PMEs nos canais
digitais: um guia para
adaptar sua atuação
no cenário atual
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Fato é que existem muitas dúvidas sobre o assunto. Antes
de simplesmente começar um processo de digitalização
da sua empresa, convém saber por que, exatamente, ele
é tão necessário.

Introdução

Neste guia, você conhecerá a relevância da adaptação digital e
quais os obstáculos para implantá-la no seu negócio. Também
ficará por dentro das transformações mais urgentes, que
devem entrar em vigor durante o período de isolamento social.

Você tem uma pequena empresa e deseja, como todo empresário, ampliar a margem de
lucro proporcionada por ela, correto? Mas o que muitos se perguntam, principalmente

Quer saber como fortalecer os pilares do seu negócio e deixá-lo

em um cenário desafiador como o atual, é como se manter competitivo no mercado.

pronto para se destacar após este momento delicado?

Afinal, as circunstâncias exigem, antes de mais nada, uma boa estratégia de
sobrevivência. A solução completa passa pela rápida adaptação digital do seu negócio.

Continue a leitura!
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A importância da adaptação no cenário digital

A IMPORTÂNCIA DA ADAPTAÇÃO NO CENÁRIO DIGITAL

Diante da conjuntura enfrentada nos dias de hoje, a maior

Cada vez mais indispensáveis na vida moderna, as

dificuldade das pequenas empresas é manter o fluxo de caixa

soluções digitais são fundamentais para a inovação dos

em dia. Neste exato momento, milhares de gestores estão

processos das organizações.

pensando no que fazer para, ao menos, honrar compromissos
com fornecedores e funcionários. A certeza instantânea é

Os donos de PMEs que perceberam isso antes do

evidente: diminuir os impactos e, ao mesmo tempo, buscar

isolamento social saíram na frente. Se esse não for o seu

outras fontes de receita.

caso, tudo bem. No entanto, você deve posicionar sua
marca no mundo virtual o mais rapidamente possível. Se,

Parte desses gestores tem a convicção de que quem conseguir

há alguns meses, ter um aplicativo da empresa era luxo;

superar o período ruim consolidará a presença do negócio

agora, é o mínimo.

no seu nicho de atuação. Por outro lado, a verdade é que
muitos deles nem sequer haviam iniciado qualquer etapa

O foco consiste em conservar o elo com seus clientes e

relacionada à adaptação digital do próprio negócio. De repente,

atrair consumidores que possam intensificar o volume da

tal digitalização se transformou em verdadeira tática de

clientela em um médio prazo. Isso só é possível via boa

sobrevivência.

dose de interação digital, seja pelo computador, tablet ou
smartphone. As empresas que realizarem esse contato

Todos nós sabemos que o momento é único. Se todo o esforço é

da melhor forma ganharão credibilidade em um futuro

válido para preservar os clientes conquistados, a tecnologia vem

não muito distante. É delas que as pessoas se lembrarão

comprovar o quão facilitadora ela é para atingir esse objetivo.

na hora de pedir um serviço ou produto.
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A IMPORTÂNCIA DA ADAPTAÇÃO NO CENÁRIO DIGITAL

OS HÁBITOS DE CONSUMO NO FUTURO
Além disso, observe que o cenário que estamos
vivendo também será decisivo para uma acentuada
modificação dos hábitos dos consumidores. Em
outras palavras, é provável que, após o isolamento,
algumas rotinas permaneçam. Ao constatar que
resolver problemas pelo mundo digital é realmente
rápido e efetivo, a população tende a fixar o uso
desses canais em seu cotidiano. Logo, é preciso se
preparar para essa demanda.
A partir do momento em que sua empresa oferece

Igualmente importante é notar que os testes recentes são efetuados nas duas pontas das transações

uma infraestrutura tecnológica funcional aos

comerciais. Do outro lado, existe um grupo de organizações que se viram diante da necessidade de

clientes, eles se sentem amparados. Isso, porque

dar mais atenção ao atendimento online. Existem, é claro, diferentes maneiras de se fazer isso.

você demonstra que seu negócio é capaz de prover
saídas até mesmo nas piores fases. Soma-se a

Como academias, escolas e faculdades, por exemplo, podem adaptar a utilização de ferramentas

essa questão uma maior valorização da presença

tecnológicas à realidade do seu negócio? Como agregar valor à marca ao durante este longo

de cada cliente para o sucesso do negócio.

intervalo imposto pelas circunstâncias? Essas e outras dúvidas serão abordadas na sequência.
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Os desafios da adaptação digital em PMEs

OS DESAFIOS DA ADAPTAÇÃO DIGITAL EM PMES

Sem dúvida alguma, as empresas com mais dificuldade
para introduzir a adaptação digital nos seus processos
são aquelas que, até então, tinham um operacional
profundamente calcado no mundo presencial. Há pouco, nós
demos o exemplo de academias e instituições de ensino, mas
você pode estender essa percepção a outras organizações,
como as montadoras de veículos.
Sim, até mesmo as empresas de grande porte estão buscando
soluções distintas. As fabricantes de veículos estreitaram
o contato com as concessionárias, responsáveis por
concretizar as vendas. Na prática, as marcas estabeleceram
pontes confiáveis entre possíveis consumidores e consultores
de vendas. Mas quais seriam os desafios mais comuns das
PMEs para digitalizar seus processos?
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OS DESAFIOS DA ADAPTAÇÃO DIGITAL EM PMES

ADOÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS

A conjuntura vigente pede pressa, mas isso
jamais deve ser confundido com precipitação.

