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Prefácio

Em alguns pontos, os resultados mostrados nos gráficos foram arredondados. O conceito da jornada 
da transformação digital está ganhando substância. Os executivos estão cada vez mais envolvidos e 
conscientes de que o futuro e a vantagem competitiva das suas empresas estão no mundo digital. Já 
entendem que ficar para trás nesta corrida é perder competitividade e, pior, colocar em risco a sua 
própria sobrevivência empresarial. Já percebem que a transformação digital não é um fim em si mesma, 
mas uma reação à demanda dos consumidores que já vivem em um mundo digital e que esperam 
que sua relação com fornecedores, como lojas, bancos, governo ou seguradoras, acompanhem esse 
movimento. A Capgemini vem estudando e ajudando as empresas a realizar a transformação dos negócios 
pela revolução digital. Fruto dessa experiência e de um profundo estudo de três anos, realizado pela 
Capgemini em parceria com o MIT (Massachusetts Institute of Technology), em 2014, foi publicado o 
livro “Leading Digital”, que demonstra claramente que as empresas precisam construir capacidades e 
lideranças preparadas para enfrentar o turbilhão das transformações que já estão acontecendo. O cenário 
de negócios está cada vez mais complexo, incerto, volátil e ambíguo e sem a devida maturidade digital, o 
risco de sobrevivência empresarial diminui sensivelmente.

O atual cenário de negócios é de consumidores cada vez mais conectados, processos cada vez mais 
automatizados, objetos inteligentes e sofisticados algoritmos analíticos. Nada disso é futurologia. Eles já 
estão provocando mudanças significativas nos vários setores de negócio, chegando a abalar alguns e 
mudar por completo o modelo de negócios de outros. Tendo como base algoritmos sofisticados, novos 
e inovadores negócios são construídos, entre eles Netflix, Amazon, eBay e Airbnb. A questão é: será que 
isso só vale para as empresas que nasceram no mundo digital? Um simples olhar para meros dez anos 
atrás nos mostra que o mundo de hoje mudou tanto quanto nos 20 ou 30 anos anteriores a esses dez 
anos. E nos próximos dez as mudanças serão equivalentes aos últimos 50 anos. Impressionante, mas 
este ritmo alucinante está em nossa volta. Este novo e desafiador contexto precisa e deve ser enfrentado. 
Diante desse cenário, a Capgemini realizou um estudo com o objetivo de avaliar o grau de maturidade 
digital das empresas brasileiras. A metodologia aplicada nesse estudo foi a mesma usada no estudo 
global efetuado em conjunto com o MIT.

Esse relatório realiza uma análise detalhada dos principais problemas das áreas de negócio e de tecnologia 
das indústrias de Ciências da Vida e Produtos de Consumo (LS/CP). 
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Uso de tecnologias digitais

P.1. Em que extensão você utiliza as tecnologias digitais junto aos clientes para

Avaliamos até que ponto as tecnologias digitais estão sendo usadas, em uma escala de 7 pontos, na qual 7 significa 
“uso amplo” e 1 significa “uso zero”.

De longe, a principal seara na qual as tecnologias digitais são empregadas nas indústrias de Ciências da Vida e Pro-
dutos de Consumo é o oferecimento aos clientes de uma experiência consistente entre os canais (60% entendem 
sua adoção como significativa ou em grande proporção). O uso relativamente alto nas aplicações de marketing tam-
bém foi identificado (45%), em contraste com uma adoção muito menor na personalização da experiência de vendas 
(29%). Assim, um maior uso da tecnologia para marketing, em vez de vendas, é consistentemente visto no mercado.

Legenda: 7 - Em grande medida 6 5 4 3 2 1- Não é em tudo

Pontos de atenção 

Prover consistência 

entre canais

Realizar ações de marketing 

baseadas em localização

Disponibilizar 

auto-serviço

Personalizar a 

experiência de venda

60%

29%40%45%

Prover consistência entre canais

Realizar ações de marketing 

baseadas em localização

Disponibilizar auto-serviço

Personalizar a experiência de venda

17% 43% 10% 19% 7% 5%

19% 26% 29% 17% 5% 5%

12% 29% 31% 17% 7% 5%

10% 19% 43% 21%
2%

5%
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Uso da tecnologia para conhecer melhor o mercado e os clientes 

P.2. Até que ponto você está melhorando seu conhecimento sobre mercados e clientes por meio de
Base: todos os 42

A tecnologia está sendo amplamente adotada pelas empresas para entender melhor os mercados e seus clientes, 
adotando-se uma variedade de métodos. A Internet e as mídias sociais são os mais utilizados (64% das organizações 
afirmam empregá-las de modo significativo ou amplo), sendo, ainda, verificado um uso intenso de tecnologias móveis 
e das mídias sociais. Serviços móveis também estão sendo adotados, mas ainda não no mesmo nível (53%).

