
Caminhos da transformação digital nas PMEs - um roteiro para a 

maturidade digital. Por Ana Paula Dias. 

 

É sabido que a pandemia acelerou a digitalização, principalmente porque o 

comércio digital foi a saída encontrada pelas empresas para manter suas atividades 

respeitando o isolamento social. A realidade é hoje um híbrido de mundos físicos e 

virtuais onde podemos trabalhar, comprar, estudar e se relacionar tanto 

presencialmente quanto online.  

Jornada do cliente, personalização, big data, omnichannel, marketing digital, 

decisões baseadas em dados, algoritmos e estatísticas. A transformação digital 

tornou-se um pilar estratégico para as empresas. Mas será que todas elas estão 

prontas para essa transição?  

Um estudo da Boston Consulting Group (BCG) em parceria com o Google 

aponta que a maioria das empresas brasileiras (61%) ainda se encontra nos estágios 

iniciais de maturidade, denominados como “nascente” ou “emergente” em termos de 

digitalização. De acordo com este estudo, uma empresa é considerada 

conectada/madura digitalmente quando os dados estão integrados e ativados ao 

longo de múltiplos canais de mídia com clara conexão ao retorno do valor investido e 

aos resultados de vendas. Nessa etapa, o planejamento digital já está avançado.  

No Brasil, o que se observa é que, apesar de quase todas as empresas 

adotarem o discurso digital, apenas um número relativamente pequeno delas está 

preparado tecnicamente para explorar o potencial de uso de dados e automação. E 

falando de acordo com a minha experiência profissional, percebo que entre as PMEs 

o recurso mais comumente utilizado é a presença nas redes sociais como estratégia 

para se comunicar com seus clientes no mundo digital. Mas, a digitalização não para 

por aí, há um universo de possibilidades.  

Adaptar-se a essas mudanças não é uma tarefa fácil, tampouco passar de um 

nível para outro. Um levantamento encomendado pela Cisco demonstra os principais 

desafios enfrentados pelas PMEs para digitalizar seus negócios, que são a resistência 

cultural à mudança (18%), escassez de talentos e habilidades dentro da organização 

(17%) e falta de tecnologias necessárias para viabilizar a transformação digital (12%). 

Ou seja, as empresas encontram problemas de ordem técnica, como dificuldade de 

automação e interligação de dados; e de cunho organizacional, como dificuldade em 

transformar internamente a sua maneira de operar, agregar novas competências no 

quadro de colaboradores, como habilidades analíticas e conhecimento tecnológico, 

além de garantir colaboração entre os setores. 

Apesar dos desafios, a mudança é promissora. Um estudo realizado pelo IDC 

que analisou pequenas empresas no Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, Chile, 

Reino Unido, Alemanha e França, concluiu que as PMEs vão ser responsáveis por 

acrescentar US$ 2,3 trilhões ao PIB mundial até 2024 através da digitalização.    

O relatório do Euromonitor sobre as tendências globais de consumo de 2021 

também traz dados interessantes para as PMEs. Segundo o estudo, os negócios 

locais tendem a evoluir. Consumidores estão usando menos o transporte público e 

ficando dentro de um raio de 15 minutos de suas casas, o que diminuiu o movimento 
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nos centros das cidades. Nesse contexto de recuperação econômica no pós-

pandemia, as marcas podem fornecer soluções novas e existentes, tanto 

pessoalmente quanto virtualmente para atingir um público amplo. Ainda segundo o 

mesmo relatório, empresas estão usando tecnologias para alcançar a realidade 

phygital, implementando processos que incentivam os clientes a visitarem o local com 

segurança com a ajuda de dispositivos inteligentes, adotando sistemas de reserva 

digitais, códigos QR para touchless menus e pagamentos virtuais nas lojas.  

É importante salientar que promover a integração entre diferentes sistemas 

exige planejamento. É preciso definir exatamente qual o resultado se quer atingir por 

meio da integração de sistemas e quais processos e ferramentas de automatização 

serão escolhidas. Investimentos em tecnologia que estejam dissociados da evolução 

de competências e de objetivos tangíveis são erros comuns de empresas nessa 

jornada. Também deve-se garantir que o fomento de digitalização não ocorra em 

áreas isoladas. E por fim, menor atenção quanto à complexidade da mudança e busca 

por “bala de prata” são armadilhas para gestores durante o processo de 

transformação. 

 

 
Fonte: https://www.bcg.com/pt-br/the-journey-towards-digital-maturity-in-brazil  

 

Com base em suas pesquisas, a Boston Consulting Group (BCG) compilou 

informações, desafios e melhores práticas realizadas no processo de transformação 

digital de empresas e criou um roteiro com três níveis, estabelecendo metas técnicas 

e organizacionais para que as empresas alcancem a evolução digital por etapas. São 

elas: 

 

1) Do nascente ao emergente: crie as fundações. É preciso mudar a forma de 

trabalhar das pessoas. Tal transição requer apoio ativo e visível da alta gestão. 

Além disso, será preciso integrar os diferentes departamentos da empresa e 

garantir colaboração entre eles, além de contratar parceiros externos que 

possam preencher as lacunas de capacitação interna. No quesito técnico, é 
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preciso entender a situação dos dados da empresa e a viabilidade de 

transformá-los em informação além de providenciar recursos analíticos para 

poder avançar para a próxima fase.  

2) Do emergente ao conectado: construa conexões. Nessa fase, é necessário 

conexões multifuncionais que fazem as organizações digitais funcionarem, 

como coordenar vários canais, gerar receita incremental e conseguir 

eficiências por meio de uma melhor execução de mídia. Nessa fase, são 

cruciais as habilidades técnicas para combinar fontes internas e externas de 

dados online a fim de fornecer informações sobre os públicos-alvo e informar 

o trabalho de criação. Em seguida, torna-se possível automatizar a geração de 

mensagens, viabilizando a criação de centenas de mensagens customizadas, 

e consequentemente, teste e ajuste veloz de campanhas. 

3) Do conectado ao multimomento: faça cada momento valer. Para agir de 

maneira coordenada e sequenciada em cada touchpoint com o cliente, é 

necessário integrar os principais recursos próprios na organização e também 

incorporar o método ágil, sem o qual é praticamente impossível mover-se a 

velocidades digitais. é essencial vincular os objetivos técnicos aos KPIs do 

negócio, utilizando atribuição sofisticada, entre outras técnicas de medição, 

para otimizar a geração de valor. Investimentos em tecnologia que estejam 

dissociados da evolução de competências e de objetivos tangíveis são erros 

comuns de empresas que embarcam nessa empreitada. Além disso, deve-se 

garantir que o fomento de digitalização não ocorra em áreas isoladas. 

 

Por fim, deve-se garantir que a transformação data-driven vá muito além de 

ferramentas: depende de predisposição em evoluir o modo de operar das 

organizações.  A chave para sobrevivência para os pequenos empresários talvez 

resida exatamente no melhor entendimento e aplicação de recursos digitais em seus 

negócios. Por isso, é necessária uma mudança cultural antes de tudo. 
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Links que me ajudaram nessa reflexão: 

PMEs do Brasil estão longe de maturidade digital, aponta estudo  

Euromonitor - Global Consumer Insights 2021 

A Jornada Rumo à Maturidade Digital no Brasil    
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