
 
 

São Paulo | outubro de 2017 | ISSN 2358-2138 
 
 

A IMPORTÂNCIA DA MATURIDADE DIGITAL  
PARA EMPRESAS BRASILEIRAS 

 

Pedro de Oliveira Lúcio1 
ESPM-SP 

 
Professor Claudio Oliveira2 

ESPM-SP 
 

Resumo 

Este estudo visou estudar e avaliar novas formas de medir a maturidade digital de 
empresas de diversas indústrias, e analisar como a mesma afeta seu resultado 
financeiro. O tema é importante, pois com o constante desenvolvimento 
tecnológico, e posterior crescimento da relação entre os negócios e as novas 
tecnologias, as empresas buscam cada vez mais, métodos para avaliar sua 
maturidade em negócios digitais. Para isto, foi construido um formulário, o qual se 
adequa ao mercado brasileiro, e foi aplicado em uma amostra selecionada por 
conveniência. Depois de análises, foi construido um ambiente da maturidade digital 
no país, e também registrado diversas correlações entre os resultados empresarias, 
e a maturidade digital das empresas. 
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Introdução 

 Com o ritmo acelerado de evolução da tecnologia, é necessário que as 

empresas se adaptem e acompanhem esse desenvolvimento, se integrando e 

interagindo nas novas ferramentas do ambiente digital, como redes sociais, blogs e 

sites (CATLIN et al., 2015). Um período em que o ciclo de vida dos produtos é cada 

vez menor, ao mesmo tempo em que a concorrência aumenta, o investimento em 

alternativas para intensificar as vendas é considerado quase obrigatório(MORAIS et 

al., 2011). A mídia social, os smartphones e a ciência da análise estão avançando e 

se relacionam, cada vez mais, com o cenário econômico nas mais variadas 

indústrias. Indústrias de todos os tipos, de uma desenvolvedora de novas 

tecnologias até uma produtora de tintas, estão atentas a tudo o que acontece no 
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ambiente digital, o que pode ser, para elas, uma oportunidade (WESTERMAN et al., 

2012). 

 Esta pesquisa do PIC pretendeu suprir a lacuna existente, em que 

empresas brasileiras não sabem como, nem onde, mensurar sua maturidade digital, 

e levar uma ferramenta de fácil acesso, para que todos consigam relatórios simples 

sobre  a situação atual da maturidade digital individual. 

 

Maturidade Digital 

 A maturidade digital, principal elemento a ser analisado por esta 

pesquisa pode ser avaliada através da performance de duas variáveis individuais, 

intensidade da presença digital, a qual engloba as mídias próprias, conquistadas, e 

mídia paga (CORCORAN, 2009), e o nível de amarração entre a estratégia da 

empresa com estes respectivos investimentos. Uma empresa que possui 

investimento em TI e mídias digitais satisfatório, e consegue usar destas 

tecnologias em sua estratégia, é madura digitalmente. (WESTERMAN et al., 2012) 

 Esta pesquisa, usa como principais referências sobre maturidade digital, 

estudos realizados pela McKinsey, e pela Capegemini junto ao MIT sobre 

maturidade digital, e os estudos do ESPM Media Lab, sobre IPD (Índice de presença 

digital) (OLIVEIRA et al., 2015) e IMD (Índice de maturidade digital)  (OLIVEIRA et 

al., 2016). Estas pesquisas possuem como intuito ajudar as empresas a melhorarem 

sua performance no ambiente digital, e apontam como os concorrentes que 

possuem uma atividade digital mais concreta e bem elaborada conseguem obter 

uma performance superior aos concorrentes que não investem em tecnologias 

digitais (WESTERMAN et al., 2012).  

 Segundo as pesquisas, uma empresa deve ter uma visão ampla sobre o 

mercado e entender que estratégias predefinidas para se desenvolver a maturidade 

digital nem sempre são efetivas, como afirma McKinsey (2015, p. 1), "Seguir o líder 

é um jogo perigoso. É melhor se concentrar em construir uma organização e 

cultura que pode mostrar a estratégia que é certa para você.". Dessa forma, é 

necessário que a empresa sustente uma estratégia de atuação online a qual melhor 

se adapte à ela (CATLIN et al., 2015).  Medir a capacidade de investimento, o qual 

deve ser contínuo, também é importante para que o projeto seja efetivo. Planificar 

um desenvolvimento de maturidade digital é uma tarefa regular e, para isso, a 
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projeção de gastos e retornos futuros é muito importante(CATLIN et al., 2015). 

Escolher áreas para se investir e especializar é característico de um bom plano de 

desenvolvimento de maturidade online, o que cortará gastos em projetos que não 

gerem o devido retorno (WESTERMAN et al., 2012). Ter uma boa interpretação e 

visão ampla sobre a cultura também é fundamental para se desenvolver 

digitalmente: saber com o que o usuário interage e como ele faz isso, por exemplo, 

é cada vez mais importante. E por último, é necessário efetuar tal investimento 

com organização, sempre o renovando (CATLIN et al., 2015). 

 As mudanças tecnológicas são constantes, e para acompanhar estas 

mudanças, as empresas precisam ficar atentas e em constante atualização. 

Algumas das conclusões que podemos tirar com a análise da maturidade digital de 

diversas indústrias são que com o uso da tecnologia, além de se aproximar do 

cliente, as empresas podem aumentar sua produtividade, eficiência e até mesmo a 

influência sobre os funcionários (WESTERMAN et al., 2012). 

 Para a classificação pontual das empresas, a pesquisa da Capegemini 

definiu um gráfico de quadrantes, onde conforme a performance em 2 vetores 

individuais, um medindo a intensidade digital, e outro medindo a intensidade de 

transformações, gerou o seguinte gráfico, onde Digiratis, seriam as empresas 

classificadas como maturas digitalente, iniciantes seriam as empresas com a pior 

performance possivel no meio digital, e fashionistas e conservadores, seriam as 

empresas que conseguem desenvolver-se bem entretanto apenas em um vetor 

singular de nossa análise. 

 
Gráfico 1: Quadrantes maturidade digital. 

Fonte: WESTERMAN et al., 2012, p. 4, traduzida pelo autor 
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Tecnologia da Transformação 

 Para o desenvolvimento do formulário, também foi de extrema 

importância o estudo do alinhamento entre a TI e o negócio, o qual é cestudado 

desde o final da década de 70. Identificar a maturidade do alinhamento de uma 

empresa é o primeiro passo para que mudanças possam ser tomadas, e para que o 

engajamento entre a TI e o negócio consigam ser desenvolvidos e estabilizados. 

