dos 

concorrentes. 

Kotler (1998) também define que a demanda da empresa descreve suas vendas 

estimadas a partir de seus níveis de esforços de mercado e, cabe aos gestores da empresa, 

escolher estes níveis. Essa escolha irá produzir um nível esperado de vendas, também 

conhecido como previsão de receitas.  Ainda na visão de Kotler (1998), a previsão de vendas 

refere-se ao nível esperado de vendas, pautado no plano de marketing escolhido, bem como 

no ambiente de marketing.  

A partir da perspectiva da demanda, foi desenvolvido o planejamento e modelagem 

financeira da empresa iCubbix. 

Planejar, segundo Wanke e Julianelli (2006) é algo que todos os tipos de empresa 

precisam fazer. É necessário elaborar previsões de vendas e transformar esta atividade em 

algo comum em qualquer tipo de empresa, independentemente de seu tamanho, ou do ramo 

em que atua. Trata-se de planejar seus recursos e deve ser parte de seus processos de tomada 

de decisão. 

A iCubbix é uma empresa de consultoria recém-criada, portanto as previsões 

consideradas neste estudo são do tipo qualitativa, que segundo Wanke e Julianelli (2006) 

dependem exclusivamente do expertise do previsor. Um alternativa ideal para situações em 

que não há séries históricas disponíveis e/ou onde o julgamento humano é necessário. 

A técnica qualitativa de previsão da demanda considerada para este estudo foi o de 

análise de cenários que, segundo Wanke e Julianelli (2006), responde questões do tipo “como 

estarão os negócios da empresa daqui a dez anos?”. Esta é uma previsão relevante para uma 

série de decisões estratégicas de uma empresa e considera que a complexidade do ambiente e 

suas muitas variáveis podem impactar as vendas durante determinado período. Condição esta 

que inviabiliza a utilização de métodos quantitativos convencionais, como séries temporais e 

modelos econométricos. 
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Pode ser considerado também neste processo de previsão de vendas a opinião de 

executivos, onde as previsões são realizadas com base na opinião de executivos da empresa. 

Isto porque os executivos conhecem as atividades desenvolvidas em seus setores o que 

possibilita uma visão sistêmica de todo o processo. A técnica do uso de opinião de executivos, 

segundo Moreira (2009), consiste em um grupo de executivos da empresa, pertencentes a 

diferentes áreas, se reúnem a fim de desenvolver em conjunto uma previsão, normalmente de 

longo prazo, que envolve alguns aspectos do planejamento estratégico da organização. No 

caso deste estudo a opinião é a do executivo e fundador da empresa para a análise inicial, 

porém com o desenvolvimento da empresa outros participantes serão devidamente incluídos 

em revisões futuras do processo de previsão de demanda. 

Moreira (2009) ainda destaca que esta técnica tem a vantagem de ter talentos com 

diferentes visões de determinado assunto e resulta em dados mais precisos e de qualidade. 

Uma desvantagem desta técnica é ter o resultado distorcido caso prevaleça uma posição mais 

forte de determinado executivo que tenha poder de influência maior sobre os demais 

participantes do processo. 

O júri de executivos, segundo Krajewski, Ritzman e Malhotra (2010) aplica-se a este 

trabalho, considerando-se que este método qualitativo é aplicado quando um novo serviço ou 

produto é considerado. Uma força de vendas, que ainda será formada pela iCubbix, não é 

capaz de fazer estimativas de demanda precisas. Para Krajewski, Ritzman e Malhotra (2010) o 

júri de executivos é um método de previsão em que opiniões, conhecimentos técnicos e 

experiências de um ou mais executivos são resumidas para se chegar a uma previsão, o que 

foi feito neste trabalho. Outro aspecto considerado por Krajewski, Ritzman e Malhotra (2010) 

é que a opinião de executivos também pode ser usada para previsões tecnológicas que, devido 

ao ritmo acelerado das mudanças, torna-se difícil manter o passo das previsões, fazendo com 

que a opinião do executivo permita que a previsão possa refletir tais mudanças. 

Foi realizada a partir da utilização destas técnicas uma estimativa dos volumes 

potencias de receita em função dos investimentos correntes e futuros, assim como os custos 

estimados para manutenção da empresa iCubbix. Projetou-se os resultados esperados para o 

prazo de 5 anos. 