Legenda: 7 - Em grande medida 6 5 4 3 2 1- Não é em tudo

Pontos de atenção 

Internet Mídia social Serviços móveis Dispositivos incorporados /

embarcados em produtos

Internet

Mídia social

Serviços móveis

Dispositivos incorporados /

embarcados em produtos

24% 29% 31% 7%5%5%

43% 21% 19% 7% 5%2%
2%

33% 31% 19% 7% 5%2%
2%

10% 31% 7%
2%

29% 29%

64% 64% 53%
34%
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Uso de análise dos dados (analytics)

P.3. Até que ponto você está usando Analytics para

A análise de dados (analytics) tem sido empregada nas indústrias de Ciências da Vida e Produtos de Consumo, 
principalmente, para otimizar a formação de preços (48% das organizações afirmaram utilizá-la significativamente ou 
em larga escala), indicador seguido de perto pela adoção em marketing e nas aplicações de vendas.

A medida que a análise de dados vem sendo adotada, revela oportunidades de melhoria em todas as áreas, já que 
menos da metade de todas as empresas afirmaram utilizá-la de forma significativa ou ampla, mas particularmente 
para atividades em nível pessoal. Esse aspecto demonstra claramente que o uso de analytics nessas indústrias está 
em fase de desenvolvimento.

Pontos de atenção 

Qualificar as potenciais 

prospecções de vendas

Otimizar preços Direcionar o marketing 

de forma mais eficaz

Legenda: 7 - Concordo 6 5 4 3 2 1- Discordo totalmente

Qualificar as potenciais 

prospecções de vendas

Direcionar o marketing 

de forma mais eficaz

Otimizar preços

Personalizar  comunicação 

de marketing

12% 36% 29% 10% 10%
2%

2%

12% 33% 40% 10%
2%

2%

14% 29% 29% 24%
2%

2%

38% 31% 21% 2%5%2%

45%

Personalizar  comunicação 

de marketing

40%43%
48%
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Utilização de canais móveis

P.4. Até que ponto você está usando canais móveis para

Os canais móveis são um importante método de comunicação para as organizações, mas seu uso ainda é discreto 
nas indústrias de Ciências da Vida e Produtos de Consumo. Estão sendo empregados, principalmente, para pro-
mover produtos e prestar atendimento ao cliente. No entanto, somente um terço das empresas (36%) afirmou utilizar 
esses canais de forma significativa ou ampla.  

Uma similar proporção (33%) de respondentes afirmou usar o canal móvel para apoiar as iniciativas de atendimento ao 
cliente. Na verdade, esta é uma área onde poucas empresas ainda não se mostram ativas - pelo menos até certo ponto.

Apesar de promoção ter sido apontada como principal uso das tecnologias móveis, sua adoção como canal de 
vendas é consideravelmente menor (24%). Isso poderia sugerir que algumas empresas ainda não estão dispostas 
(ou capacitadas) a fazer a ligação entre promoção e vendas por meio de dispositivos móveis. Além disso, o uso de 
dispositivos móveis como canais de vendas pode ser restringido por questões de segurança, impactando o bom 
relacionamento e a fidelização do cliente final.

Pontos de atenção 

Promover produtos e serviços

Prestar serviços ao cliente

Vender produtos e serviços

12% 24% 19% 12% 17% 7% 10%

26% 31% 17% 14%7%
2%

2%

17% 31% 17% 14%7% 10%5%

Legenda: 7 - Em grande medida 6 5 4 3 2 1- Não é em tudo

Promover produtos e serviços Prestar serviços ao cliente Vender produtos e serviços

33%36%
24%
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Utilização de mídias sociais

Nestas indústrias, as mídias sociais estão sendo prioritariamente utilizadas para fins de marketing e monitoramento de 
reputação, mas ainda há espaço para consideráveis melhorias em menos da metade das companhias que as estão 
empregando de maneira significativa ou ampla. Seu uso em serviços ao cliente e em construção de comunidades é 
interessante, ao revelar uma clara progressão das mídias sociais sendo utilizadas (e enxergadas) como um canal de 
comunicação de mão única.