(LAURINDO, 2001) 

 O Alinhamento TI-Negócios, é simplesmente a utilização da Tecnologia 

da Informação de maneira apropriada e no tempo correto, sempre em harmonia 

com as estratégias, metas e necessidades do negócio. Um alinhamento maduro 

consiste uma relação onde a TI e os outros membros do negócio adaptem e 

amarrem suas estratégias umas às outras. (LAURINDO, 2001) 

 Para se realizar uma avaliação da maturidade do alinhamento entre TI e 

Negócios, segundo Luftman, 1996, é necessário avaliar quatro categorias que 

possuem 12 tópicos, e de uma síntese destes resultados conseguimos entender quão 

madura uma empresa é no alinhamento TI-Negócio. Identificar esta maturidade é  

importante, pois ela é diretamente ligada a intensidade de transformação que a 

empresa consegue exercer, vetor necessário para a análise da maturidade digital. 

(CATLIN et al., 2015) 

 Estas categorias definidas por Luftman, 2000, são: Estratégia do Negócio, 

Sistema e Infraestrutura da Empresa, Estratégias de TI e Infraestrutura e processos 

da TI. Para a Estratégia do Negócio, três tópicos são avaliados, objetivo do negócio 

– Avalia mercados, produtos, serviços, grupo de consumidores/clientes, área de 

competição, competidores, competidores em potencial, os quais podem afetar o 

microambiente da empresa.– Competências distintas – Avalia valor de Marca, 

pesquisa, desenvolvimento e produção dos produtos, custo,  estrutura de preço, 

vendas e distribuidores. – E governança do negócio – Envolve como os diretores, e 

administradores se relacionam dentro da empresa, as leis governamentais as quais 

podem afetar a empresa, e o modo como a empresa gerencia suas relações com 

parceiros estratégicos. 
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Construção do formulário 

 Para a construção do formulário, foi preciso definir diversos constructos, 

os quais originam variáveis. Variáveis as quais são fonte para o desenvolvimento de 

perguntas na survey. Os constructos são necessários para que o resultado seja 

satisfatório a pesquisa, e atenda todos os pontos necessários na hora da análise e 

tabulação dos dados.  

 A presença digital, a qual pode ser mensurada através da junção e 

análise das diversas formas em que uma entidade pode estar presente em um 

ambiente digital, e dentre estas foram, as mais comuns são as mídias próprias, as 

mídias conquistadas, e as mídias pagas (CORCORAN, 2009). Dentro do constructo 

presença digital, podemos destacar diversas variáveis as quais são relevantes para 

o projeto. Algumas destas variáveis foram diretamente inspiradas nas variáveis do 

Índice de Presença Digital, o qual também faz uma análise direta da presença 

digital (OLIVEIRA et al., 2015).  

• V1 - Investimento em mídias gráficas (Mídia paga). 

• V2 - Investimento em links patrocinados(Mídia paga). 

• V3 - Impulsionamento de postagens nas redes sociais (Mídia paga).  

• V4 - Presença digital através de website próprio, e funcional para o público 

(Mídia própria). 

• V5 - Presença digital através de aplicativos para smartphones (Mídia 

própria). 

• V6 - Presença em redes sociais (Mídia própria). 

• V7 - Lembrança da marca em mecanismos de busca e redes sociais (Mídia 

conquistada). 

• V8 - Investimento em mídias digitais. 

 Outro constructo relevante para o projeto, o qual é relacionado com o 

constructo da presença digital, é a atividade nas mídias sociais, a qual deve ser 

avaliada e pontuada, pois a simples movimentação, ou o desenvolvimento de forma 

errônea de uma mídias social, pode não ser satisfatório para nenhum usuário das 

mesmas redes (ALCARÁ et al., 2012). Para mensurar o constructo atividade nas 

redes sociais, utilizaremos as seguintes variáveis. 

• V9 - Frequência de postagens nas redes sociais. 
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• V10 - Mensuração do uso das redes sociais, e benchmarking com principais 

concorrentes. 

• V11 - Número de iniciativas digitais 

 Para se medir o desempenho financeiro das empresas, existem diversos 

indicadores, os quais podem ser estudados e aprofundados. Estes índices podem ser 

separados em quatro grupos: índices de liquidez, índices de atividade, índices de 

endividamento e índices de lucratividade. Os índices de liquidez, atividade e 

endividamento ajudam no cálculo principalmente do risco, e os adjacentes, 

calculam o potencial de lucro ou retorno (CAPOBIANGO , 2012). Para esta pesquisa, 

utilizaremos as seguintes variáveis referentes ao constructo de desempenho 

financeiro.   

• V12 - Origem do capital. 

• V13 - Tipos de negócios realizados pela empresa. 

• V14 - Amplitude do mercado da empresa. 

• V15 - Percentual de lucro anual. 

• V16 - Faturamento anual. 

• V17 - Número de funcionários. 

 E o último constructo desenvolvido para este projeto é o constructo do 

alinhamento entre a estratégia de TI e a estratégia do negócio, o qual analisa o uso 

das Tecnologias da Informação, a qual deve ser aplicada de maneira correta e no 

tempo certo, sempre em harmonia com as estratégias, metas e necessidades do 

negócio (LAURINDO, 2001). E para desenvolver as variáveis relacionadas a este 

alinhamento utilizaremos como base os níveis de alinhamento desenvolvidos por 

Luftman (2000).  

• V18 - Comunicação da área de TI com outras áreas do negócio. 

• V19 - Governança da área de TI e do negócio. 

• V20 - Parcerias entre a área de TI e outras áreas do negócio. 

• V21 - Desenvoltura e nível das habilidades presentes na área de TI. 

 Construidas as seguintes variáveis, foi realizado o desenvolvimento de 

um questionário piloto. E após finalização do formulário, foram selecionadas 8 

empresas para participar, preenchendo o formulário, e registrando um vídeo, 

ministrado pelo responsável de TI no negócio, explucando sobre a estrutura da 

empresa, e suas atividades relacionadas a tecnologia. O Questionáro teve um 
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análise qualitativa após resposta das empresas e para confirmar a funcionalidade 

ou não do formulário, foi realizada uma análise baseada em multiplas evidencias 

seguindo fluxograma abaixo. 

