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                                                             Resumo                                                                                                                                                                     
Os desafios decorrentes de um ambiente cada vez mais digital requer respostas rápidas das 

organizações para que se mantenham competitivas e obtenham o desempenho esperado. Nesse 

contexto, a transformação digital e as capacidades de TI têm sido objeto de estudos procurando avaliar 

seus reflexos no desempenho da empresa. Usando a estrutura da visão baseada em recursos (RBV), 

esta pesquisa objetiva analisar a influência da transformação digital na relação entre capacidade de 

TI e desempenho da empresa. A partir dos dados coletados de 103 executivos de TI e da análise da 

Modelagem por Equações Estruturais não foram encontradas evidências da relação positiva das 

capacidades de TI com o desempenho da empresa. Por outro lado, os resultados demonstraram que 

as capacidades de TI são mediadas pela transformação digital. Além disso, os verificou-se uma 

relação positiva entre a transformação digital e a inovação e o desempenho da empresa. Assim como, 

evidenciou-se que a inovação apresenta uma relação positiva no desempenho da empresa. 
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RESUMO 

Os desafios decorrentes de um ambiente cada vez mais digital requer respostas rápidas das 

organizações para que se mantenham competitivas e obtenham o desempenho esperado. 

Nesse contexto, a transformação digital e as capacidades de TI têm sido objeto de estudos 

procurando avaliar seus reflexos no desempenho da empresa. Usando a estrutura da visão 

baseada em recursos (RBV), esta pesquisa objetiva analisar a influência da transformação 

digital na relação entre capacidade de TI e desempenho da empresa. A partir dos dados 

coletados de 103 executivos de TI e da análise da Modelagem por Equações Estruturais não 

foram encontradas evidências da relação positiva das capacidades de TI com o desempenho 

da empresa. Por outro lado, os resultados demonstraram que as capacidades de TI são 

mediadas pela transformação digital. Além disso, os verificou-se uma relação positiva entre a 

transformação digital e a inovação e o desempenho da empresa. Assim como, evidenciou-se 

que a inovação apresenta uma relação positiva no desempenho da empresa. 
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1 INTRODUÇÃO 

A transformação digital está em todo lugar, dos jornais, livros, música; a televisão, 

táxis e hotéis. As mudanças promovidas por essa realidade, habilitada pelas tecnologias 

digitais, alteram como os indivíduos interagem uns com os outros, como as organizações e os 

consumidores interagem e trocam valor (Ferreira, Fernandes & Ferreira, 2018). E com isso, 

remodelam não só a sociedade, mas também a economia, ao mudar estruturas e modelos de 

negócios (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2017). 

No âmbito organizacional, os desafios apresentados por um ambiente cada vez mais 

digital requer respostas rápidas das organizações para que se mantenham competitivas e 

alcancem o desempenho esperado, gerando a necessidade de uma constante renovação dos 

recursos e das competências organizacionais (Alves, Barbieux, Reichert, Tello-Gamarra & 

Zawislak, 2017; Yeow, Sohb & Hansen, 2018). 

Considerando o papel da tecnologia nesse contexto, estudos recentes sobre os recursos 

de TI têm buscado entender os benefícios gerados pela TI e como a aplicação destes recursos 

na construção de capacidades de TI contribuem para o desempenho da empresa, seja de forma 

direta (Oliveira & Maçada, 2013; Chae, Koh & Prybutok, 2014; Mazid, Amini & Latifi, 2014; 

Nwankpa & Roumani, 2016) ou de forma indireta (Chen & Tsou, 2012; Oliveira, Maçada & 

Oliveira, 2016; Mikalef & Pateli, 2017; Ospina & Pinzón, 2018). 

Diante do exposto, o problema de pesquisa que norteia este estudo é: qual a 

influência da transformação digital na relação entre capacidade de TI e desempenho da 

empresa? Desta forma, o objetivo deste estudo é analisar a influência da transformação 

digital na relação entre capacidade de TI e desempenho da empresa, sob a abordagem dos 

pressupostos da Teoria da Visão Baseada em Recursos. 

 A pesquisa de Nwankpa e Roumani (2016) abordou esta questão a partir de dados 

empíricos coletados de CIOs de empresas americanas. Os achados revelaram que, embora a 

capacidade de TI tenha influência positiva no desempenho da empresa, ela é mediada pela 

transformação digital. Além disso, os resultados sugeriram que a transformação digital 

influencia positivamente a inovação e o desempenho da empresa. 
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 Desta forma, este estudo desenvolvido com base no modelo Nwankpa e Roumani 

(2016), além de analisar a influência da transformação digital nas capacidades de TI e no 

desempenho das empresas, também possibilita a análise da aplicação no cenário econômico 

brasileiro do modelo proposto e testado por Nwankpa e Roumani (2016), em empresas 

americanas. 