A estimativa projetada de vendas está apresentada na Tabela 1, em Reais (R$), ao 

longo de cinco anos e também representada graficamente na Figura 39. 
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Tabela 1 – Projeção de receitas da empresa iCubbix para período de cinco anos 

 

2019 2020 2021 2022 2023

Serviços de Consultoria 65.000 240.000 360.000 480.000 600.000

Treinamento 25.000 25.000 60.000 90.000 120.000

Software + Aplicativos 20.000 240.000 600.000 900.000 1.800.000

Outras receitas -  30.000 60.000 90.000 120.000

Receita Total iCubbix 110.000 535.000 1.080.000 1.560.000 2.640.000

iCubbix - Projeção de Receitas

Valores de Receita (R$)

Produto e/ou Serviço

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

 

Figura 39 – Gráfico de projeção de receitas da iCubbix para período de cinco anos 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019) 

 

Após a definição do mercado potencial, dos objetivos do negócio e da projeção de 

vendas, partiu-se para avaliação de custos operacionais e investimentos necessários para o 

desenvolvimento e conclusão do projeto, com abertura da empresa e início do 

desenvolvimento dos negócios. 

Para a análise de viabilidade do projeto foi considerado o cenário de uso de recursos 

próprios do sócio-proprietário da empresa e reinvestimentos a partir de resultados obtidos ao 

longo dos cinco anos analisados. Os valores fundamentais para avaliação do projeto foram: 

Fluxos de Caixa Projetados (para um horizonte mínimo de cinco anos) e Análise Financeira 

(indicadores PB, VPL, TIR, etc.), conforme indicado nas tabelas 2 e 3. 
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Tabela 2 – Análise de perdas e lucros para cinco anos da empresa iCubbix 

 

2019 2020 2021 2022 2023

Serviços de Consultoria 65.000 240.000 360.000 480.000 600.000

Treinamento 25.000 25.000 60.000 90.000 120.000

Software + Aplicativos 20.000 240.000 600.000 900.000 1.800.000

Outras receitas -  30.000 60.000 90.000 120.000

Receita Total iCubbix 110.000 535.000 1.080.000 1.560.000 2.640.000

Projeção de Lucros e Perdas (P&L)

2019 2020 2021 2022 2023

Receitas 110.000 535.000 1.080.000 1.560.000 2.640.000

Custos de Produtos Vendidos / CMV -  -  -  -  -  

Margem Bruta (R$) 110.000 535.000 1.080.000 1.560.000 2.640.000

Margem Bruta (%) 100% 100% 100% 100% 100%

Despesas

Folha Pagamento - ADMIN 6.000 24.000 36.000 48.000 48.000

Folha Pagamento - Consultores (40%) 44.000 214.000 432.000 624.000 1.056.000

Engenharia Software

Engenharia de Sistemas -  -  -  -  -  

Engenharia Aplicação -  -  -  -  -  

Serviços de Contabilidade 4.200 6.000 12.000 18.000 18.000

Escritório 6.000 24.000 24.000 24.000 24.000

Outros gastos administrativos 550 2.675 5.400 7.800 13.200

Despesas de Vendas 17.000 30.000 60.000 90.000 120.000

Despesas de Viagem 6.000 18.000 36.000 72.000 144.000

Impostos (20% das receitas) 22.000 107.000 216.000 312.000 528.000

P&D -  -  -  -  -  

Contingencia 7.500 12.000 18.000 24.000 30.000

Lucro Liquido (R$) (3.250) 97.325 240.600 340.200 658.800

Lucro Liquido (%) -3,0% 18,2% 22,3% 21,8% 25,0%

iCubbix - Projeção de P&L

Valores de Receita (R$)

Produto e/ou Serviço

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Tabela 3 – Análise de viabilidade da empresa iCubbix 

R$ (mil) 110,00 535,00 1.080,00 1.560,00 2.640,00

Quantity 12,00 12,00 1,00 1,00 1,00

Quantity 12,00 12,00 1,00 1,00 1,00

Quantity 0,00 0,00

Quantity 0,00 0,00

R$ unit 9,17 44,58 1.080,00 1.560,00 2.640,00

R$ unit 9,17 44,58 1.080,00 1.560,00 2.640,00

R$ unit 0,00 0,00

R$ unit 0,00 0,00

% 0,00 0,00

R$ 112,90 437,68 839,40 1.219,80 1.981,20

R$/ unit 6,00 24,00 36,00 48,00 48,00

R$/ unit 44,00 214,00 432,00 624,00 1.056,00

R$/ unit 4,20 6,00 12,00 18,00 18,00

R$/ unit 6,00 24,00 24,00 24,00 24,00

R$/ unit 0,55 2,68 5,40 7,80 13,20

R$/ unit 17,00 30,00 60,00 90,00 120,00

R$ 6,00 18,00 36,00 72,00 144,00

R$ 22,00 107,00 216,00 312,00 528,00

R$

R$ 7,50 12,00 18,00 24,00 30,00

R$ (mil) 60,00 60,00 120,00 120,00 240,00

R$ 60,00 60,00 120,00 120,00 240,00

R$ 0,00 0,00

R$ 0,00 0,00

R$ (mil) 15,00 36,00 20,00 20,00 20,00

R$ (mil) 110 535 1.080 1.560 2.640

R$ (113) (438) (839) (1.220) (1.981)

