
SEBRAE Open Innovation
Chamada aberta de inovação

Seja um parceiro do SEBRAE na transformação dos pequenos negócios. 
Venha participar de nossa Chamada de Inovação!

Visite: www.oisebrae.com.br

REALIZAÇÃO:



Como poderíamos apoiar o empresário tradicional a adequar seus 
modelos de negócios (processos de relacionamento, produção e 
entrega de valor) para o on-line, visando aumentar suas vendas?

RESUMO DO DESAFIO

Atualmente, os pequenos negócios tradicionais têm 
extrema dificuldade de se inserir ou evoluir no 
mercado digital por falta de conhecimento técnico e 
gestão dos processos adequados de relacionamento, 
produção e entrega de valor pensados para o online, o 
que resulta em apenas 11%* das empresas no 
Nordeste venderem online de forma estruturada em 
plataformas especializadas.

RESULTADOS ESPERADOS

Diante do contexto detalhado abaixo, pretendemos que a 

nova solução inovadora entregue um ou mais dos resultados:

● Aumente as vendas dos negócios tradicionais atendidos 

em pelo menos 30% através de canais digitais, em 1 ano.

● Atenda negócios tradicionais de forma escalável.

● Tenha usabilidade simples e possibilite que mesmo os 

empresários com pouco conhecimento no digital 

consigam extrair ganhos de ampliação de mercado e 

resultados financeiros, melhorando seu 

relacionamento, produção e/ou entrega de valor pelo 

online.

● Disponibilize diagnóstico que apoie o empresário a 

visualizar suas deficiências.

● Gere inteligência para o empresário, possibilitando 

melhores decisões.

● Mapeie e sugira soluções adequadas à necessidade 

atual de cada empresa.

DESAFIO 1 
Competitividade do negócio tradicional na economia digital

2* CGI.BR/NIC.BR, centro regional deestudos para o desenvolvimento da sociedade da 
informação (CETIC.BR), julho dde 2019



Quem é nosso cliente?
A empresa tradicional, em sua grande maioria, ainda não vende no digital de forma estruturada. Este empresário possui bom 

conhecimento técnico na sua área específica, mas lhe falta o conhecimento e prática de gestão para o online. Por isso, sente 

dificuldade em alcançar clientes que estão num contexto fora do tradicional, chegando inclusive a duvidar se as pessoas 

gostariam de comprar seu produto ou serviços no canal online. Alguns se encontram em uma zona de conforto, o que dificulta a 

busca por qualificação. Outros, sobrevivem neste momento crítico da economia, com escassez de recursos financeiros e de 

tempo para sair do operacional e ter visão mais estratégica.

Parte do empresariado não acreditava no impacto do digital no seu negócio, o que por muitas vezes justificava a apatia perante 

mudanças nessa área. Hoje, vê uma nova realidade de interação na sua cadeia de mercado, antes baseada em relações de 

indicação e proximidade com representantes comerciais de fornecedores, e em clientes mais próximos que buscavam seu serviço 

por comodidade. Nesta nova economia, com as relações escalonadas pelo digital, seus fornecedores e clientes enxergam mais 

alternativas ao seu serviço, diminuindo sua competitividade e o forçando a aderir às novas práticas mercadológicas. 

O que está acontecendo de fato?

● Com a atuação analógica, esse pequeno negócio acaba se restringindo ao mercado ao seu redor e com baixa capacidade de 

interagir com novos mercados para captação de novos clientes.

● O hábito de consumo das pessoas vêm mudando nos últimos anos provocado pelas redes sociais e plataformas de negócios 

online, que foi intensificado ainda mais no ano de 2020, por conta do isolamento social forçado. 

● A pandemia reforçou  a necessidade da transformação digital nas empresas, intensificando também a baixa 

competitividade destas empresas em relação às que têm se adaptado ao digital.

Detalhamento do Desafio
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● Os pequenos negócios não conseguem acessar o mercado digital por falta de conhecimento técnico, processos adequados 

e gestão, além da incerteza ao acessar um ambiente digital de negócios desconhecido. Há dificuldade em ir para o digital e 

atrair seu negócio sem ter uma pontuação referendada.

● Como o empresário aumenta  vendas, reduz custos internos e compra insumos e matérias-primas mais baratos são 

exemplos de atividades impactadas pela nova economia.

● Em contrapartida, a empresa que nasce digital tem mais facilidade na utilização de ferramentas digitais e normalmente 

possui estratégia de gestão, marketing e vendas mais adequadas ao online.

● Há uma distância crescente entre as MPEs tradicionais "analógicas" e o mercado consumidor, cada vez mais digital.

● 87% dos consumidores que fizeram sua primeira compra em 2020 afirmam manter consumo digital.

● Em 19 anos, o e-commerce representou 6% do PIB e em 2020 passou a 10%.

● Há 20 anos o e-commerce cresce muito acima do PIB e varejo, acelerando fortemente em 2020 durante a pandemia.

● Cruzando os dados do levantamento feito pela Big Data Corp e Paypal em 2019, onde mapeou 23 milhões de sites e 

identificou 930 mil sites de e-commerce com o volume de empresas registradas na Receita Federal (19.209.508), 

identificamos que apenas 4,84% das empresas têm loja online.

● O empresário enfrenta momentos de incertezas, de prioridade na sobrevivência, falta de pessoal/colaboradores com 

habilidades e de confiança.