Em termos gerais, o estudo traz contribuições tanto no contexto teórico e prático. A 

contribuição teórica está amparada nas evidências sobre o papel das capacidades de TI do 

ponto de vista da RBV, destacando certas capacidades da empresa que podem permitir a 

vantagem competitiva e a criação de desempenho superior. Na visão prática, ao testar 

hipóteses propostas neste estudo, possibilita que as empresas possam avaliar o direcionamento 

de recursos para iniciativas vinculadas à TI. Assim como, sugere que as empresas podem dar 

ênfase às iniciativas voltadas ao uso de tecnologias digitais para impulsionar a inovação e 

obter o desempenho esperado. 

Além da introdução, este artigo está estruturado em mais quatro seções. Na seção 2 

apresenta-se o referencial teórico, incluindo o modelo e hipóteses de pesquisa. Na seção 3 são 

abordados os procedimentos metodológicos em relação aos procedimentos de coleta e análise 

dos dados, bem como a amostra e população da pesquisa. Na seção 4 são apresentados e 

discutidos os resultados, e na última seção estão as conclusões e oportunidades de pesquisa. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 Nesta seção apresentam-se os conceitos e aspectos relacionados ao embasamento 

teórico desta pesquisa. Desta forma, descreve-se sobre a teoria de base relacionada ao tema, 

sobre os construtos da pesquisa, assim como o modelo e hipóteses de pesquisa. 

 

2.1 Teoria da Visão Baseada em Recursos e Capacidades de TI 

 A Teoria da Visão Baseada em Recursos (Resource-Based View - RBV) tem sido 

usada para entender como as organizações, através de seus recursos e capacidades, podem 

alcançar vantagem competitiva  (Barney, 1991; Bharadwaj, 2000). O controle destes recursos 

e capacidades pelas empresas, que podem ser ativos, processos, atributos da empresa, 

informações e conhecimentos, permite a geração de estratégias para a melhoria da sua 

efetividade e eficiência (Barney, 1991) e por consequência, o desempenho da empresa. Cabe 

ressaltar, que na visão da RBV somente o recurso que é valioso, raro, imitável e não 

substituível tem potencial como fonte de vantagem competitiva (Barney, 1991). 

No âmbito da TI, a capacidade de mobilizar e implantar recursos baseados em TI, para 

apoiar e melhorar as estratégias de negócios e os processos de trabalho é atribuída às 

capacidades de TI (Bharadwaj, 2000). A análise da dinâmica das capacidades de TI nas 

empresas pode ser realizada sob várias perspectivas (Chen & Tsou, 2012). Especificamente 

sob a ótica da RBV, as capacidades de TI podem ser consideradas difíceis de replicar ao passo 

que se compõem de recursos organizacionais únicos, construídos ao logo do tempo e 

vinculados a cultura e experiência da empresa (Oliveira et al., 2016). 

Neste estudo, três dimensões compõem as capacidades de TI (Lu & Ramamurthy, 

2011; Dibia, Kang, Hassna, Wei & Lowry, 2014; Nwankpa & Roumani, 2016): abrangência 

da TI ao negócio refere-se a como a empresa gerencia os recursos de TI para apoiar e 

aprimorar os objetivos do negócio, integrando o planejamento estratégico de TI e negócios; 

infraestrutura de TI que se refere à arquitetura, dados, serviços de comunicação de rede e 

aplicativos, assim como plataformas compartilháveis e flexíveis; e posicionamento proativo 

de TI que está relacionado à como a empresa de forma proativa utiliza os recursos de TI para 

criar oportunidades de negócios, buscar inovações e melhorar a eficácia da TI. 
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2.2 Transformação Digital e Inovação 

A transformação digital está relacionada à adoção de processos e práticas de negócios 

para responder às tendências digitais (Kane, 2017) facilitada pelas tecnologias digitais. Estas 

tecnologias estão sendo empregadas pelas empresas para promover a evolução dos negócios, 

seja pela criação de novos modelos de negócios, ou pela melhoria da experiência do cliente ou 

ainda pela otimização da operação (Fitzgerald, Kruschwitz, Bonnet & Welch, 2013; Hanelt, 

Piccinini, Gregory, Hildebrandt & Kolbe, 2015). Independentemente do tipo de 

setor/indústria, as estratégias de transformação digital apresentam quatro elementos em 

comum: o uso de tecnologias, mudança na criação de valor, mudanças estruturais e aspectos 

financeiros (Matt, Hess & Belian, 2015). Desta forma, empresas com capacidades de TI 

desenvolvidas estariam melhor habilitadas para essa transformação (Nwankpa & Roumani, 

2016).  

Adicionalmente, as tecnologias digitais proporcionam a introdução de novas práticas e 

iniciativas que podem impulsionar a inovação nas empresas (Yoo, Boland, Lyytinen & 

Majchrzak, 2012; Nwankpa & Roumani, 2016). Para Atalay, Anafarta e Sarvan (2013) a 

inovação a nível da empresa está vinculada a propensão e receptividade em adotar novas 

ideias que resultarão no lançamento e desenvolvimento de novos produtos e serviços. Entre os 

benefícios esperados da inovação podem ser citadas melhorias em eficiência, competividade, 

satisfação de clientes, funcionários e fornecedores (Vargas, Estrada & Gómez, 2016).  