R$ (3) 97 241 340 659

% (3) 18 22 22 25

iCubbix (1) (33) (82) (116) (224)

R$ (4) 64 159 225 435

R$ (60) (60) (120) (120) (240)

R$ (15) (36) (20) (20) (20)

R$ (79) (32) 19 85 175

R$ (79) (111) 5 70 160

RESULTADOS EBTIDA ESPERADOS

Margem EBITDA (média) %

Taxa Desconto + Risco % a.a.

NPV (Valor Presente Liquido) R$

IRR (Taxa Interna de Retorno %

Payback (Descontado) Ano/Meses 4,3 51,5

P&D

Contingencia

2019Unit

Royalties to be paid 

(over revenue)

B) Custos Operacionais (R$ mil)

Folha de Pagamento - ADMIN

Folha de Pagamento - Consultores (40%)

Servicos de contabilidade

Intercompany

Expected Price

Internal Market

External Market

Unidade 2019

2022

20222021

20212020

2020

2023

2023

Receitas (R$ mil)

(-) Custos Operacionais

(=) EBITDA

D) Equipamentos (mil)

Escritório

Outros gastos administrativos

Despesas de vendas

Viagens

Impostos

C) Investimentos em desenvolvimento (R$ mil)

Engenharia de Software

Engenharia de Sistemas

Outros

Descrição

(=) Fluxo Caixa Livre (Acumulado)

Indicadores de Retorno Estimados

Decisão Recomendada APROVAR PROJETO

32,7

78,7

12,0

22,5

iCubbix

Análise Financeira (Receitas, Gastos e Investimentos)

Fluxo de Caixa Esperado

(=) Fluxo Caixa Livre

Intercompany

Descrição

A) Receitas (R$ mil)

Expected Shipments

Internal Market

External Market

Margem EBITDA

(-) Imposto Renda (IR+CSLL)

(=) Lucro Liquido

(-) Investimentos em desenvolvimento

(-) Equipamentos

 

      Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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5. PLANO DE AÇÕES 

Para o desenvolvimento do plano de ações deste estudo, foi utilizada a ferramenta 

conhecida como 5W2H (What - o que; Why - por que; Where - onde; When - quando; Who - 

quem; How - como; How Much - quanto) que é uma ferramenta de gestão inventada no Japão 

para facilitar o planejamento de qualquer atividade (Deming, 1990). Em sua origem a 

ferramenta era aplicada em sistemas de gestão da qualidade e tinha como foco a facilitação do 

planejamento para o alcance de melhorias dentro das empresas. De acordo com Deming 

(1990) é possível elaborar ações para causas que estão ligadas aos problemas.  

Contudo, a ferramenta tem uma amplitude de aplicação tão grande, que passou a fazer 

parte de todo o cotidiano empresarial. Esta ferramenta passou a ser utilizada em situações 

diversas e contribuiu para que todos os envolvidos entendessem com clareza quais são os 

passos a serem seguidos, quem são os responsáveis por cada etapa e quando cada atividade 

deve ser concluída. 

As ações desenvolvidas para a execução do projeto desde o estudo da identificação da 

oportunidade, abertura da empresa e obtenção de clientes encontram-se nos Quadros 5, 6 e 7.  
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Quadro 5 – Plano de ações para projeto de criação e desenvolvimento da empresa iCubbix – Serviços de Consultoria 

 
Item Ação - O que? Porque? Onde? Quando?  Quem? Como?  Quanto? 