 
Imagem 1: Processo da análise baseada em múltiplas evidências 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 

 

 Ao analisarmos as empresas, através da survey piloto, primeiramente 

encontramos uma dificuldade, a qual consistia em diferenciar empresas com 

negócios Business-to-Consumer (B2C) e empresas com negócio Business-to-Business 

(B2B), na hora de avaliar através do formulário. 

 Enquanto uma empresa voltada para o consumidor final tem um público 

alvo muito mais amplo, e mais presente em diversas mídias sociais, uma empresa 

que faz negócios com outras empresas pode sim ter a ajuda das mídias digitais para 

alavancar seu negócio, entretanto as ferramentas e os tipos de investimento das 

empresas B2B são diferenciados, e na maioria das vezes a empresa B2B não precisa 

ter uma intensidade de investimento em mídias digitais tão grande para ser 

considerada uma Digirati ou um Fashionista quando se trata da maturidade digital. 

 Para a solução do dito problema, as análises entre os tipos de empresa 

foram diferenciadas e aplicdas no questionário final. Se uma empresa possuir 

qualquer tipo de negócio direcionado para o consumidor final, ela é avaliada 

normalmente através do questionário, entretanto se a empresa possuir 

exclusivamente negócios em B2B, os investimentos em mídias como o Instagram, o 

Snapchat, o Youtube, e mídias gráficas em portais e blogs serão desconsiderados, e 

o peso na avaliação do investimento em links patrocinados (Google AdWords), e-
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mail Marketing, e Impulsionamento de posts no Facebook, serão aumentados na 

avaliação da maturidade digital. 

 Esta alteração dará mais coerência nos resultados finais das maturidades 

digitais recebidas pelas empresas, pois uma empresa B2B tem o público alvo muito 

restrito se comparado com as empresas com negócios B2C, e não necessariamente 

a empresa B2B precisará ter uma intensidade em variadas mídias. 

 Após ter redesenvolvido o formulário, para que a diferenciação de B2B 

para B2C fosse realizada (o qual se encontra no apêndice 1 deste artigo em versão 

final), começou a ser buscada a automatização deste mesmo formulário, para que 

a resposta e as avalizações garadas pelo mesmo fossem feitas de forma 

instantânea, e para isso fizemos uma tabela de pontuação das perguntas dividindo 

pontuações diferentes entre B2B e B2C, a qual pode ser encontrada no Apêndice 2 

deste Artigo. E Foi calculado uma pontuação máxima para cada vetor a ser 

analisado, o que colocaria as empresesas respondentes da pesquisa 

automaticamente em um dos quadrantes, o que facilita a entrega de relatório e 

diagnósticos rápidos. As pontuações máximas podem ser vistas no gráfico abaixo. 

 

Imagem 2: Explicação do gráfico 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017. 

 

 Além dos resultados individuais, o gráfico também é útil para a 

construção de um mapeamento da maturidade digital para o cenário brasileiro. 
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 Para os resultados individuais, foraam desenvolvidos 4 textos curtos, os 

quais explicam a posição da empresa perante o mercado de um mod geral, e dão 

pequenas instruções e insights os quais podem ajudar a empresa a melhorar sua 

maturidade digital, ou se manterem frente a concorrência. Os textos desenvolvidos 

para cada quadrante podem ser encontrados no Apêndice 3 deste artigo. 

 

Resultados da pesquisa 

 Para efeito de análise dos resultados deve-se retomar os constructos e 

variáveis definidos no início da pesquisa, para que os resultados finais sejam 

comparados com as hipóteses e expectativas apontadas no início da pesquisa. 

 Depois de um ano pesquisando sobre a maturidade digital no mercado 

brasileiro, foi possível chegar a resultados e achados sobre o assunto. Achados 

estes que são insights observados durante todo o período da pesquisa. 

 

 - Maturidade Digital nas Empresas Brasileiras 

 Com o decorrer da pesquisa, e com o formulário final disponível on-line 

por aproximadamente 6 meses, empresas de diversos tamanhos e setores foram 

analisadas, e isso nos mostrou o quão diferente pode ser a maneira de atuação 

destas determinadas empresas nos meios digitais. Empresas com lembrança de 

marca forte no mercado, as quais não possuíam investimentos em mídias digitais, e 

empresas pequenas, as quais investem grande porcentagem de sua verba nas 

mídias digitais são exemplos de empresas as quais participaram da pesquisa. 

 Analisa da primeira leva de respostas – Para a primeira leva de respostas 

recebidas pelo formulário, até a entrega do relatório parcial da mesma pesquisa, 

foi realizada uma análise preliminar, onde dados interessantes já puderam começar 

a ser observados. Para esta primeira leva, a amostragem foi de 22 empresas. A 

primeira ação a ser tomada foi criar um gráfico do ambiente, onde indicadores de 

todas as empresas foram posicionados, criando a ideia de quão maduro está o 

mercado brasileiro no âmbito digital. O Gráfico com a primeira amostragem pode 

ser conferido abaixo. 
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Gráfico 4: Ambiente da primeira amostragem 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016 

 

 Esta amostragem, possuía micro negócios e empresas multinacionais 

juntas em um único ambiente. E mesmo sem filtro, o primeiro resultado observado 

foi surpreendente, 69% das empresas possuíam uma intensidade de presença digital 

satisfatória. Um resultado surpreendente para  mercado brasileiro, o que nos leva 

ao primeiro achado da pesquisa. O reconhecimento de empresas brasileiras sobre a 

importância do investimento e presença nos meios digitais. Destas empresas 

analisadas da primeira amostragem, 19% foram classificadas como iniciantes e dos 

31% classificadas como Digiratis, ou seja maduras digitalmente, 83% afirmaram 

crescer mais que a média do mercado nos últimos 12 meses. O que pode ser usado 

para reforçar um dos principais constructos dessa pesquisa, o qual afirma que a 

maturidade digital tem ligação direta com o faturamento da empresa.  