 

2.3 Modelo de Pesquisa e Hipóteses 

 A partir de relações estabelecidas na literatura, o presente estudo propõe analisar a 

influência da transformação digital nas capacidades de TI e desempenho da empresa com base 

no modelo e construtos de Nwankpa e Roumani (2016). O modelo proposto na Figura 1, 

defende que as capacidades de TI afetam direta e positivamente a transformação digital (H1) e 

o desempenho da empresa (H2). Por sua vez, a transformação digital afeta direta e 

positivamente a inovação (H3) e o desempenho da empresa (H4). E no que diz respeito a 

inovação, esta afeta direta e positivamente o desempenho da empresa (H5). 

 

 

Figura 1. Modelo da pesquisa 
Fonte: De “IT capability, digital transformation and firm performance” de Nwankpa, J. K., & Roumani, Y., 2016, 

Proceedings of the International Conference on Information Systems, p. 6.  

Considerando as capacidades de TI em termos de capacidades gerenciais e 

tecnológicas, empresas com melhores capacidades de TI podem ter mais sucesso em uma 

transformação organizacional habilitada pela TI (Dibia et al., 2014).  Assim como, empresas 

com capacidades de TI superiores obtém maior facilidade na transição dos processos, ofertas 

de produtos e serviços, e modelos de negócios para o digital (Nwankpa & Roumani, 2016). 
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Além disso, estudos sugerem que a capacitação e alavancagem dos investimentos em TI são 

itens integrante da estratégia de negócios digitais das empresas (Van De Wetering, Versendaal 

& Walraven, 2018). Assim, apresenta-se a primeira hipótese: 

H1: As capacidades de TI se relacionam positivamente com a transformação 

digital. 

A combinação de recursos de TI resulta nas capacidades de TI (Bharadwaj, 2000), as 

quais têm sido usadas para relacionar positivamente a TI e o desempenho da empresa (Mazid 

et al., 2014). Estudos como os de Bharadwaj (2000); Santhanam e Hartono (2003), Mazid et 

al. (2014) e Nwankpa e Roumani (2016) confirmam o impacto positivo nas capacidades de TI 

no desempenho da empresa. Por outro lado, Oliveira e Maçada (2013) e Chae et al. (2014) 

sugerem não haver uma relação direta entre as capacidades de TI e desempenho da empresa.  
Adicionalmente, alguns estudos defendem o relacionamento indireto das capacidades 

de TI no desempenho da empresa, mediado por outras variáveis, tais como serviços ao cliente 

(Chen & Tsou, 2012), agilidade organizacional (Mikalef & Pateli, 2017) e gestão de 

processos, clientes e inovação (Ospina & Pinzón, 2018). Ou ainda, o impacto direto das 

capacidades de TI no desempenho no nível de processos e indireto no nível da firma (Oliveira 

et al., 2016). Em suma, ainda existe uma discordância sobre como as capacidades de TI se 

relacionam com o desempenho da empresa (Nwankpa & Roumani, 2016). Assim, este estudo 

apresenta a seguinte hipótese: 

H2: As capacidades de TI se relacionam positivamente com o desempenho da 

empresa. 

Nas organizações, a transformação digital fornece o ambiente necessário para 

impulsionar a inovação com a introdução de novas práticas e iniciativas (YOO et al., 2012; 

Nwankpa & Roumani, 2016), oferecendo às empresas oportunidades de negócios (Ferreira et 

al., in press).  O investimento em tecnologias digitais possibilita a construção de capacidades 

internas que levam a inovação, por meio da detecção de ameaças ou de oportunidades 

(Nwankpa & Roumani, 2016). Empresas com alta orientação digital promovem a inovação 

por meio do uso de tecnologias digitais em todos os aspectos de seus negócios (Beutel, 2018). 

Desta forma, apresenta-se a seguinte hipótese: 

H3: A transformação digital se relaciona positivamente com a inovação. 

A transformação digital facilita a conexão digital de pessoas, dados, informações e 

conhecimento (Nwankpa & Roumani, 2016), assim como o uso das tecnologias digitais 

permite às empresas a criação de valor para os negócios, resultando em melhoria no 

desempenho ou geração vantagem competitiva (Bharadwaj, Sawy, Pavlou & Venkatraman, 

2013; Beutel, 2018). Nesse sentido, pode-se destacar a pesquisa de Sia, Soh e Weill (2016), 

que ao investigar a estratégia de negócios digitais de um banco da Malásia, identificou que a 

transformação digital impactou positivamente no desempenho do banco. Desta forma, a 

transformação digital pode gerar vários efeitos positivos, entre eles o ganho de desempenho 

(Leischnig, Wölfl, Ivens & Hein, 2017). Com isso, apresenta-se a seguinte hipótese: 

H4: A transformação digital se relaciona positivamente com o desempenho da 

empresa. 