1 Estudo para criação empresa 

iCubbix - Plano Negócios 

Identificar a oportunidade de abertura de 

empresa de consultoria e sua viabilidade 

São 

Paulo 

Ago-18 até 

Dez-18 

Jose E Andrade Projeto trabalho mestrado profissional - 

2 Abertura empresa Criar entidade legal que permita operação da 

empresa 

São 

Paulo 

Set-18 Empresa 

consultoria 

contábil 

Uso de empresa de contabilidade R$ 1.000 

3 Contratação contador Manutenção de regularidade fiscal, tributária 

e contábil 

São 

Paulo 

Set-18 Jose E Andrade Contrato prestação de serviços de 

contabilidade 

R$ 350 / mês 

3 Criação do logo Criação da identidade visual e logomarca da 

empresa 

São 

Paulo 

Nov-18 Jose E Andrade Uso de recurso próprio  - 

4 Criação proposta de valor Desenvolver proposta de valor a ser entregue 

aos clientes mediante construção do modelo 

de negócios da empresa 

 Abr-19 Jose E Andrade Uso do modelo de negócio Canvas - 

6 Web Site Disponibilizar informações da empresa e 

meio de interação com clientes 

Internet Feb-19 até 

Jul-19 

Desenvolvedor 

Web Sites 

Definição de conteúdo e reuniões com 

empresa desenvolvedora de sites 

R$ 2.000 

5 Desenvolvimento material 

divulgação e uso de mídias 

sociais (Linkedin, Instagram, 

Facebook) 

Preparar conteúdo de marketing e plano de 

divulgação para poder distribuir junto a 

clientes e mercado 

São 

Paulo 

Jul-19 até 

Out-19 

Jose E Andrade Uso de recurso próprio  - 

6 Lançamento empresa no 

mercado 

Possibilitar que clientes potenciais tomem 

conhecimento da empresa 

São 

Paulo 

Jul-19 até 

Dez-19 

Jose E Andrade Uso de recurso próprio  - 

7 Prospecção de clientes Conquistar clientes para obtenção de receitas 

e cumprimento dos objetivos de vendas 

projetados 

São 

Paulo 

Jul-19 até 

Dez-20 

Jose E Andrade Preparar lista de clientes potenciais. 

Contato direto e divulgação da 

empresa via canais e mídias 

selecionadas 

R$ 4000 / 

mês 

9 Busca e montagem de 

escritório 

Possuir espaço físico para desenvolvimento 

das atividades de atendimento a clientes, 

treinamentos e suporte a clientes 

São 

Paulo 

Jan-20 até 

Mar-20 

Jose E Andrade Prospectar e escolher local que 

permita instalar estrutura física para 

escritório físico e que possa receber 

clientes para reuniões e treinamentos 

R$ 2000 / 

mês 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Quadro 6 – Plano de ações para projeto de criação e desenvolvimento da empresa iCubbix – Treinamentos e Palestras 

 
Item Ação - O que? Porque? Onde? Quando?  Quem? Como?  Quanto? 

1 Estudo para criação empresa 

iCubbix - Plano Negócios 

Identificar a oportunidade de abertura de 

empresa de consultoria e sua viabilidade 

São 

Paulo 

Ago-18 até 

Dez-18 

Jose E Andrade Projeto trabalho mestrado profissional - 

2 Definição da proposta e temas 

dos treinamentos e palestras 

Definir catálogo e conteúdo de treinamentos 

e palestras oferecidos 

São 

Paulo 

Out-19 Jose E Andrade Uso de processo de brainstorming - 

3 Criação dos módulos de 

treinamento e palestras 

Disponibilizar material didático e de 

apresentação para os treinamentos e palestras 

São 

Paulo 

Julho – 19 

até Dez-19 

Jose E Andrade Uso de ferramentas MS Office - 

3 Criação proposta de valor para 

treinamentos e palestras 

Desenvolver proposta de valor a ser entregue 

aos clientes para serviços de treinamentos e 

palestras 

São 

Paulo 

Jun-19 Jose E Andrade Uso do modelo de negócio Canvas - 

4 Web Site Disponibilizar informações sobre 

treinamentos e palestras usando a internet 

como meio de interação com clientes 

Internet Feb-19 até 

Jul-19 

Desenvolvedor 

Web Sites 

Definição de conteúdo e reuniões com 

empresa desenvolvedora de sites 

R$ 2.000 

5 Desenvolvimento material 

divulgação e uso de mídias 

sociais (Linkedin, Instagram, 

Facebook) 

Preparar conteúdo de marketing e plano de 

divulgação dos serviços de treinamentos e 

palestras para poder distribuir junto a 

clientes e mercado 

São 

Paulo 

Jul-19 até 

Out-19 

Jose E Andrade Uso de recurso próprio  - 

6 Lançamento empresa no 

mercado 

Possibilitar que clientes potenciais tomem 

conhecimento dos treinamentos e palestras 

oferecidos 

São 

Paulo 

Jul-19 até 

Dez-19 

Jose E Andrade Uso de recurso próprio  - 

7 Prospecção de clientes Conquistar clientes para obtenção de receitas 

e cumprimento dos objetivos de vendas 

projetados 

São 

Paulo 

Jul-19 até 

Dez-20 

Jose E Andrade Preparar lista de clientes potenciais. 