 Estes primeiros achados da pesquisa, foram de extrema importância para 

o desenvolvimento de um pequeno texto, o qual foi postado em redes sociais 

diretamente ligadas a negócios como o Linkedin e também no portal on-line do 

ESPM Media Lab. O propósito deste texto foi incentivar e motivar outras empresas a 

participarem da pesquisa, mostrando detalhes sobre a importância do 

desenvolvimento desta maturidade digital, e ressaltando resultados das pesquisas 

realizadas por instituições internacionais utilizadas como embasamento para esta 

pesquisa. O texto em questão pode ser acessado através do link: 
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http://www2.espm.br/pesquisa/laboratorios/espm-media-lab/areas-de-

pesquisa/digital-analytics/indice-de-maturidade-digital 

 Análise da segunda leva de respostas – Agora, com uma amostragem 

maior, com 69 respondentes selecionada por conveniência, a qual nos leva a uma 

margem de erro de 12,5% com 95% de confiança (FONTELLES, 2010). Com essas 

informações, um novo gráfico de ambiente foi criado, e as proporções de empresas 

por quadrante, não sofreram grandes modificações. No gráfico abaixo, é possível 

observar a porcentagem de empresas por quadrante, e também os indicadores de 

todas as empresas. 

 

Gráfico 5: Ambiente da segunda amostragem 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

 As principais mudanças estatísticas da primeira para a segunda análise, 

foi o aumento significativo do número de fashionistas, e a leve redução no número 

de digiratis. 43% das empresas brasileiras se posicionam no quadrante fashionistas, 

o que nos leva ao achado de que no Brasil, as empresas investem em tecnologias, e 

também nas mídias digitais, entretanto ainda possuem dificuldade de atrelar todos 

estes investimentos e avanços tecnológicos na estratégia do negócio. O que se 

comparado com as afirmações de WESTERMAN et al., 2012, é um pouco diferente 

do cenário americano, onde as empresas possuem a tecnologia atrelada a 

estratégia, e competem com seus principais concorrentes através da inovação, e do 

aprofundamento deste investimento e conexão, enquanto as empresas brasileiras 
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ainda não sabem utilizar dos investimentos digitais como ativador ou diferencial na 

competição com os principais concorrentes. 

 Ao analisar o desempenho destas empresas perante os concorrentes no 

último ano, assim como foi feito com a primeira amostragem, 75% das empresas 

Digiratis, afirmaram em suas respostas, terem crescido mais que os principais 

concorrentes no ultimo ano, enquanto das 12 empresas que tivemos na pesquisa 

classificadas como iniciantes, apenas 34% afirmou no questionário ter crescido mais 

que os principais concorrentes no ultimo ano. 

 Esta variação de valores, nos mostra mais um vez que o desempenho 

financeiro da empresa, pode estar fortemente correlacionado com a maturidade 

digital, uma vez que as empresas que não investem em mídias digitais na maioria 

dos casos permanecem abaixo de algum concorrente, o qual pode ter vantagem 

sobre ela pelo investimento, e presença nas mídias digitais. 

 

Conclusão 

 Após extensa pesquisa sobre como a tecnologia, a presença digital e a 

posterior maturidade são impactantes não só no negócio mas na sociedade de uma 

maneira geral, nota-se a relevância não só desa pesquisa mas do tema de uma 

maneira geral a ser pesquisado. 

 Por se tratar de maturidade digital, primeiramente foi preciso entender 

tudo o que poderia levar uma entidade a atingir tal maturidade. Para isso, não só a 

observação de grandes negócios e suas ações nos meios digitais foram necessárias, 

mas também o estudo de como novas tecnologias são implementadas nos negócios, 

e como é necessário não somente o treinamento, mas a integração de diversas 

áreas de uma empresa para suportar pequenas mudanças (LAURINDO, 2001). 

Analisar a maturidade digital de uma empresa, se tornou mais claro depois de 

entender, que a maturidade não dependia apenas de um volume de ações, mas sim 

de ações concretas, as quais gerassem retornos a empresa. Retornos estes que 

podem ser observados de diversas maneiras, tanto financeiramente, o qual é 

sempre o mais evidente e desejado ao realizar qualquer mudança, mas também 

retornos como acessibilidade para os clientes, benefícios aos funcionários e 

facilidade na administração de modo geral (WESTERMAN et al. 2012).  
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 Esta pesquisa, não conseguiu a meta de amostragem desejada, a qual 

era de 100 respondentes, para que a margem de erro fosse reduzida a 10%, 

entretanto com a amostra obtida, diversas conclusões e insights foram obtidos. 

Dentre eles, é interessante observar que as empresas as quais participaram da 

pesquisa, de certa forma já estão alinhadas com as estratégias digitais de modo 

geral, e também possuem interesse em melhorar seu desempenho nas mídias 

sociais. Entretanto, o investimento nas mídias sociais realizados pelas empresas 

brasileiras muitas vezes ainda é sem foco. Porém a grande maioria das empresas 

consegue ter uma presença digital satisfatória. Conseguir ajudar estas empresas a 

focar seus investimentos em algo que gere o retorno ideal, e alinhar 

principalmente qualquer mudança com a estratégia do negócio, são missões pelas 

quais esta pesquisa tem tentado cumprir. O próprio formulário com diagnóstico 

automatizado, agora é um ferramenta disponível para ajudar o mercado brasileiro 

a expandir no digital e entender todas as vantagens que uma empresa pode ter 

sendo mais madura que seus concorrentes digitalmente. 

 Ainda a respeito do tema, existe o interesse em continuar pesquisando 

sobre a maturidade digital, e posteriormente publicar artigos, e até mesmo 

participar sobre congressos sobre o assunto como meta pessoal. Este é um tema o 

qual ainda precisa ser estudado e desenvolvido, principalmente no cenário 

nacional. Com a velocidade da mudança dos gostos e ferramentas digitais utilizadas 

pelos consumidores e produtores, acompanhar estas mudanças e prever tendências 

é um dos principais ensinamentos, os quais precisam ser estuados e explicados para 

os negócios nacionais. 

 Após um ano pesquisando sobre maturidade digital, pode-se afirmar que 

os benefícios da maturidade digital para uma empresa, sempre serão satisfatórios e 

trarão retornos. Seja o retorno financeiro, o qual mais se correlaciona com a 

maturidade digital, ou retorno através de benefícios emocionais para os clientes, 

funcionários, e todo ciclo produtivo do negócio. É um vantagem competitiva ser 

maduro digitalmente, e junto da boa administração, e bom alinhamento com 

estratégia, pode ser o investimento que mais gera retorno para o negócio de forma 

geral. 
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Apêndice 1 – Formulário Final 
 

Pergunta 1: Nome do 

respondente 
Resposta dissertativa. 

Pergunta 2: E-mail do 

respondente 
Resposta dissertativa. 