Estudos recentes têm argumentado que entre os principais motivadores da busca de 

inovação pelas organizações encontra-se a obtenção de melhor desempenho e vantagem 

competitiva (Atalay, Anafarta & Sarvan, 2013; Tuan, Nhan, Giang & Ngoc, 2016; Vargas et 

al., 2016).  Tais estudos têm demonstrado empiricamente a relação positiva entre inovação e 

desempenho da empresa, como no estudo de Atalay et al. (2013), que a partir de uma amostra 

de 113 empresas fornecedoras da indústria automotiva na Turquia, encontraram evidências do 

impacto positivo e significativo da inovação tecnológica (inovação de produto e processo) no 

desempenho das empresas. Adicionalmente, Nawnkpa e Roumani (2016) destacam que a 

inovação permite às empresas uma melhor resposta às necessidades dos clientes, assim como 
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permite o desenvolvimento de novas capacidades ou ainda nichos de mercado, podendo 

refletir em ganhos de desempenho e vantagem frente aos seus concorrentes.  Diante disso, 

tem-se a seguinte hipótese: 

H5: A inovação se relaciona positivamente com o desempenho da empresa. 

Além das hipóteses propostas são consideradas as variáveis de setor e tamanho da 

empresa. Estudos têm utilizado tanto o setor (Kim, Shin, Kim & Lee, 2011; Chae et al., 2014; 

Oliveira et al., 2016), quanto o tamanho da empresa (Ortega, 2010; Kim et al., 2011; Chen & 

Tsou, 2012; Chae et al., 2014; Oliveira et al., 2016) buscando ao controlar o setor e o tamanho 

da empresa minimizar a variação no desempenho da empresa (Chae et al., 2014) e 

compreender a dinâmica do impacto da TI no desempenho (Oliveira et al., 2016).  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A presente pesquisa pode ser enquadrada como quantitativa e descritiva, sendo 

operacionalizada por meio de um levantamento (survey) com análise de dados por meio da 

abordagem de mínimos quadrados parciais em modelo de equações estruturais (PLS-SEM). A 

pesquisa foi realizada com corte transversal, sendo a coleta de dados realizada por meio de 

um questionário eletrônico via Google docs®. Para atingir o objetivo da pesquisa foi adaptado 

o instrumento desenvolvido por Nwankpa e Roumani (2016), que utiliza com uma escala 

Likert de sete pontos. 

A validade do conteúdo do instrumento de coleta foi confirmada quando da aplicação 

original da pesquisa. Todavia, uma vez que o instrumento estaria sendo aplicado em outro 

contexto, adicionalmente foi utilizada a técnica de card sorting com painel de especialistas, 

formado por três executivos de grandes empresas da região Sul do Brasil, sendo dois do setor 

financeiro e um do setor de varejo. O card sorting foi realizado convidando os especialistas, 

individualmente, a combinarem os construtos do modelo de pesquisa (Figura 1) com os 

itens/questões do instrumento de coleta de dados, a fim de determinar se os itens/questões 

representam ou pertencem (na visão dos especialistas) a tais construtos. Após isso, alterações 

na redação dos itens foram realizadas a fim de remover ambiguidades de itens/questões, na 

visão dos especialistas. 

O perfil de respondentes desejado para a pesquisa é composto de Diretor de TI, de 

Vice-presidentes de TI ou de profissionais atuantes no Brasil com cargos correspondentes ao 

Chief Information Officer (CIO) e Chief Technology Officer (CTO) utilizados na pesquisa de 

Nwankpa e Roumani (2016), que é uma das referências deste artigo. Para estimar o tamanho 

da amostra mínima foi utilizado o software G*Power 3.1 (Faul, Erdfelder, Buchner & Lang, 

2009). O cálculo considera a quantidade de preditores da variável dependente (número de 

setas do modelo), o poder do teste e o tamanho do efeito (f2). A recomendação de Hair, Hult, 

Ringle & Sarstedt. (2017) é que se utilize o poder de teste como 0,80 e o tamanho de do efeito 

(f2) como 0,15. No modelo estrutural, o número máximo de setas apontando para um 

constructo (Desempenho) é três. Assim, o tamanho mínimo de amostra calculado foi de 74 

respondentes. 