Contato direto e divulgação da 

empresa via canais e mídias 

selecionadas 

R$ 1000 / 

mês 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Quadro 7 – Plano de ações para projeto de criação e desenvolvimento da empresa iCubbix – Ferramentas para transformação digital. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Item Ação - O que? Porque? Onde? Quando?  Quem? Como?  Quanto? 

1 Estudo para criação empresa 

de ferramentas digitais 

Identificar a oportunidade de 

desenvolvimento de ferramentas digitais e 

sua viabilidade 

São 

Paulo 

Ago-19 até 

Dez-20 

Jose E Andrade Projeto trabalho mestrado profissional - 

2 Especificações de ferramentas 

aplicadas 

Levantamento de pré-requisitos para 

desenvolvimento de software e aplicativos 

São 

Paulo 

Ago-19 até 

Dez-20 

Empresa 

consultoria 

contábil 

Definição de especificações e 

requisitos de software como 

ferramenta padrão e desenvolvimento 

de soluções sob medida identificadas 

em projetos de consultoria à partir de 

necessidades dos clientes 

- 

3 Contratação de 

desenvolvedores de software 

Mão-de-obra e recursos necessários para 

desenvolvimento dos produtos 

São 

Paulo 

Set-19 até 

Dez-20 

Jose E Andrade Aliança e terceirização com 

desenvolvedores de software 

- 

4 Desenvolvimento plataforma 

software 

Atender demanda de clientes por ferramentas 

de gestão e transformação digital 

São 

Paulo 

Out-19 até 

Dez-20 

Desenvolvedores 

de software 

Aliança e terceirização com 

desenvolvedores de software 

R$ 5000 / 

mês 

3 Criação de nome para 

software e/ou aplicativo 

Criação da identidade visual e logomarca da 

empresa 

São 

Paulo 

Nov-18 Jose E Andrade Uso de recurso próprio  - 

4 Criação proposta de valor para 

o software 

Desenvolver proposta de valor a ser entregue 

aos clientes mediante construção do modelo 

de negócios da empresa 

 Dez-19 Jose E Andrade Uso do modelo de negócio Canvas - 

6 Lançamento do software e/ou 

aplicativo no mercado 

Possibilitar que clientes potenciais tomem 

conhecimento das ferramentas de software 

São 

Paulo 

Out-19 até 

Dez-20 

Jose E Andrade Uso de recurso próprio  - 

4 Web Site Disponibilizar informações das ferramentas 

por meio de interação com clientes 

Internet Feb-19 até 

Jul-19 

Desenvolvedor 

Web Sites 

Definição de conteúdo e reuniões com 

empresa desenvolvedora de sites 

R$ 2.000 

5 Desenvolvimento material 

divulgação e uso de mídias 

sociais (Linkedin, Instagram, 

Facebook) 

Preparar conteúdo de marketing e plano de 

divulgação das ferramentas para poder 

distribuir junto a clientes e mercado 

São 

Paulo 

Jul-19 até 

Out-19 

Jose E Andrade Uso de recurso próprio  - 

7 Prospecção de clientes para os 

produtos 

Conquistar clientes para obtenção de receitas 

e cumprimento dos objetivos de vendas 

projetados para softwares e aplicativos 

São 

Paulo 

Out-19 até 

Dez-20 

Jose E Andrade Preparar lista de clientes potenciais. 

Contato direto e divulgação da 

empresa via canais e mídias 

selecionadas 

R$ 1000 / 

mês 
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Análise de riscos 

 

Considerando-se que para toda implantação do plano de ações há riscos associados a 

este processo, principalmente em abertura e desenvolvimento de novos negócios, foi incluído, 

neste estudo, uma matriz simples de avaliação de riscos. Esta matriz também conta com a 

avaliação de impactos e ações preventivas para mitigação dos riscos listados, conforme 

Quadro 8. 