Pergunta 3: Nome da empresa Resposta dissertativa. 

Pergunta 4: Faturamento 

anual aproximado (Critério 

BNDES) 

Múltipla Escolha: 
• Menor ou igual a R$ 2,4 milhões; 
• Maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual 

a R$ 16 milhões; 
• Maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a 

R$ 90 milhões; 
• Maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a 

R$ 300 milhões; 
• Maior que R$ 300 milhões. 
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Pergunta 5: Número total de 

funcionários (Critério Sebrae) 

Múltipla Escolha: 
• Até 9 funcionários; 
• De 20 a 99 funcionários; 
• De 100 a 499 funcionários; 
• mais de 500 funcionários. 

Pergunta 6: Setor Industrial a 

que pertence (Critério Exame) 

Lista suspensa: Atacado; Autoindústria; Bens de 

capital; Bens de consumo; Comunicações; 

Diversos; Eletroeletrônico; Energia; Farmacêutico; 

Indústria da construção; Indústria Digital; 

Mineração; Papel e celulose; Produção 

Agropecuária; Química e Petroquímica; Serviços; 

Siderurgia e Metalurgia; Telecomunicações; 

Têxteis; Varejo; Outro. 

Pergunta 7: Capital da 

empresa é de maior 

porcentagem 

Múltipla Escolha: 
• Nacional; 
• Internacional. 

Pergunta 8: A empresa possui 

negócios em 

Múltipla escolha: 

• B2C; 
• B2B; 
• Ambas. 

Pergunta 9: A empresa atende 

um mercado 

Múltipla escolha: 

• Apenas nacional; 
• Internacional. 

Pergunta 10: Principais 

concorrentes 

 

Resposta dissertativa 
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Pergunta 11: Como você 

descreveria o lugar 

competitivo em que sua 

empresa encontra? 

Múltipla escolha:  

• Substancialmente acima dos concorrentes 
da minha indústria;  

• Ligeiramente acima dos concorrentes da 
minha indústria;  

• No mesmo nível dos concorrentes da minha 
indústria;  

• Ligeiramente abaixo dos concorrentes da 
minha indústria;  

• Substancialmente abaixo dos concorrentes 
da minha indústria 

Pergunta 12: Qual o 

percentual de lucro no ano de 

2015 

Múltipla escolha:  

• Abaixo de -40%;  
• -40% a -20%;  
• -20% a 0%;  
• 0,1% a 20%;  
• 21% a 40%;  
• Maior que 40%. 

Pergunta 13: A empresa 

cresceu nos últimos 12 meses? 

Grade:  

• Abaixo de -20%;  
• -20% a 0%;  
• 0,1% a 20%;  
• 21% a 40%;  
• 41% a 60%;  
• 61% a 80%;  
• Acima de 80% 

Pergunta 13: O mercado onde 

a empresa atua cresceu nos 

últimos 12 meses? 

Grade:  

• Abaixo de -20%;  
• -20% a 0%;  
• 0,1% a 20%;  
• 21% a 40%;  
• 41% a 60%;  
• 61% a 80%;  
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Pergunta 13: A empresa 

aumentou o número de 

funcionários nos últimos 12 

meses? 

Grade:  

• Abaixo de -20%;  
• -20% a 0%;  
• 0,1% a 20%;  
• 21% a 40%;  
• 41% a 60%;  
• 61% a 80%;  

Pergunta 14: A empresa 

lançou novos 

produtos/serviços nos últimos 

12 meses? 

Múltipla escolha:  

• Sim;  
• Não. 

Pergunta 15: A empresa 

terceiriza ou sub-contrata 

serviços de TI? 

Grade:  

• Discordo completamente;  
• Discordo parcialmente;  
• Indiferente;  
• Concordo parcialmente;  
• Concordo completamente. 

Pergunta 15: O papel da TI é 

viabilizar a 

implantação/realização da 

estratégia da organização? 

Grade:  

• Discordo completamente;  
• Discordo parcialmente;  
• Indiferente;  
• Concordo parcialmente;  
• Concordo completamente. 

Pergunta 15: A estratégia de 

TI da empresa está integrada 

com o estratégia de negócio? 

Grade:  

• Discordo completamente;  
• Discordo parcialmente;  
• Indiferente;  
• Concordo parcialmente; 
• Concordo completamente. 
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Pergunta 15: Nos últimos 

anos, o impacto da TI foi 

determinante para o 

crescimento da empresa 

perante concorrentes? 

Grade:  

• Discordo completamente;  
• Discordo parcialmente;  
• Indiferente;  
• Concordo parcialmente;  
• Concordo completamente. 

Pergunta 16: Como é a 

relação entre a área de 

comunicação da TI com o 

negócio? 

Múltipla escolha:  

• Falta entendimento entre TI e Negócios;  
• Entendimento limitado entre TI e Negócios;  
• Bom entendimento entre TI e Negócios, 

com regras menos rígidas;  
• Entendimento nítido entre TI e Negócios, 

regras menos rígidas e compartilhamento 
de conhecimento em toda a empresa;  

• Entendimento profundo entre TI e Negócio, 
regras flexíveis e compartilhamento de 
conhecimento em toda empresa. 

Pergunta 17: Qual a 

contribuição da área de TI 

para empresa? 

Múltipla escolha:  

• TI é apenas técnica, não se relaciona com a 
estratégia do negócio;  

• Busca eficiência de custo e é comparada 
informalmente ao departamento de TI dos 
concorrentes;  

• TI com métricas próprias e atreladas com as 
métricas do negócio, e comparação formal 
e eventual com TI dos concorrentes;  

• Custo eficaz para a performance ideal da 
área de TI, e TI aplicada em toda empresa, 
com comparação rotineira com TI dos 
concorrentes;  

• TI completamente aplicada, valorizada, 
analisada e comparada com toda cadeia de 
valor. 

Pergunta 18: Como são as 

parcerias na área de TI em 

relação ao negócio? 

Múltipla escolha:  

• Relações com conflituosas com áreas 
parceiras, ou ausência de relações;  

• TI emergindo como um ativo dentro da 
empresa, e com poucas relações com outras 
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áreas, porém, fortes;  
• TI como uma ativadora de processos dentro 

da estratégia do negócio;  
• TI vista como um elemento chave para 

estratégia do negócio e prestadora de 
serviços valorizada e responsável. 
Compartilhando riscos, metas, recompensas 
e penalidades com todas as áreas 
parceiras.;  

• Estratégia de TI e de negócios é formulada 
em conjunto. Com contatos, parcerias, 
riscos, e recompensas de TI atrelados aos 
do negócio. 