O instrumento de coleta, disponível no Google docs®, foi enviado a 602 profissionais 

no período que compreendeu os meses de outubro de 2018 a novembro de 2018, por meio de 

um link que permitia o acesso ao questionário. Aos respondentes foi garantida a 

confidencialidade e foi oferecido o acesso aos resultados da pesquisa mediante o 

preenchimento de e-mail de contato em campo específico ao final do questionário. Obteve-se 

114 respostas, o que corresponde uma taxa de resposta de 18,94%. Foram removidos os 

questionários respondidos por sujeitos que não correspondiam à população-alvo da pesquisa, 

bem como foram removidas respostas com concentração em um único ponto da escala. Na 

base depurada, obteve-se um total de 103 questionários válidos, atendendo aos 74 

respondentes mínimos. A Tabela 1 fornece as informações das características da amostra final. 
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Tabela 1 

Característica dos respondentes 
 Classificação % Respondentes 

1 Setor  

 Comércio  10,69 

 Finanças e Seguros 15,53 

 Indústria 14,56 

 Serviços 32,04 

 Tecnologia 26,21 

 Outros 0,97 

2 Tamanho da Empresa - Número de Funcionários  

 Menos do que 500 46,60 

 500 -999 12,62 

 1.000 - 4.999 17,48 

 acima de 5.000 23,30 

3 Respondentes - Cargo  

 Chief Information Officer (CIO) 38,84 

 Chief Technology Officer (CTO) 23,30 

 Diretor de TI 24,27 

 Vice-presidente de TI 3,88 

 Outros 9,71 

Fonte: elaborada a partir dos dados obtidos na pesquisa (2018). 

 

Os dados foram analisados usando a abordagem de mínimos quadrados parciais (PLS). 

Foram utilizados os softwares Microsoft Excel para compilação dos dados, Statistical Package 

for the Social Science (SPSS) para a análise dos dados e o SmartPLS 3.0 para a modelagem 

de equações estruturais. Detalhes sobre as etapas de análise dos dados são apresentados nas 

seções que seguem. 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

Nesta seção do trabalho são apresentados os resultados obtidos por meio da aplicação 

do instrumento de pesquisa e dos testes estatísticos adotados. O estudo realizou uma 

abordagem considerando as seguintes etapas para avaliação: (a) avaliação do modelo de 

mensuração, (b) avaliação do modelo estrutural e testes de hipóteses, (c) teste de mediação e 

(d) teste de moderação.  

 

4.1 Modelo de Mensuração 

Para garantir que as respostas estivessem livres de viés de não resposta, comparou-se 

as respostas iniciais e as tardias (Armstrong & Overton, 1997). Os respondentes iniciais foram 

aqueles que responderam ao contato inicial, enquanto os respondentes tardios foram aqueles 

que responderam após o segundo contato. O viés de não resposta foi analisado com base no 

teste t para as variáveis de desempenho, não sendo observadas diferenças significativas para 

essas variáveis. 
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Considerando que um único respondente completou cada questionário da pesquisa, foi 

analisado o potencial de viés do método comum. Adotou-se o teste de Harman de fator único 

(Podsakoff, Mackenzie, Lee, & Podsakoff, 2003) sobre os construtos ao carregar 

simultaneamente todos os itens do conjunto de dados combinados em análise fatorial sem 

rotação. Os resultados mostraram que a maior covariância explicada por um fator foi de 

49,20%, sugerindo que o viés de método comum provavelmente não estava presente no 

estudo. 

A validade e confiabilidade dos itens e os construtos foram avaliados pelo exame das 

cargas dos itens em suas respectivas variáveis latentes. A avaliação foi realizada por meio dos 

seguintes critérios: cargas externas individuais dos itens da pesquisa (outer loadings), 

confiabilidade composta - CR, validade convergente (variância média explicada - AVE), e a 

validade discriminante (critério de Fornell-Larcker e a relação heterotrait-monotrait (HTMT) 

de correlações). A Tabela 2 mostra os resultados obtidos pela aplicação dos três primeiros 

critérios citados acima. 

 

Tabela 2 

Avaliação dos Outer Loadings, CR e AVE 
Construtos Itens Outer Loadings CR AVE 

Capacidades de TI ATI1 0,732 0,943 0,580 

 ATI2 0,744   

 ATI3 0,792   

 ATI4 0,832   

 ITI1 0,735   

 ITI2 0,621   

 ITI3 0,711   

 ITI4 0,731   

 PTI1 0,830   

 PTI2 0,802   

 PTI3 0,779   

 PTI4 0,810   

Desempenho DF1 0,872 0,915 0,730 

 DF2 0,821   

 DF3 0,891   

 DF4 0,832   

Inovação IN1 0,893 0,907 0,830 

 IN2 0,929   

Transformação Digital TD1 0,935 0,936 0,830 

 TD2 0,923   

 TD3 0,873   

Fonte: elaborada a partir dos dados obtidos na pesquisa (2018). 

 

A primeira análise de confiabilidade dos itens foi realizada utilizando a análise das cargas 

fatores (outer Loadings), as quais devem ser maiores do que 0,7 (Hair et al., 2017). Todos os itens 

ficaram acima de 0,7, exceto o item ITI2 - Serviços de comunicação de rede (por exemplo, 

conectividade, confiabilidade, disponibilidade, LAN, WAN, etc.) que apresentou um resultado de 
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0,621. O item ITI2 foi avaliado e optou-se pela sua não exclusão, uma vez que a exclusão não 

acarretaria um aumento significante da confiabilidade composta (Hair et al., 2017). 