O uso das mídias sociais para fins de vendas contrasta drasticamente com sua adoção nas atividades de marketing, 
com apenas uma entre dez companhias afirmando utilizá-las de forma significativa ou ampla. As mídias sociais ainda 
precisam se desenvolver por completo como ferramentas de vendas nas indústrias de Ciências da Vida e Produtos 
de Consumo. Veja o quadro abaixo, onde 40% das companhias afirmaram empregar este método para vendas, mas 
ainda não em larga escala.

Pontos de atenção 

P.5. Até que ponto você está usando a mídia social para

Prestar serviço 

ao cliente

Promover produtos 

e serviços

Construir comunidades 

de clientes

Vender produtos 

e serviços

Monitorar a reputação

43% 40% 35%40%

12%

Promover produtos e serviços

Prestar serviço ao cliente

Construir comunidades de clientes

Monitorar a reputação

Vender produtos e serviços

12% 31% 24% 19% 7% 5%2%

14% 26% 29% 21% 5%2%
2%

14% 26% 31% 19% 5%
2%

2%

14% 21% 29% 24% 5%7%

10% 40% 26%
2%

10% 10%
2%

Legenda: 7 - Em grande medida 6 5 4 3 2 1- Não é em tudo
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Tecnologias digitais e colaboração

Os entrevistados leram uma lista de afirmações e responderam se concordavam ou discordavam delas, com base 
em uma escala de 1 a 7, onde 1 significava “discordo totalmente” e 7 “concordo totalmente”.  

Os resultados ilustram uma maneira bem positiva de enxergar a colaboração digital nas indústrias de de Ciências da 
Vida e Produtos de Consumo. Em particular, as tecnologias digitais estão claramente impulsionando a colaboração 
entre os funcionários e os executivos (52% concordam totalmente – respostas 6 ou 7) e têm, ainda, permeado a 
colaboração entre empregados (50%). Embora tais benefícios tenham sido claramente apontados, conseguir que os 
funcionários compartilhem informações ativamente ainda parece ser um problema em muitas organizações.

Entretanto, um número menor de companhias concorda que as tecnologias digitais favorecem o trabalho remoto 
(36%) – porém, não se pode dizer que discordam. Esta visão ainda é positiva, mas em menor grau. De fato, níveis 
de discordância são realmente baixos em todos os aspectos.

Pontos de atenção 

P.6. Até que ponto você concorda ou discorda das seguintes declarações

Legenda: 7 - Concordo 6 5 4 3 2 1- Discordo totalmente

Nossos funcionários podem 

colaborar digitalmente 

com outros funcionários, 

conforme o necessário

Nossos funcionários compartilham 

seus conhecimentos ativamente 

através de comunidades 

colaborativas

Quando aplicável, os 

funcionários podem exercer 

as suas funções de trabalho a 

partir de qualquer localização

As tecnologias digitais 

melhoram a comunicação entre 

executivos sênior e funcionários

36%43%50%52%

Quando aplicável, os funcionários podem exercer as suas 

funções de trabalho a partir de qualquer localização

As tecnologias digitais melhoram a comunicação 

entre executivos sênior e funcionários

Nossos funcionários podem colaborar digitalmente com 

outros funcionários, conforme o necessário

Nossos funcionários compartilham seus conhecimentos 

ativamente através de comunidades colaborativas

21% 31% 19% 20% 2%

21% 29% 17% 31% 2%

12% 31% 26% 24% 2%5%

12% 24% 38% 21% 5%
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Problemas operacionais

Os entrevistados leram uma lista de afirmações e responderam se concordavam ou discordavam delas, usando uma 
escala de 1 a 7, onde 1 significava “discordo totalmente” e 7 “concordo totalmente”.  

As tecnologias digitais afetam consideravelmente a eficiência operacional nas indústrias de Ciências da Vida e Pro-
dutos de Consumo. Em relação à amostragem total, 57% das empresas (respostas 6 ou 7) afirmaram monitorar suas 
operações em tempo real. Além disso, mais da metade (52%) já está projetando produtos e serviços digitalmente.