Pergunta 19: Como são as 

habilidades na área de TI? 

Múltipla escolha:  

• Não é inovadora;  
• Dependente da organização para inovar e 

com treinamentos mínimos na empresa; 
• Inovadora assumindo altos riscos, e com 

treinamentos mínimos na empresa;  
• Inovadora com equipes preparadas para tais 

inovações, com intercâmbios entre as 
carreiras dentro da empresa, e 
treinamentos.;  

• Inovação como regra, focada em 
treinamento e expansão. Com muita troca 
de conhecimento entre as áreas. 

Pergunta 20: Qual o total de 

iniciativas de presença digital 

(ex.: campanhas, lançamento 

de sites e apps) que a 

empresa empreende durante 

o período de um ano? 

Múltipla escolha:  

• 0 iniciativas;  
• 1 a 2 iniciativas;  
• 3 a 6 iniciativas;  
• 7 ou mais iniciativas. 

Pergunta 21: A empresa 

investiu em mídias digitais nos 

últimos 12 meses? 

Múltipla escolha:  

• Entre 0 e 10 mil reais; Entre 10 e 25 mil 
reais;  

• Entre 25 mil a 100 mil reais;  
• Entre 100 a 1 milhão de reais;  
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• Acima de 1 milhão. 

Pergunta 22: A presença 

digital da empresa 

representada por mídia paga 

é composta por 

Caixa de seleção:  

• Mídia Gráfica (Banners patrocinados em 
portais, blogs, etc);  

• Links patrocinados (Google AdWords);  
• E-mail Marketing;  
• Impulsionamento de posts (facebook, 

instagram);  
• Não possui presença digital por mídia paga. 

Pergunta 23: A presença 

digital da empresa 

representada por mídia 

própria é composta por 

Caixa de seleção:  

• Website;  
• Aplicativo iOS;  
• Aplicativo Android;  
• Página facebook;  
• Página Instagram;  
• Perfil no Twitter;  
• Perfil no Snapchat;  
• Canal no Youtube;  
• Não possui presença digital por mídia 

própria. 

Pergunta 24: A presença 

digital da empresa 

representada por mídia 

conquistada é composta por 

(mencionar apenas se for 

relevante) 

Caixa de seleção:  

• Comentários em mídias digitais 
mencionando a marca; 

• Vídeos mencionando a marca 
publicados/compartilhados pelo 
consumidor;  

• Fotos publicadas/compartilhadas pelo 
consumidor mencionando a marca;  

• Lembrança da marca em mecanismos de 
busca;  

• Não possui mídia conquistada relevante. 

Pergunta 25: Qual a média de 

posts realizados 

semanalmente pela empresa 

Múltipla Escolha:  

• 0;  
• 1-3;  
• 4-7;  
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nas redes sociais • 8 ou mais. 

Pergunta 26: A Empresa 

utiliza alguma métrica para 

mensura o uso destas redes 

sociais? 

Múltipla Escolha:  

• Sim;  
• Não. 

Pergunta 27a: Os clientes 

usam frequentemente os 

recursos disponíveis no site? 

Grade:  

• Discordo completamente;  
• Discordo parcialmente;  
• Indiferente;  
• Concordo parcialmente;  
• Concordo completamente. 

Pergunta 27b: O Comércio 

eletrônico possibilitou o 

acesso a novos mercados? 

Grade:  

• Discordo completamente;  
• Discordo parcialmente;  
• Indiferente;  
• Concordo parcialmente;  
• Concordo completamente. 

Pergunta 27c: A presença 

digital viabiliza a formação de 

parcerias para oferecer 

produtos e serviços 

complementares? 

Grade:  

• Discordo completamente;  
• Discordo parcialmente;  
• Indiferente;  
• Concordo parcialmente; 
• Concordo completamente. 

Pergunta 27d: A presença 

digital afeta a relação com os 

clientes? 

Grade:  

• Discordo completamente;  
• Discordo parcialmente;  
• Indiferente;  
• Concordo parcialmente;  
• Concordo completamente. 
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Pergunta 27e: A empresa 

terceiriza ou sub-contrata 

serviços administrativos para 

mídias sociais? 

 

 

Grade:  

• Discordo completamente;  
• Discordo parcialmente;  
• Indiferente;  
• Concordo parcialmente;  
• Concordo completamente. 

Pergunta 27f: A presença 

digital possibilita a empresa a 

identificar gostos e desejos 

dos clientes, os quais geram 

novos produtos, serviços ou 

aperfeiçoamentos? 

Grade:  

• Discordo completamente;  
• Discordo parcialmente;  
• Indiferente;  
• Concordo parcialmente;  
• Concordo completamente. 

Pergunta 27g: A presença 

digital aumenta a eficiência 

da empresa? 

Grade:  

• Discordo completamente;  
• Discordo parcialmente;  
• Indiferente;  
• Concordo parcialmente;  
• Concordo completamente. 

Pergunta 27h: Os 

investimentos em mídia 

digitais ajudam diretamente a 

empresa a atingir suas metas 

e alcanças seus objetivos? 

Grade:  

• Discordo completamente;  
• Discordo parcialmente;  
• Indiferente;  
• Concordo parcialmente;  
• Concordo completamente. 

Pergunta 27i: Seus 

concorrentes pertencentes ao 

mesmo grupo estratégico de 

Grade:  

• Discordo completamente;  
• Discordo parcialmente;  
• Indiferente;  
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sua empresa possuem 

atividades nas mídias sociais 

semelhantes as de sua 

empresa? 

• Concordo parcialmente;  
• Concordo completamente. 

Pergunta 27j: Você considera 

o investimento e a atividade 

nas mídias sociais de sua 

empresa superior e mais 

engajada perante à 

concorrentes pertencentes a 

mesma indústria de sua 

empresa? 

 

 

Grade:  

• Discordo completamente;  
• Discordo parcialmente;  
• Indiferente;  
• Concordo parcialmente;  
• Concordo completamente. 

Pergunta 27k: Os diferentes 

departamentos da empresa 

são envolvidos no 

planejamento e na execução 

dessas iniciativas?Os 

diferentes departamentos da 

empresa são envolvidos no 

planejamento e na execução 

dessas iniciativas? 