● Empresários de alguns segmentos não percebem a necessidade de priorizar o digital porque o negócio tem funcionado 

através de contatos, editais, licitações etc.

● Ainda, a nova economia proporciona experiências híbridas - um misto da experiência física com a digital - e que precisa ser 

levada em conta.
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Quando o problema é observado?
Percebe que tem um problema quando identifica que sua concorrência é nacional ou global, porque seus concorrentes já estão 

nas redes sociais e plataformas de vendas online ou no momento em que clientes fiéis desaparecem da sua loja por satisfazerem 

suas necessidades em lojas online concorrentes, com fácil acesso aos produtos e serviços, comparatividade de preços e valor 

agregado gerado, as quais também foram agravadas pelo contexto da pandemia. 

Onde o problema acontece?
Normalmente no seu ponto físico, do qual é dependente para efetivar suas vendas. Seu processo de relacionamento, venda e 

distribuição não consegue entregar uma boa experiência frente à mudança de cultura de compra no mercado, cada vez mais 

digital. Depender de um ponto físico limita o acesso dos stakeholders e pode atrasar processos de atendimento, produção e 

entregas.

Qual a causa raiz do problema?
Se sente incapaz por não ter informações e conhecimentos de como se inserir no digital, não sabendo utilizar as ferramentas de 

maneira adequada. Assim, tem problemas de autogestão. Diz que não tem tempo para aprender a usar novas ferramentas, 

dependendo dos filhos ou parentes para fazer uso do digital. Ao mesmo tempo, lhe faltam recursos financeiros para contratar 

algum profissional especializado/dedicado ao serviço e de sua confiança.

Qual o impacto do problema?
Cruzando os dados do levantamento feito pela Big Data Corp e Paypal em 2019, onde mapeou 23 milhões de sites e identificou 

930 mil sites de e-commerce com o volume de empresas registradas na Receita Federal (19.209.508), identificamos que apenas 

4,84% das empresas têm loja online.
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Já o estudo produzido pela cetic.br, em julho de 2019, aponta que 11% das empresas do nordeste têm presença em plataformas 

especializadas de comércio eletrônico como mercado livre, OLX, americanas, porém 84% faturam no máximo 10% pelo online. 

De acordo com diversas pesquisas publicadas ao longo de 2020, apontam crescimento nessas duas taxas, mas mesmo assim, 

ainda é muito pouco para uma parcela tão expressiva do mercado, que são os pequenos negócios, que representam 95% do 

número de empresas do país. 

A Pesquisa do Sebrae, realizada em 2020 durante o pico da pandemia, mostra que 31% das empresas mudaram o funcionamento 

e precisaram se adaptar para manter a saúde financeira, porém a pesquisa também revelou que a situação financeira da maioria 

das empresas (73,4%) já não estava boa antes mesmo da crise da Covid-19. Quase a metade dos empresários (49%) respondeu 

que as finanças estavam razoáveis, enquanto 24,4% responderam que estavam ruins.

Quais as alternativas existentes?

Ao tentar resolver seu problema, o cliente:

1. Recorre a pessoas não especializadas, normalmente da família ou amigos, que utilizam as ferramentas de gestão e de redes 

sociais de forma amadora, mas de baixo custo.

2. Procuram o SEBRAE/PE para ter consultorias ou realizar capacitações.

3. Contratam empresas especializadas de baixo custo para gerenciar as redes sociais do negócio.

4. Utilizam sistemas de gestão de baixo custo e com interface simplificada que não atendem à necessidade do empresário.

5. Utilizam canais digitais, plataformas de integração e lojas integradas a redes sociais de forma amadora.

6. Insistem nos processos analógicos, buscando incorporar processos ainda tradicionais.
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Quais deficiências o cliente encontra nas alternativas?
Algumas das principais deficiências encontradas nas alternativas são:

1. As opções não incorporam estratégias digitais no negócio, apenas se comunicam com o cliente final - não ocorre uma 

verdadeira transformação digital.

2. Ter pessoas não especializadas gerindo as redes sociais é ineficaz, onerando o orçamento da empresa e gerando um alto 

risco de causar problemas à imagem e à reputação diante dos clientes.

3. Não recebe um acompanhamento para dar suporte à aplicação dos aprendizados que obteve nas capacitações que 

recebeu.

4. Não trabalha aspectos de mudança atitudinal e mentalidade durante as capacitações que realiza.

5. Utilizar ferramentas digitais de forma amadora resulta em ineficiência e desânimo para a sua continuidade. Por utilizar as 

plataformas sem estratégia e conhecimento aplicado, os resultados são muito baixos, contribuindo com a crença que o 

digital não traz lucratividade e que não serve para o seu negócio.

Informações complementares:

Dados compilados do mercado online pelo projeto RETAIL: 
https://drive.google.com/file/d/1dsNVJFxYNIRn0eTQSCqgaFpWPShcGG5Q/view?usp=sharing 

SEBRAE e o futuro: https://drive.google.com/file/d/1HvbtXLSTHg6N3igEKyDAFq3-XVbSpf2P/view?usp=sharing

Inscreva-se no site: www.oisebrae.com.br

Dúvidas: acesse o regulamento ou entre em contato pelo
E-mail: oil@portodigital.org ou pelo WhatsApp: (81) 9 9121-0040.
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