Coletivamente, pouco menos da metade das organizações (46%) acredita estar tomando melhores decisões como 
resultado da análise de dados. Então, novamente se revela um ponto no qual há melhorias a serem feitas.

Pontos de atenção 

P.7. Até que ponto você concorda ou discorda das seguintes declarações

Legenda: 7 - Concordo 6 5 4 3 2 1- Discordo totalmente

Nós monitoramos nossas 

operações em tempo real

Nós projetamos 

nossos produtos e 

serviços digitalmente

Nossos principais 

processos são 

automatizados

Os nossos processos 

operacionais podem se 

adaptar rapidamente às 

mudanças externas

Nós tomamos melhores 

decisões operacionais 

com o uso de analytics

Nós tomamos melhores decisões 

operacionais com o uso de analytics

Nós projetamos nossos produtos 

e serviços digitalmente

Nossos principais processos 

são automatizados

Os nossos processos operacionais podem se 

adaptar rapidamente às mudanças externas

Nós monitoramos nossas 

operações em tempo real 14% 43% 21% 19% 2%

19% 33% 24% 19%
2%

2%

17% 25% 29% 21%
2%

2%

17% 26% 33% 19% 5%

19% 21% 36% 19% 5%

40%43%46%52%57%
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Pontos de atenção 

Legenda: Top Two Box % 
(resposta 6 ou 7)

7 - Concordo 6 5 4 3 2 1- Discordo totalmente

Os executivos sênior 

compartilham de uma visão 

comum de como o negócio 

deve mudar através das 

tecnologias digitais

Os executivos sênior possuem 

uma visão de transformação 

digital que envolve mudanças 

radicais à forma que temos 

feito negócios

Os executivos sênior 

possuem uma visão de 

transformação digital que 

atravessa as unidades 

organizacionais internas

Existe um plano de alto nível 

para transformação digital

Executivos sênior e gerentes 

de nível médio compartilham 

uma visão comum de 

transformação digital

Transformação digital

Os entrevistados leram uma lista de afirmações e responderam se concordavam ou discordavam delas, usando uma 
escala de 1 a 7, onde 1 significava “discordo totalmente” e 7 “concordo totalmente”.  

62% das empresas concordaram fortemente (com nota 6 ou 7) que seus altos executivos enxergam da mesma 
forma a necessidade dos negócios mudarem a partir do uso de tecnologias digitais. Outros pontos de vista positivos 
(mas em menor grau) também foram observados em relação a como essa maneira de pensar é compartilhada em 
todas as divisões do negócio e entre a média gerência. Esse é um dado importante, já que quase a metade (46%) 
das empresas de Ciências da Vida e Produtos de Consumo acredita que as tecnologias digitais mudarão radical-
mente a sua maneira tradicional de fazer negócios.

No entanto, apenas um terço das companhias concordaram totalmente (36%) que dispõem de um roteiro digital 
detalhado para a transformação, sugerindo que os planos e as medidas ainda se encontram em estágio de desen-
volvimento e refinamento.

P.8. Até que ponto você concorda ou discorda das seguintes declarações

Existe um plano de alto nível para transformação digital

Os executivos sênior compartilham de uma visão comum de 

como o negócio deve mudar através das tecnologias digitais

Os executivos sênior possuem uma visão de transformação digital que 

envolve mudanças radicais à forma que temos feito negócios

Os executivos sênior possuem uma visão de transformação 

digital que atravessa as unidades organizacionais internas

Executivos sênior e gerentes de nível médio compartilham uma 

visão comum de transformação digital

46% 46% 43% 36%
62%
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Pouco mais da metade (52%) dos executivos da indústria de Ciências da Vida e Produtos de Consumo concordaram 
totalmente que as funções e responsabilidades digitais estão claramente definidas em suas empresas. Esse número 
é um pouco maior do que a visão de como iniciativas digitais estão sendo gerenciadas e conduzidas em toda a 
organização. Embora as opiniões sejam positivas, aparentemente muitas corporações ainda estão desenvolvendo 
processos para gerir as iniciativas digitais e, em particular, para coordená-las em todas as suas funções.