Grade:  

• Discordo completamente;  
• Discordo parcialmente;  
• Indiferente;  
• Concordo parcialmente;  
• Concordo completamente. 

 
 
Apêndice 2 – Tabela Classificação Perguntas 
 

 
B2B B2C 

 

  
Intensidade 
da PD Maturidade 

Intensidade 
da PD Maturidade 

Justificativa 
Pontuação 

15.a - A empresa 
terceiriza ou sub-
contrata serviços de TI? 0 0 0 0 

Esta questão possui 
valor analítico, e 
não interfere na 
pontuação das 
empresas. 
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15.b - O papel da TI é 
viabilizar a 
implantação/realização 
da estratégia da 
organização? 0 2 0 2 

Avalia se a TI é 
utilizada como um 
ativador do 
negócio. 

15.c - A estratégia de 
TI da empresa está 
integrada com o 
estratégia de negócio? 0 2 0 2 

Avalia alinhamento 
da estratégia de TI 
com a estratégia do 
negócio. 

15.d - Nos últimos 
anos, o impacto da TI 
foi determinante para 
o crescimento da 
empresa perante 
concorrentes? 0 1 0 1 

A pontuação desta 
questão é inferior 
as outras devido ao 
impacto da TI 
poder ser aparente 
de diferentes 
maneiras, e não 
somente no 
crescimento da 
empresa. 

16 - Como é a relação 
entre a área de 
comunicação da TI com 
o negócio? 0 2 0 2 

Verifica o 
alinhamento da 
estratégia de TI 
com a estratégia de 
negócios, 
aprofundando na 
comunicação entre 
as áreas. 

17 - Qual a 
contribuição da área 
de TI para empresa? 0 2 0 2 

Verifica se a 
empresa utiliza da 
TI para melhorar o 
rendimento 
interno. 

18 - Como são as 
parcerias na área de TI 
em relação ao negócio? 0 2 0 2 

Análisa a relação 
de TI não apenas 
internamente, mas 
também com 
empresas parceiras, 
e concorrentes.  

19 - Como são as 
habilidades na área de 
TI? 0 2 0 2 

Analisa o 
conhecimento que 
a empresa tem 
sobre TI, e como 
ela se desenvolve 
no mesmo ramo. 

20 - Qual o total de 
iniciativas de presença 
digital (ex.: 
campanhas, 
lançamento de sites e 
apps) que a empresa 
empreende durante o 
período de um ano? 2 0 2 0 

Analisa o número 
de campanhas 
realizadas pela 
empresa nas mídias 
digitais, o que 
impacta 
diretamente com a 
presença digital. 
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21 - A empresa investiu 
em mídias digitais nos 
últimos 12 meses? 1 0 1 0 

Analisa se a 
empresa dedica 
parte de seu 
investimento para 
mídias digitais. 

22 - A presença digital 
da empresa 
representada por mídia 
paga é composta por? 1 0 1 0 

Analisa como os 
investimentos em 
mídia paga são 
realizados. 

23 - A presença digital 
da empresa 
representada por mídia 
própria é composta por 4 0 2 0 

Analisa a presença 
digital da empresa 
composta por mídia 
própria.  

24 - A presença digital 
da empresa 
representada por mídia 
conquistada é 
composta por 
(mencionar apenas se 
for relevante) 0,4 0 0,4 0 

Analisa a mídia 
conquistada pela 
empresa.  

25 - Qual a média de 
posts realizados 
semanalmente pela 
empresa nas redes 
sociais 2 0 2 0 

Analisa a 
frequencia das 
atividades 
realizadas nas 
mídias sociais. Vale 
2 pontos para B2C e 
4 para B2B. 

26 - A Empresa utiliza 
alguma métrica para 
mensura o uso destas 
redes sociais? 1 1 1 1 

Verifica se a 
empresa mensura 
suas atividades 
digitais.  

27.a - Os clientes usam 
frequentemente os 
recursos disponíveis no 
site? 1 1 1 1 

Analisa a utilização 
dos recursos 
disponibilizados 
pela empresa para 
o cliente. 

27.b - O Comércio 
eletrônico possibilitou 
o acesso a novos 
mercados? 0,5 0,5 0,5 0,5 

Analisa se a 
empresa utiliza do 
digital para 
expandir o negócio 

27.c - A presença 
digital viabiliza a 
formação de parcerias 
para oferecer produtos 
e serviços 
complementares? 1 1 1 1 

Observa a 
conversão de 
análises do público 
nas mídias digitais 
ara a geração de 
insights e novos 
produtos/serviços. 

27.d - A presença 
digital afeta a relação 
com os clientes? 1 1 1 1 

Analisa a interção 
com clientes 
através das mídias 
digitais. 
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27.e - A empresa 
terceiriza ou sub-
contrata serviços 
administrativos para 
mídias sociais? 0 0 0 0 

Essa questão possui 
valor analítico, mas 
não afeta os scores 
de maturidade e 
presença 

27.f - A presença 
digital possibilita a 
empresa a identificar 
gostos e desejos dos 
clientes, os quais 
geram novos produtos, 
serviços ou 
aperfeiçoamentos? 0 1 0 1 

Avalia se a empresa 
mensura o uso das 
mídias digitais. 

27.g - A presença 
digital aumenta a 
eficiência da empresa? 0 1 0 1 

Analisa se a 
empresa tem 
sensibilidade as 
mudanças no 
rendimento interno 
devido a presença 
digital. 

27.h -Os investimentos 
em mídia digitais 
ajudam diretamente a 
empresa a atingir suas 
metas e alcanças seus 
objetivos? 0 1 0 1 

Analisa se os 
investimentos em 
mídias digitais são 
satisfatórios para a 
empresa. 

27.i - Seus 
concorrentes 
pertencentes ao 
mesmo grupo 
estratégico de sua 
empresa possuem 
atividades nas mídias 
sociais semelhantes as 
de sua empresa? 0 0 0 0 

Essa questão possui 
valor analítico, mas 
não afeta os scores 
de maturidade e 
presença 

27.j - Você considera o 
investimento e a 
atividade nas mídias 
sociais de sua empresa 
superior e mais 
engajada perante à 
concorrentes 
pertencentes a mesma 
indústria de sua 
empresa? 0 1 0 1 

Compara a 
atividade digital da 
empresa com os 
principais 
concorrentes 

27.k - Os diferentes 
departamentos da 
empresa são envolvidos 
no planejamento e na 
execução dessas 
iniciativas?Os 
diferentes 
departamentos da 
empresa são envolvidos 0 1 0 1 

Analisa se a 
empresa engaja 
todos seus setores 
nas campanhas e 
atividades digitais 
realizadas na 
empresa. 
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no planejamento e na 
execução dessas 
iniciativas? 