A análise da confiabilidade composta - CR (composite reliability) objetiva garantir a 

confiabilidade da consistência interna. Define se as variáveis são consistentes com a sua 

mensuração, avaliando o grau no qual os itens compartilham a mensuração na variável (Hair et al., 

2017). De acordo com o Hair et al. (2017), valores entre 0,60 e 0,70 são aceitáveis em 

pesquisas exploratórias, enquanto valores entre 0,70 e 0,95 são considerados satisfatórios em 

estágios mais avançados de pesquisa, e valores acima de 0,95 não são desejáveis. Na Tabela 

2, todos os valores são maiores que 0,60 e menores que 0,95 demonstrando a confiabilidade 

da consistência interna do modelo. 

A validade convergente mede até que ponto um construto converge com seus 

indicadores explicando a variância dos itens pela Variância Média Explicada - AVE (average 

variance extracted) dos fatores, o quais devem ser maiores que 0,5 (Hair et al., 2017). Os 

resultados apresentados na Tabela 2 atingiram o valor mínimo estipulado. Tendo em vista que o 

modelo atingiu valores satisfatórios para os critérios de confiabilidade e validade convergente, 

realizou-se a análise de validade discriminante do modelo 

Para a validade discriminante, primeiro analisou-se o critério de Fornell e Larcker 

(1981). Neste critério, a raiz quadrada da AVE em cada variável latente deve ser maior do que 

os valores de correlação com todas as outras variáveis latentes. A Tabela 3 apresenta os 

resultados obtidos, destacando as raízes quadradas da AVE. 
 

Tabela 3 

Validade Discriminante pelo critério Fornell e Larcker 
Construtos CTI DF IN TD 

Capacidade de TI (CTI) 0,762    

Desempenho (DE) 0,489 0,854   

Inovação (IN) 0,675 0,544 0,911  

Transformação Digital (TD) 0,711 0,505 0,626 0,911 

Fonte: elaborada a partir dos dados obtidos na pesquisa (2018). 

 

A Tabela 3 demonstra que a raiz quadrada da AVE em cada fator (valores da diagonal) 

é maior do que a correlação entre os fatores. Assim, a validade discriminante do modelo foi 

atendida conforme o critério utilizado. Outra abordagem utilizada para testar a validade 

discriminante foi a relação heterotrait-monotrait (HTMT) de correlações (Henseler, Ringle & 

Sarstedt, 2015). A HTMT reflete sobre as correlações médias dos itens entre construtos em 

relação às correlações de itens dentro do mesmo construto. A Tabela 4 mostra os resultados 

para cada construto. 

 

Tabela 4 

Validade Discriminante pela relação HTMT 
Construtos CTI DF IN TD 

Capacidade de TI (CTI)     

Desempenho (DE) 0,524    

Inovação (IN) 0,768 0,637   

Transformação Digital (TD) 0,757 0,566 0,739  

Fonte: elaborada a partir dos dados obtidos na pesquisa (2018). 
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Os valores das relações HTMT não devem exceder o limite de 0,85 (Henseler et al. 

2015). A Tabela 4 revela que todas as relações HTMT estão bem abaixo deste limite, 

indicando a validade discriminante do modelo. A seção a seguir apresenta modelo estrutural e o 

teste de hipóteses. 

 

4.2 Modelo Estrutural 

Após a validação do modelo de mensuração, foram seguidas as etapas sugeridas por 

Hair et al. (2017), que consiste na análise da colinearidade, a significância dos coeficientes de 

caminho, os valores do coeficiente de determinação R2 e a capacidade de predição Q².  

A análise de colinearidade objetiva identificar se dois construtos têm alto grau de 

colinearidade, ou seja, se são similares. Nesta etapa, foi utilizado o critério do Fator de 

Inflação de Variância - VIF (variance inflate factor). O resultado dos valores de VIF para 

todas as variáveis independentes variaram entre 1,995 (inovação) e 2,449 (capacidades de TI), 

indicando que os resultados não foram afetados negativamente pela colinearidade. Conforme 

Hair et al. (2017), cada valor de tolerância do construto preditor (VIF) deve ser maior que 

0,20 e menor que 5,00. 

Para avaliar a significância dos coeficientes do caminho do modelo estrutural os 

resultados são baseados na técnica de reamostragem do tipo bootstraping, utilizando o 

número mínimo de 5.000 amostras. Os resultados demonstrados na Figura 1 estimam a 

significância entre as relações dos construtos da análise. 

 

 

Figura 2. Resultados das hipóteses 
Fonte: elaborada a partir dos dados obtidos na pesquisa (2018). 