Quadro 8 – Avaliação de impactos e ações preventivas para mitigação dos riscos 

RISCO PROBABILIDADE IMPACTO AÇÃO PREVENTIVA 

Receitas menores 

que as previstas 
Média Alto 

Criar processo de acompanhamento de leads e 

fechamento de negócios com revisão semanal 

Custos maiores que 

os projetados 
Baixo Alto 

Criar processo de acompanhamento de gastos 

para acompanhamento semanal para garantia de 

cumprimento de valores orçados versus 

realizados 

Falhas no 

gerenciamento do 

projeto 

Baixo Alto 
Execução de projeto com uso de ferramenta de 

acompanhamento de ações e revisão semanal 

Atrasos nos prazos 

de execução das 

ações definidas no 

plano de ações 

Baixo Alto 
Execução de projeto com uso de ferramenta de 

acompanhamento de ações e revisão semanal 

Falha na promoção 

e divulgação da 

empresa e serviços 

Baixo Médio 
Rever plano de marketing e ações, canais e 

materiais de divulgação 

Especificações e 

requisitos de 

desenho de 

ferramentas 

inadequadas para 

atender 

necessidades dos 

clientes 

Alto Alto 

Especificações Técnicas Adequadas – 

Flexibilidade de alterar especificações se houver 

mudança no mercado 

Erro de avaliação 

na definição de 

foco e área de 

atuação da 

consultoria 

Médio Alto 

Implantar processo de acompanhamento 

estratégico, financeiro e KPI para tomada de 

decisões, incluindo até mesmo descontinuidade 

do produto em caso extremo de falta de 

resultados segundo planejado com agilidade 

para adequação de planos de negócios 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

 

6. INTERVENÇÃO 

No decorrer do desenvolvimento deste trabalho foram feitas intervenções relativas as 

ações listadas no plano de ações definido. Concluída a etapa de identificação da oportunidade 

e mediante entendimento de viabilidade do projeto, foi providenciada a abertura da empresa 
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com criação de sua entidade legal, contrato societário e registro da iCubbix na Junta 

Comercial de São Paulo, formalizando sua a existência jurídica e comercial. 

Outra intervenção importante foi a criação do site da empresa cujo endereço na rede 

internet é www.icubbix.com, a qual fica disponível para o mercado a partir do mês de julho de 

2019, onde serão encontradas informações sobre a empresa. 

Os primeiros clientes potenciais já foram identificados, com primeiros contratos 

potenciais em discussão e previsão de fechamento até o mês de setembro de 2019. Uma das 

negociações em andamento refere-se a consultoria para desenvolvimento de produto aplicado 

em sensoriamento para cidades inteligentes em plataforma IoT (Internet das Coisas) com 

conectividade em nuvem e comunicação sem fio. Outra negociação em andamento é para 

desenvolvimento de projeto de consultoria para implantação de processos digitais de 

gerenciamento de vendas, controle de inventários e indicadores de gestão e performance em 

empresa de serviços e distribuição de produtos industriais. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONTRIBUIÇÕES 

O projeto aqui apresentado refere-se a identificação de oportunidades para criação de 

uma empresa de consultoria, com base no diagnóstico e dados apresentados no decorrer deste 

projeto. Para tanto foi elaborada uma pesquisa qualitativa e quantitativa (survey). 

Quanto ao método qualitativo, os resultados obtidos por meio das respostas dos 

entrevistados, demonstram que a transformação digital é uma realidade e que as empresas, 

dependendo da área de atuação e seu porte, possuem diferentes graus de aderência a este 

fenômeno.  

A partir do método quantitativo, por intermédio de survey conduzida junto a 

executivos de diferentes setores, observou-se que 52,2% dos pesquisados entendem a 

definição abrangente de seu significado, mas por outro lado 47,7% ainda não compreendem o 

efeito da transformação digital e como ela afeta o futuro dos negócios. Apesar disto, a maioria 

dos pesquisados (86,7%) indicam que a transformação digital tem promovido a ruptura de 

modelos tradicionais de negócios. E, as empresas que não se adaptarem correm o risco de se 

tornarem obsoletas ou mesmo não sobreviverem na próxima década. Os desafios das 

organizações consistem na adoção de inovações tecnológicas entre elas a transformação 

digital, que estão relacionadas as habilidades e conhecimentos internos, resistências à 

mudanças e falta de visão e apoio de lideranças que, conforme verificado em 82,6% dos 

pesquisados deve liderar o processo. 

http://www.icubbix.com/
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Com a finalidade de entender a oportunidade para empresa de consultorias, 56,5% dos 

pesquisados responderam que pretendem recorrer a consultorias no futuro. Os respondentes 

indicaram as áreas prioritárias para transformação digital. 