 

Pontuação 
máxima em 
cada vetor       

 

 
14,9 22,5 12,9 22,5 

  

Apêndice 3 – Respostas à cada quadrante. 
 
- Digiratis 
“Prezado ..., 
Obrigado por  ter respondido a pesquisa sobre maturidade digital do ESPM Media 

LAB, disponível na página (http://pesquisasmedialab.espm.br/digital-
analytics/). 

Sua empresa parece madura digitalmente, pois possui uma presença digital intensa 
nas mídias paga, própria e conquistada, assim como, um forte alinhamento entre 
a estratégia de negócios com a tecnologia da informação. As empresas maduras 
digitalmente, também chamadas de Digiratis, normalmente tem lucro 26% 
maiores que seus pares na mesma indústria segundo pesquisa do MIT. O gráfico 
abaixo ilustra a posição de sua empresa versus outras empresas brasileiras que 
também participaram desta pesquisa. 

Para sua empresa manter  o padrão de Digirati, é necessário que mantenha o 
investimento em mídias digitais e continue atrelando as iniciativas de TI com a 
estratégia de negócio. 

Agradecemos à sua disposição em participar da pesquisa e manteremos contato 
para informar novos passos do estudo. Nossa equipe, fica à disposição caso 
deseje realizar análises mais aprofundadas e pesquisas aplicadas sobre a 
presença digital de seu setor de atuação. 

Atenciosamente, 
Equipe ESPM Media LAB.” 
 - Fashionistas 
“Prezado ..., 
Obrigado por  ter respondido a pesquisa sobre maturidade digital do ESPM Media 

LAB, disponível na página (http://pesquisasmedialab.espm.br/digital-
analytics/). 

Sua empresa pareceu ter um bom investimento, e uma presença satisfatória nas 
mídias digitais, entretanto, ainda falta um alinhamento mais concreto entre as 
estratégias do negócio e a estratégia da TI, a qual está diretamente ligada com a 
presença digital. Por isso, foi classificada como Fashionista. No Gráfico abaixo, 
você pode ver onde sua empresa se posiciona, perante outras empresas 
brasileiras as quais também participaram desta pesquisa. 
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Uma empresa Fashionista, segundo pesquisa realizada pela MIT, é a empresa que 
investe bastante em mídias digitais, entretanto nem sempre realiza ações que 
alinham sua estratégia de negócio com sua estratégia de TI. Recomenda-se 
maior comunicação entre as áreas de negócios e de tecnologia da informação, 
para melhorar a eficácia de suas ações no ambiente digital. Levar a TI a ser um 
ativador no negócios, ou seja, tornar a TI uma parte essencial do negócio é 
necessário para que a empresa atinja o nível máximo de maturidade digital. 

Agradecemos à sua disposição em participar da pesquisa e manteremos contato 
para informar novos passos do estudo. Nossa equipe, fica à disposição caso 
deseje realizar análises mais aprofundadas e pesquisas aplicadas sobre a 
presença digital de seu setor de atuação. 

Atenciosamente, 
Equipe ESPM Media LAB.” 
 - Conservadores 
“Prezado ..., 
Obrigado por  ter respondido a pesquisa sobre maturidade digital do ESPM Media 

LAB, disponível na página (http://pesquisasmedialab.espm.br/digital-
analytics/). 

Sua empresa, pareceu ter a tecnologia como um ativador fundamental na 
estratégia de negócio. Ou seja, há um forte alinhamento entre estratégia de TI, 
e a estratégia do negócio, entretanto a presença de sua empresa nestas mídias 
digitais, ainda não é ideal. No Gráfico abaixo, você pode ver onde sua empresa 
se posiciona, perante outras empresas brasileiras as quais também participaram 
desta pesquisa. 

 
 
A empresa não atingiu todo seu potencial nos meios digitais, para tanto, precisa de 

mais investimento, inovação e diferenciação dos concorrentes, para que a 
empresa atinja plenamente sua maturidade digital, chegando a ser um Digirati 
conforme gráfico acima. 

Agradecemos à sua disposição em participar da pesquisa e manteremos contato 
para informar novos passos do estudo. Nossa equipe, fica à disposição caso 
deseje realizar análises mais aprofundadas e pesquisas aplicadas sobre a 
presença digital de seu setor de atuação. 

Atenciosamente, 
Equipe ESPM Media LAB.” 
 - Iniciantes 
“Prezado ..., 
Obrigado por  ter respondido a pesquisa sobre maturidade digital do ESPM Media 

LAB, disponível na página (http://pesquisasmedialab.espm.br/digital-
analytics/). 

Os investimentos em mídias digitais e tecnologias de sua empresa estão abaixo das 
outras empresas brasileiras analisadas nesta pesquisa. As iniciativas digitais não 
estão devidamente alinhadas com a estratégia de negócios. No Gráfico abaixo, 
você pode ver onde sua empresa se posiciona, perante outras empresas 
brasileiras as quais também participaram desta pesquisa.  

Para começar a se ter uma atividade digital significativa, o que recomendamos, é 
primeiramente descobrir quais investimentos em mídias digitais farão sentido 
para a respectiva empresa, e investir gradualmente para conseguir ter uma 
presença digital mais relevante. Através de melhorias nessa presença digital e 
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constante alinhamento com a estratégia de negócios, a empresa poderá se 
tornar madura digitalmente. 

Agradecemos à sua disposição em participar da pesquisa e manteremos contato 
para informar novos passos do estudo. Nossa equipe, fica à disposição caso 
deseje realizar análises mais aprofundadas e pesquisas aplicadas sobre a 
presença digital de seu setor de atuação. 

Atenciosamente, 
Equipe ESPM Media LAB.” 
Com todas as respostas desenvolvidas, a avaliação e a resposta para a empresa 

consegue ser alcançada pelo respondente de forma rápida. Pelo fato da resposta 
ser genérica, a equipe de pesquisa sobre maturidade digital do ESPM Media Lab, 
se disponibilizou para um suporte mais detalhado e avançado da maturidade 
digital das empresas, caso exista o interesse por parte dos participantes.  

 
 