 

O modelo estrutural na Figura 2 demonstra que H1 é suportada (β = 0,711; p < 0,001), 

indicando que as capacidades de TI contribuem para a transformação digital. Em contraste, 

H2 não é suportada (β  = 108; p = 0,435) sinalizando para a associação nula entre 

capacidades de TI e desempenho da empresa. Além disso, observa-se que H3 é suportada (β 

= 0,626; p < 0,001), o que significa o efeito positivo da transformação digital na inovação. H4 

confirma o impacto positivo da transformação digital no desempenho da empresa (β = 0,219; 

p < 0,05) e H5 também confirma o impacto positivo da inovação no desempenho da empresa 

(β = 0,334; p < 0,01). 

Na Figura 2 também estão informados os valores do coeficiente de determinação R² que 

demonstram o poder preditivo do modelo (Hair et al., 2017). Desta forma, o modelo é capaz de 

explicar 34,5% do desempenho da empresa. Já o construto transformação digital teve 50,5% da 
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sua variação explicada pelo construto capacidades de TI, enquanto o construto inovação teve 

39,2% da sua variação explicada pelo construto transformação digital. Adicionalmente, o valor Q² 

de Stone-Geisser do modelo avalia sua relevância preditiva para cada relação estrutural, e o 

resultado maior do que zero significa que o modelo tem capacidade de predição (Hair et al., 

2017). A execução do procedimento de blindfolding resultou em valores maiores que zero, 

suportando a relevância preditiva do modelo. 

 

4.3 Teste de Mediação 

A análise do efeito mediador da transformação digital foi realizada com base em Hair 

et al. (2017), procedendo-se a avaliação do efeito direto e total do impacto da variável 

independente na dependente. A Tabela 5 mostra os resultados obtidos. 

 

Tabela 5 

Efeitos direto, indireto e total 
Relação Efeito Direto Efeito Indireto Efeito Total 

CTI -> TD -> DE 0,108 0,155 0,263 

Fonte: elaborada a partir dos dados obtidos na pesquisa (2018). 

 

O efeito direto das capacidades de TI no desempenho da empresa é considerado 

positivo e não significativo (β = 0,121, p >0,01). Posteriormente, avaliou-se o efeito indireto 

das capacidades de TI no desempenho através da variável mediadora transformação digital 

que é positivo e significativo (β = 0,155, p <0,05). Como o efeito indireto foi maior do que o 

efeito direto, que não apresentou significância, considera-se que a transformação digital atua 

totalmente como mediadora da relação entre as capacidades de TI e o desempenho. 

 

4.3 Teste de Moderação - Multigrupo 

O teste de moderação considerou a divisão das variáveis “setor” e “tamanho da 

empresa” em dois grupos de empresas. Para o setor, as empresas foram agrupadas em 

comércio/ serviços (n = 88) e indústria (n = 15) a partir das classificações informadas pelos 

respondentes. Para definir o tamanho da empresa foi utilizado o critério do número de 

funcionários, empresas com mais de 500 funcionários como maior (n = 55) e menor empresas 

com menos de 500 funcionários (n = 48), conforme informado pelos respondentes. Na 

sequência foi utilizada a análise multigrupo do PLS-MGA que permite testar se existem 

diferenças estatisticamente significativas entre diferentes grupos de dados para um mesmo 

modelo (Hair et al., 2017). Os resultados são apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 

Análise multigrupo - setor e tamanho da empresa 

Relação Estrutural 
Setor Tamanho da Empresa 

Diferença β p-value Diferença β p-value 

CTI -> DE 0,193 0,325 0,091 0,370 

CTI -> TD 0,069 0,739 0,105 0,137 

IN -> DE 0,258 0,764 0,262 0,815 

TD -> DE 0,089 0,420 0,002 0,498 

TD -> IN 0,033 0,560 0,076 0,312 

Fonte: elaborada a partir dos dados obtidos na pesquisa (2018). 
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Os resultados obtidos pela análise multigrupo demonstram que não há diferença 

significante no modelo entre o setor ou tamanho da firma, pois em todos casos o resultado de 

p-value da diferença entre grupos foi maior do que 0,05 e menor do que 0,95 (Henseler et al. 

2015) Esse resultado sugere que as variáveis setor e tamanho da empresa não moderam as 

relações entre os fatores no modelo proposto para este estudo. 

 

4.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

De todas as hipóteses propostas, apenas H2 não foi suportada, contrariando o resultado 

de Nwankpa e Roumani (2016). As demais foram todas confirmadas, confirmando os 

resultados de Nwankpa e Roumani (2016). Na sequência, serão discutidas as hipóteses 

confirmadas, para posterior análise da rejeição de H2.  