P.9. Até que ponto você concorda ou discorda com as seguintes afirmações

Legenda: 7 - Concordo 6 5 4 3 2 1- Discordo totalmente

Pontos de atenção 

Funções e responsabilidades 

para iniciativas digitais estão 

claramente definidas dentro 

da empresa

Existem processos 

para garantir que todas 

as iniciativas digitais 

estão alinhadas com os 

objetivos corporativos

Exigimos business 

cases para 

iniciativas digitais

Iniciativas digitais 

são coordenadas 

cruzando silos como 

funções ou regiões

Iniciativas digitais são 

avaliadas através de 

um conjunto comum 

de indicadores de 

desempenho (KPIs)

Existem processos para garantir que todas as iniciativas 

digitais estão alinhadas com os objetivos corporativos

Funções e responsabilidades para iniciativas digitais 

estão claramente definidas dentro da empresa

Iniciativas digitais são avaliadas através de um conjunto 

comum de indicadores de desempenho (KPIs)

Iniciativas digitais são coordenadas cruzando 

silos como funções ou regiões

Exigimos business cases para iniciativas digitais

19% 20% 10%43% 2%

10% 31% 12%45% 2%

12% 29% 31%24%
2%

2%

12% 40% 24% 17% 2%5%

19% 26% 10%38% 2%5%

52% 41% 41%45% 45%
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P.10. Até que ponto você concorda ou discorda das seguintes afirmações

Legenda: 7 - Concordo 6 5 4 3 2 1- Discordo totalmente

A alta gestão da 

empresa está ativamente 

promovendo uma visão 

do futuro que envolve 

tecnologias digitais

Há possibilidades para 

todos na empresa 

participarem da 

discussão em torno de 

iniciativas digitais

Financiamento 

adequado está 

sendo alocado para 

transformação digital

A empresa está 

promovendo as mudanças 

de cultura necessárias para 

transformação digital

A organização está 

investindo nas 

habilidades necessárias

Quase dois terços das organizações (64%) acreditam fortemente que a alta administração esteja comunicando sua 
visão digital. No entanto, parece haver uma ligeira desconexão em como um número menor de organizações disse 
acreditar que o investimento necessário, as habilidades ou a promoção da cultura de mudança está acontecendo no 
sentido de tornar a visão digital um sucesso.

Portanto, apesar de as organizações partilharem uma visão positiva sobre a transformação digital e de contarem com 
planos para implementá-la, algumas delas não estão realizando investimentos, o que afeta sua capacidade de se 
modificar adequadamente.

Pontos de atenção 

A organização está investindo nas habilidades necessárias

A alta gestão da empresa está ativamente 

promovendo uma visão do futuro que 

envolve tecnologias digitais

A empresa está promovendo as mudanças de 

cultura necessárias para transformação digital

Há possibilidades para todos na empresa participarem 

da discussão em torno de iniciativas digitais

Financiamento adequado está sendo 

alocado para transformação digital

26% 38% 21% 10%
2%

2%

24% 26% 29% 17%
2%

2%

10% 36% 40% 12% 2%

17% 33% 29% 17%
2%

2%

19% 24% 48% 2%7%

64% 50% 50% 46% 43%
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Os pontos de vista dos altos executivos da indústria de Ciências da Vida e Produtos de Consumo são bastante posi-
tivos em relação à tecnologia da informação (TI) e à tecnologia no geral. A maioria das organizações (66%) concorda 
totalmente que tanto seu CIO quanto os líderes têm uma opinião comum sobre a priorização dos investimentos em 
TI. Da mesma forma, existe uma concordância ampla acerca do entendimento comum do papel da TI e do seu uso 
para ajudar a gerar produtividade e vantagem competitiva.

Organizações, no entanto, são mais críticas em relação à performance dos departamentos de TI no que tange ao 
atendimento de suas demandas. Nesse aspecto, pouco mais de um terço (36%) concorda totalmente que a TI esteja 
acolhendo as suas necessidades. Os resultados podem sugerir que pelo menos parte do foco e da energia investi-
dos na transformação digital se deve à insatisfação com o desempenho atual da equipe de tecnologia.