Dados apresentados no projeto sobre o mercado de consultoria e transformação digital 

mostraram potencial e perspectivas de crescimento para os próximos anos. Sendo assim, 

pôde-se realizar uma projeção de receitas e resultados favoráveis que permitiram a tomada de 

decisão para criação da empresa de consultoria iCubbix. 

O projeto até aqui desenvolvido apresentou um cronograma de implementação e plano 

de ações definido, sendo que a manutenção das práticas, conceitos e métodos farão parte da 

fase de implementação do plano de ações e terão continuidade após a criação da iCubbix.  

Desta forma, a experiência adquirida neste trabalho pode ser compartilhada e replicada 

e, no futuro servir de base para criação de empresas de consultoria em diferentes segmentos 

de negócios. 
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APÊNDICE A 
Quadro 9 – Análise síntese das respostas dos entrevistados na pesquisa qualitativa 

Questão Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 

Qual sua visão a 

respeito da 

transformação digital e 

interesse das empresas 

pelo tema? 

Atualmente o interesse é real e aumenta a cada 

dia. Neste contexto empresas de consultoria de 

pequeno e médio porte tem trabalhado em 

projetos de transformação digital que envolve o 

mundo da telefonia móvel, aplicativos e usando 

muito o discurso de projetos ágeis e ferramentas 

como o SCRUM. Já as consultorias de médio e 

grande porte tem focado em demandas 

relacionadas à 4ª. Revolução industrial (Industria 

4.0), big data, machine learning e inteligência 

artificial para promover suas capacidades de 

ajudar seus clientes na transformação digital, 

práticas estas que pequenas consultorias tem mais 

dificuldade de entregar.  

A transformação digital nas empresas não é algo a se 

questionar se irá acontecer, mas quando. Na verdade, 

existe um processo de seleção natural, onde aquelas 

empresas que não se abrirem para esse processo não 

serão competitivas frente às que fizeram e tendem a 

desaparecerem. Acredito que exista um grande interesse 

pelo tema atualmente, ainda mais quando se fala em 

melhoria de processo e redução de custos. No entanto, o 

que percebo é que a maioria por enquanto se limita a 

esses dois tópicos, talvez pelo momento econômico do 

país. A medida que um melhor cenário se desenha e uma 

renovação de executivos natural acontece, é um tema que 

tende a se tornar pauta diária nas tomadas de decisões. 

Não tenho muito conhecimento 

a respeito da transformação 

digital e como pode ajudar em 

um negócio como o que possuo 

que é uma clínica de fisioterapia 

e estética, mas escuto muito a 

respeito, inclusive de diferentes 

clientes e parece que se trata de 

tema importante para os 

negócios de várias empresas. 

O que você conhece 

sobre empresas de 

consultoria e seus 

serviços, incluindo a 

prática de 

transformação digital e 

inovação? 

Pode-se classificar em três as consultorias, 

começando pelas maiores multinacionais 

conhecidas como “Big Four” que orientam sua 

proposta de valor em revisão de modelos de 

negócios que englobam hoje, além das práticas 

tradicionais também o aspecto da transformação 

digital e inovação, oferecendo a chamada 

consultoria fim-a-fim que vai desde o diagnóstico, 

revisão e recomendação de estratégia até a 

execução. As de médio porte, maioria delas 

também multinacionais oferecem quase todas as 

práticas, desde planejamento estratégico, gestão 

até transformação digital e inovação, mas atuam 

principalmente no aspecto estratégico com 

serviços que proporcionam diagnósticos e 

recomendações a seus clientes. Já as menores têm 

como principal característica a especialização de 

seu corpo de consultores em práticas e/ou 

segmentos de onde veem seus profissionais, mas 

são demandadas pelas empresas justamente por 

esta especialidade que entregam a seus clientes. 

Tive a oportunidade de acompanhar algumas empresas 

que se apresentaram como consultorias nesse processo 

de transformação digital, principalmente empresas antes 

com um perfil de venda de equipamentos e prestação de 

serviços na área de telecomunicações. 