A relação das capacidades de TI com a transformação digital foi significativa (p-value 

= 0,000), confirmando H1. Este resultado está alinhado a argumentação do papel facilitador 

das capacidades gerenciais e tecnológicas nas transformações habilitadas por TI (Dibia et al., 

2014; Nwankpa & Roumani, 2016; Van De Wetering et al., 2018).  Da mesma forma, H3 

também foi confirmada tendo em vista que foi significativa a relação entre a transformação 

digital e a inovação (p-value = 0,000), indicando consistência com o resultado encontrado por 

Nwankpa e Roumani (2016), assim como os achados de Ferreira et al. (in press) que 

indicaram que quanto mais ocorre a adaptação às transformações digitais, maior é a 

capacidade das empresas de inovar.  

A transformação digital também apresentou relação significativa com o desempenho 

(p-value = 0,042), confirmando H4. Este resultado indica que o uso das tecnologias digitais 

permite a criação de valor para os negócios das empresas resultando em melhoria no 

desempenho da empresa (Bharadwaj et al. 2013; Nwankpa & Roumani, 2016; Leischnig et al., 

2017; Beutel, 2018). Assim como, a inovação resultou em um relacionamento positivo com o 

desempenho da empresa (p-value = 0,008). Desta forma H5 foi confirmada, indicando que 

quanto maior o nível de inovação promovida pela empresa, maior o seu desempenho (Atalay 

et al., 2013; Tuan et al., 2016; Vargas et al., 2016; Nwankpa & Roumani, 2016). 

Em relação a H2, a hipótese não foi suportada devido ao resultado não significativo 

entre a relação das capacidades de TI e o desempenho da empresa (p-value = 0,430), 

indicando que a influência das capacidades de TI não pode ser medida diretamente neste 

nível, outros recursos precisam ser levantados e testado com sintonia com a RBV. Este 

resultado diverge do estudo de Nwankpa e Roumani (2016), porém são consistentes com os 

achados de Oliveira e Maçada (2013) e Chae et al. (2014). 

No que diz respeito ao efeito de mediação da transformação digital verificou-se a 

mediação total da relação entre as capacidades de TI e o desempenho. No estudo Nwankpa e 

Roumani (2016) verificou a mediação parcial da transformação digital na influência da 

capacidade de TI no desempenho da empresa. 

Considerando as variáveis setor e tamanho da empresa, os resultados obtidos pela 

análise multigrupo demonstraram que não há diferença significante no modelo. Em relação ao 

setor, este resultado diverge dos achados de Kim et al. (2011) e Chae et al. (2014) que 

identificaram diferenças significativas entre os tipos de indústria. Para o tamanho da empresa 

o resultado é consistente com Kim et al. (2011) e Chen e Tsou (2012) que identificaram 

trajetórias estruturais semelhantes tanto em empresas menores como maiores. Por outro lado, 

diverge de Ortega (2010) e Chae et al. (2014) que indicaram haver diferenças significativas 

entre empresas de tamanhos diferentes.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O objetivo deste estudo foi analisar a influência da transformação digital na relação 

entre capacidade de TI e desempenho da empresa. Para isso, foi utilizado um modelo testado e 
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validado empiricamente por Nwankpa e Roumani (2016), aplicado ao contexto de empresas 

com atuação no Brasil. 

Das cinco hipóteses propostas todas foram confirmadas, exceto H2, indicando que as 

capacidades de TI não estão relacionadas diretamente ao desempenho da empresa. Por outro 

lado, as demais hipóteses que foram confirmadas indicam que outras variáveis podem captar o 

valor de TI para as empresas. Também foi verificada a mediação total da transformação 

digital na relação entre as capacidades de TI e o desempenho. Adicionalmente, não foram 

encontradas diferenças significativas nos resultados decorrentes do setor ou do tamanho das 

empresas analisadas.  

Os resultados apresentados contribuem em aspectos teóricos e práticos. No âmbito das 

contribuições teóricas, o estudo fornece evidências sobre o papel das capacidades de TI do 

ponto de vista da RBV, destacando certas capacidades da empresa que podem permitir a 

vantagem competitiva e a criação de desempenho superior. No âmbito das contribuições 

práticas, o teste de hipóteses apoia na identificação dos mecanismos pelos quais a TI 

influencia o desempenho da empresa. Possibilitando desta forma, que as empresas possam 

avaliar o direcionamento de recursos para iniciativas vinculadas à TI. Destaca-se também que 

as hipóteses suportadas sugerem a associação positiva da transformação digital com a 

inovação e com o desempenho da empresa. Considerando estes resultados, as empresas 

podem dar ênfase às iniciativas voltadas ao uso de tecnologias digitais para impulsionar a 

inovação. 

O estudo utilizou três dimensões das capacidades de TI e avaliou sua relação com o 

desempenho a nível de empresa, desta forma pesquisas futuras podem examinar outras 

dimensões ou capacidades para examinar o desempenho tanto a nível de empresa como de 

processos. Além disso, o estudo avaliou a transformação digital sob a ótica de mediação, 

pesquisas futuras podem avaliar os efeitos da transformação digital de forma direta em outras 

capacidades e no desempenho da empresa. 
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