P.11. Até que ponto você concorda ou discorda das seguintes afirmações

Pontos de atenção 

66% 61% 60% 54% 36%
O CIO e os executivos 

sênior possuem uma visão 

comum sobre a priorização 

de investimentos em TI

O CIO e os executivos sênior 

possuem um entendimento 

comum de como a TI pode 

ser usada para aumentar a 

produtividade das operações 

da organização

O CIO e os executivos 

sênior possuem uma 

visão comum do papel 

da TI como uma arma 

competitiva para a nossa 

organização

O desempenho da 

unidade de TI atende as 

necessidades da empresa

O CIO e os executivos 

sênior têm um 

entendimento comum 

sobre o papel da TI na 

nossa organização

Legenda: 7 - Concordo 6 5 4 3 2 1- Discordo totalmente

O CIO e os executivos sênior possuem uma visão 

comum sobre a priorização de investimentos em TI

O CIO e os executivos sênior têm um entendimento 

comum sobre o papel da TI na nossa organização

O CIO e os executivos sênior possuem uma 

visão comum do papel da TI como uma arma 

competitiva para a nossa organização

O CIO e os executivos sênior possuem um entendimento 

comum de como a TI pode ser usada para aumentar a 

produtividade das operações da organização

O desempenho da unidade de TI atende 

as necessidades da empresa

21% 45% 24% 2%7%

21% 40% 24% 2%12%

36% 24% 21% 19%

21% 33% 40% 2%

10% 26% 38% 19% 7%

2%
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Conclusão

Essa detalhada pesquisa deixou claras algumas questões:

No Brasil, as indústrias de Ciências da Vida e Produtos de Consumo mostram apreço e adoção de 
tecnologias digitais, particularmente para seu uso em marketing e no atendimento ao cliente. Porém, os 
níveis atuais indicam que ainda há margem para melhorias consideráveis. Em particular, sua utilização nas 
iniciativas de vendas ainda tem muito a progredir, com ainda mais valor a ser desbloqueado.

Empresas de Ciências da Vida e Produtos de Consumo estão fazendo uso eficaz das mídias sociais, 
com indicação de que o método se tornará uma via de mão dupla no atendimento ao cliente, além 
da promoção de produtos e serviços. No entanto, também é neste ponto onde identificamos a maior 
diferença entre sua adoção em vendas e em marketing, com pouquíssimas organizações as utilizando 
atualmente como uma ferramenta comercial.

A tecnologia digital tem um impacto considerável na eficiência operacional dentro das indústrias de 
Ciências da Vida e Produtos de Consumo, com uma alta proporção de organizações que afirmaram 
estar se beneficiando dela, atualmente, para o monitoramento em tempo real, para a melhor tomada de 
decisões e para projetar produtos e serviços digitalmente.

Um alto grau de entendimento comum é observado nas indústrias de Ciências da Vida e Produtos de 
Consumo, tanto para a visão digital como para o papel e a contribuição da TI. No entanto, parece que a 
frustração com a atual performance dos departamentos de TI está contribuindo, pelo menos em parte, 
com o desejo de mudança. Tal descontentamento se deve às altas expectativas sobre o que a TI poderia 
oferecer em termos de impacto sobre a produtividade e a competitividade das organizações.

Embora a visão digital e o entendimento sobre os potenciais benefícios sejam vistos nas indústrias de 
Ciências da Vida e Produtos de Consumo, o investimento necessário nem sempre está ocorrendo, 
atrasando, potencialmente, a transformação efetiva em algumas empresas. Tal fato se deve não somente 
ao investimento financeiro, mas também às habilidades das equipes e, inclusive, à transição cultural. Esse 
aspecto poderia criar uma desconexão entre as expectativas da organização e os resultados a serem 
alcançados no futuro. 
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Metodologia

Em setembro de 2016, a Coleman Parkes Research, empresa independente de pesquisas sediada no Reino 
Unido, realizou, a pedido da Capgemini, uma pesquisa sobre a maturidade digital das empresas  no Brasil.  

Todos os pesquisados pertenciam ao primeiro escalão das empresas ou se reportavam diretamente a esses 
executivos (gerente e líderes de TI, gerente de vendas, etc.).

Todas as perguntas exigiam respostas baseadas em uma escala de sete pontos, sendo 1 a mais negativa 
e 7 a mais positiva.  Este relatório resume os resultados de todas as entrevistas, sendo, portanto, baseado 
em um universo de 42 executivos provenientes dos setores de varejo, bens de consumo e farmacêutico. Em 
alguns itens analisados, os resultados mostrados nos gráficos foram arredondados.
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