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Seja um parceiro do SEBRAE na transformação dos pequenos negócios. 
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Visite: www.oisebrae.com.br

REALIZAÇÃO:



Como poderíamos habilitar o empresário da Micro e Pequena Empresa a identificar, 
escolher e adotar os melhores canais, ferramentas e plataformas de vendas on-line 
disponíveis no mercado para a transformação digital do seu negócio, que possibilitem 
gerar mais valor para seus clientes e maior lucratividade, de acordo com sua 
maturidade digital, segmento de mercado e portfólio de produtos/serviços?

RESUMO DO DESAFIO

Apesar de ter disponível no mercado diversas 
plataformas de venda on-line, a maioria dos 
empresários encontram dificuldade em adotar algum 
canal ou plataforma de comércio eletrônico 
estruturado. Isso acontece porque se tem uma forte 
crença de que é muito caro ter uma operação online, é 
difícil se estruturar e a margem de lucro é baixa.

Além disso, pela diversidade de opções e modelos de 
contrato disponíveis no mercado, o empresário não 
consegue encontrar a melhor solução para o seu 
negócio, por falta de entendimento sobre qual 
caminho trilhar, quais soluções utilizar, quais 
processos precisam adequar e como ter maiores e 
melhores resultados no digital. 

Essa letargia resulta em mais de 50% das MPE 
diagnosticarem que estão perdendo clientes para 
o comércio eletrônico.

RESULTADOS ESPERADOS

Diante do contexto detalhado, pretende-se:

● Alcançar 60% dos negócios utilizando canais 
digitais de vendas regularmente em até 1 ano

DESAFIO  2
Transformação digital das MPE’s



Quem é nosso cliente?

Empresário de MPE, que ainda não vende de forma estruturada e sistematizada em plataformas digitais 
de negócios. Alguns deles sustentam a ideia de que não é possível. Entende muito de vendas e compras, 
mas não entende de negócio digital, acumula muitas funções e não consegue ser estratégico, com a visão 
apenas do presente. Boa parte não acordou para as demandas de um novo mercado consumidor e 
acredita que ainda consegue vender pelas próprias mãos, pois acha que seu cliente, não 
necessariamente, é um Consumidor Digital - Consumidor 4.0 (novos hábitos de consumo).  Outrossim, ao 
longo do tempo vem observando que está perdendo espaço para os concorrentes, apesar de ter um bom 
produto e um negócio organizado.

De acordo com levantamento interno do SEBRAE/PE verificou-se que:

● A maioria dos empresários utiliza redes sociais com perfis pessoais;
● Mais de 70% dos empresários compra pela internet;
● Mais de 90% acredita que ferramentas digitais podem impactar fortemente seu negócio.
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O que está acontecendo de fato?

O hábito de consumo das pessoas vêm mudando nos últimos anos, cada vez mais estão utilizando o 
meios digitais para realizar compras, fato que foi intensificado com a pandemia da COVID-19. Porém, a 
MPE não tem conseguido acompanhar a mudança rapidamente e tem, muitas vezes, atuação analógica. 
Desta forma, acaba se restringindo ao mercado ao seu redor e com baixa capacidade de interagir com 
novos mercados para captação de novos clientes. 

Como mencionamos, a pandemia forçou a necessidade da transformação digital nas empresas, 
intensificando também a baixa competitividade destas empresas em relação às que têm se adaptado ao 
digital.

De acordo com entrevistas realizadas ao longo do desafio verificou-se que:

● Há diversas plataformas de venda, serviços, o que gera insegurança por não saber qual a mais 
apropriada para seu negócio e por desconhecer com clareza como é a trilha de inserção 
manutenção neste mercado;

● Os empresários continuam com seus gastos de empresa física, sendo o gasto com toda estrutura 
para a inserção no mercado digital um adicional aos custos da empresa, sufocando ainda mais o 
empresário, desta forma, testes de plataformas somam, além de custo de tempo do empresário, 
custo financeiro.

De acordo com levantamento interno do SEBRAE/PE verificou-se que:

● Aproximadamente 55% das MPEs não vendem ou vendem eventualmente em redes sociais.
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Onde o problema acontece?

Normalmente na ausência de processo, programas e de pessoas qualificadas/designadas para a atividade 
estruturada de vendas on-line. Em seu processo de relacionamento, venda e distribuição que não 
consegue entregar uma boa experiência frente à mudança de cultura de compra no mercado, cada vez 
mais digital. E, na dependência de um ponto físico o qual limita o acesso dos stakeholders e pode atrasar 
processos de atendimento, produção e entregas.

Detalhamento do Desafio

Quando o problema é observado?

Percebe que tem um problema quando não vende e 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.



Qual o impacto do problema?

Os pequenos negócios são responsáveis por aproximadamente 70% dos empregos formais, de acordo 
com pesquisa Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) com base nos dados do 
o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia. A 
não-digitalização dos negócios faz com que percam relevância frente à nova cultura de consumo dos 
clientes, gerando falências, desemprego e um consequente empobrecimento da população e comunidade 
local.

Mais de 50% das MPE acham que sua empresa está perdendo clientes para o mercado eletrônico (Banco 
de dados Sebrae/PE - NAN).

56% dos consumidores brasileiros afirmaram que compraram no e-commerce pela primeira vez na 
pandemia, e 94% pretendem continuar comprando nas lojas online que descobriram no período 
(https://www2.criteo.com/br/shopper-story-2020)
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Qual a causa raiz do problema?

Se sente incomodado 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.

https://www2.criteo.com/br/shopper-story-2020


Quais deficiências o cliente encontra nas alternativas?

Algumas das principais deficiências encontradas nas alternativas são:

● As opções não incorporam estratégias digitais no negócio, apenas se comunicam com o cliente final 
- não ocorre uma verdadeira transformação digital;

● Contratar pessoas não especializadas para gerenciar as redes sociais e ferramentas de vendas gera 
um alto risco à imagem e à reputação diante dos clientes;

● 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 de que o digital não traz lucratividade e que não serve para 
o seu negócio. 
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Quais as alternativas existentes?

Ao tentar resolver seu problema, o cliente:

● Recorre a pessoas não especializadas, normalmente da família ou amigos, que utilizam as 

ferramentas de vendas, como: atendimento, , divulgação do produto, redes sociais, suporte ao 

cliente, etc. sem levar em consideração o custo-benefício;

● Coloca mais energia pessoal no negócio;

●  Cria promoções apenas com base em preços mais baixos;

● Incorpora processos analógicos aos meios atuais (gambiarra tecnológica);

● Utiliza canais digitais com contas pessoais, mas não utilizam para vender.



Informações complementares:

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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