O que pude perceber nesses últimos 5 anos envolvidos 

nesse tema é que essas empresas entraram nesse negócio 

pela rede de contatos criada pela atividade principal da 

corporação. Ao observarem o grande potencial de 

retorno financeiro de uma consultoria nessa área e a 

potencial carteira de clientes, decidiram criar um 

departamento voltado para esse fim. Um problema que 

percebo nesse modelo de negócio é que as equipes 

formadas para atender os prováveis clientes são 

geralmente compostas por generalistas, com pouco 

domínio do negócio a ser consultado. Também a falta de 

foco num mercado específico dificulta a maturidade de 

bons produtos para a resolução dos problemas propostos 

pelos clientes, sendo necessário recorrer constantemente 

a parcerias para a composição de soluções. Essas 

parcerias acabam por resultar em soluções infladas por 

Não tenho muito conhecimento 

sobre o assunto, porém acredito 

que as consultorias sejam 

usadas para melhor a 

performance das empresas.  
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Por vezes até mesmo as grandes consultorias 

acabam por subcontratar consultores especialistas 

como forma de suprir demandas específicas para 

determinados projetos. 

markups sobre markups, o que inviabiliza a implantação 

de muitos projetos que no início se apresentam como 

factíveis. 

Tem conhecimento de 

ou utiliza ferramentas 

para planejamento 

estratégico, gestão ou 

transformação digital e 

inovação? 

Sim, as empresas hoje possuem várias 

ferramentas digitais, partido do ERP até sistemas 

CRM ou BI, com algumas indo além já usando 

plataformas analíticas, mas na minha experiência 

muitas empresas acabam usando planilha Excel, 

apesar de tudo, como ferramenta principal porque 

plataformas existentes não permitem 

customização de relatórios que atendem às 

necessidades do dia-a-dia. 

Recentemente participei de um evento da Microsoft onde 

fui apresentado ao projeto Microsoft 365, um poderoso 

pacote de ferramentas integradas que permitem fazer 

uma gestão ponta a ponta de vários tipos de negócios. O 

interessante é que a maioria das pessoas já estão 

familiarizadas com as interfaces da Microsoft, o que 

facilita sua adoção.  

Dentro da nossa empresa já se utiliza um pedaço desse 

universo Microsoft, que é o EPM, uma ferramenta 

focada na gestão de projetos. Integrada com o Microsoft 

Project, permite uma gestão on-line de milestones, 

recursos financeiros, pessoas e etc. isso agiliza muito a 

gestão de vários projetos simultâneos, o que era tarefa 

complicada anteriormente com cronogramas 

desconectados. 

Não tenho conhecimento e não 

uso ferramentas na minha 

empresa, mas sinto necessidade 

de melhorar a gestão que hoje é 

feita somente por um simples 

sistema de gestão de clinicas de 

saúde adquirido de fornecedor 

que oferece produto de 

prateleira, mas sem qualquer 

possibilidade de customização 

para meu negócio. Muitos 

controles, principalmente 

financeiros ainda são feitos 

manualmente ou mediante uso 

de planilhas Excel. 

Uma oferta de 

ferramenta digital 

simplificada e de fácil 

adoção interessa para 

você ou sua empresa? 

Sim, principalmente se for flexível e permitir 

certos níveis de customização para atender a 

diferentes empresas. 

Com certeza, já que qualquer simplicidade de interface e 

adoção são duas coisas que acabam atrasando ou 

descontinuando a implementação de uma ferramenta 

digital. Basta lembrarmos da dificuldade que é 

implementar um processo SAP. 

Interessa, acredito que com uma 

ferramenta digital simplificada 

facilite o trabalho cotidiano, 

podendo atrair mais clientes em 

potencial.  

O que se espera 

quando uma 

consultoria é 

contratada em termos 

de entrega de 

resultados, seja ela de 

planejamento 

estratégico, gestão, 

transformação digital 

ou inovação? 

Espera-se entregas de resultados e propostas que 

levam o contratado a “brilhar os olhos”, pois 

muitos casos conhecidos levam o cliente a ter 

frustrações e a sensação de desperdício de 

dinheiro com horas pagas para os consultores. 

Espera-se que as consultorias e seus consultores 

sejam especialistas e entendam do negócio para 

entregar um diagnóstico e propostas de melhoria 

de negócios efetivas e de valor, a ponto de ganhar 

a confiança do cliente que sempre volta a 

consultar com regularidade o profissional para 

situações de necessidades de revisões de modelos 
de negócios, estratégias futuras devido à dinâmica. 

Respostas individualizadas para os meus problemas. 

Quero que o consultor entenda do meu negócio, seja 

capaz de enxergar os meus maiores problemas e me dê 

respostas práticas de como resolvê-los, não um 

documento genérico cheio de dados que não seja 

aplicável. 

Acredito que com uma 

consultoria o meu negócio tenha 

possibilidade de um crescimento 

mais significativo, tanto no 

aumento da receita como 

reconhecimento no mercado e 

também ajudar meu negócio a 

melhorar o formato que atual 

para entregar uma melhor 

experiência para meus clientes. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 