A situação repleta de adversidades serviu
para enfatizar a importância do detalhamento

A eficácia do ensino a distância não depende

dos planos de ação. Em se tratando das

exclusivamente de uma câmera, local

instituições de ensino, as videoaulas viraram

adequado para gravar aulas e professores

realidade da noite para o dia. Na prática, o novo

talentosos. De modo análogo, a inovação

formato foi um transtorno para a maior parte

tecnológica da sua empresa não acontecerá

das empresas do ramo. Mesmo com dinheiro

apenas com base na instalação de um

em caixa para realizar a mudança, o processo

conjunto de dispositivos eletrônicos.

envolve muitos outros aspectos.
A fim de que seja realmente bem-sucedida,
A experiência comprovou que a adoção de

a transformação digital precisa da máxima

novas tecnologias deve ser pensada com muito

adesão de gestores e colaboradores. Para

cuidado e critério. Assim como em outras áreas

que assimilem as alterações, todos devem

do negócio, as ações devem estar ancoradas

saber quais procedimentos ou etapas sofrerão

em um bom planejamento estratégico.

modificações e com qual intuito.
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OS DESAFIOS DA ADAPTAÇÃO DIGITAL EM PMES

MUDANÇA DE
COMPORTAMENTO E CULTURA

O ato de inovar está mais relacionado ao grau de
preocupação da empresa com o aprimoramento
contínuo de seus próprios processos.

Em geral, as pessoas apreciam as
situações nas quais estão confortáveis.

Nesse sentido, em vez de seguir a linha do “sempre

Nesse contexto, há uma propensão

foi assim”, é interessante aproveitar a ocasião

natural a resistir à proposta de

para verificar quais têm sido os procedimentos

mudanças. O atual cenário é urgente,

de melhoria interna. Ao seguir uma cultura da

o que facilita a compreensão e

inovação condizente com seu modelo de negócio

colaboração de todos. Apesar disso, vale

e seus objetivos, sua empresa não ficará para trás.

ressaltar que a adaptação digital mexe
com a cultura organizacional do negócio.

Vale dizer que essa nova cultura mantém laços
estreitos com as variações comportamentais

Caso sua empresa ainda não tenha, ela

exibidas pelo mercado de atuação. Dessa

precisará, em primeiro lugar, elaborar e

maneira, além da necessidade de adaptação

praticar uma cultura voltada à inovação.

digital de caráter emergencial, também é preciso

O termo, inclusive, exige atenção, pois

acompanhar as oscilações do mercado em

não consiste exatamente em investir em

condições normais — após a recuperação do

tecnologia de ponta, por exemplo.

ritmo de trabalho.
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OS DESAFIOS DA ADAPTAÇÃO DIGITAL EM PMES

TREINAMENTO DE EQUIPES

Tome como exemplo a ampliação do atendimento por meio
de aplicativos de mensagens. Nesse ponto, a questão não é,

Anteriormente, mencionamos a necessidade de que os colaboradores

necessariamente, o uso em si, mas o tom a ser adotado durante o

assimilem os conceitos por trás das atualizações de procedimentos.

contato com consumidores e clientes. Isso prova que os cuidados

Outro ponto fundamental para que as medidas concebidas no

atrelados aos treinamentos abrangem toda a infraestrutura operacional

planejamento surtam o efeito esperado é o domínio das referidas

do negócio — da produção da mercadoria ao pós-venda.

tecnologias. Dito de outro modo, os funcionários precisam aprender a
lidar com as novas ferramentas de trabalho.

Diante de todos esses apontamentos, você deve se certificar de que as
equipes, independentemente do departamento, saibam exatamente o que

Diariamente, o desconhecimento acerca do funcionamento de um

fazer em qualquer situação. O tipo de treinamento deve estar correlacionado

simples sistema de armazenamento em nuvem acarreta a eliminação

ao grau de complexidade de uso da ferramenta em questão. Algumas vezes,

acidental de diversos arquivos. Se a empresa opta por usar uma nova

é preciso que a organização provedora da solução tecnológica acompanhe os

plataforma para monitorar as etapas dos projetos e o compartilhamento

funcionários de perto no início, concedendo um suporte mais customizado.

de arquivos, os colaboradores precisam saber como usá-la.
De forma geral, porém, tudo se resolve com uma série de bons tutoriais,
Essas e outras consequências são solucionadas com base na oferta

os quais podem ser vistos e revistos quantas vezes o colaborador julgar

de treinamentos apropriados, que mantenham os colaboradores a par

necessário. Em suma, é crucial entender que o nível de comprometimento

de qualquer atualização. Assim como sua empresa, os funcionários

dos funcionários com a adaptação digital está vinculado ao entendimento

precisam de tempo e preparo para passar pela adaptação digital.

pleno dos novos procedimentos e tecnologias.
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OS DESAFIOS DA ADAPTAÇÃO DIGITAL EM PMES

GESTÃO DE CUSTOS

Existem, ainda, os gastos atrelados à
segurança da informação. Suponha que

Na trajetória de transformação digital,

seus funcionários trabalhem via home

a gestão de custos também é marcada

office. Caso eles operem dados sigilosos,

por modificações. Nem é preciso ir muito

é recomendável recorrer a um sistema

longe para enxergá-la. Basta salientar que

de segurança extra, como um firewall

a utilização de plataformas profissionais

adequado. Afinal, os procedimentos,

compromete parte do caixa da empresa.

anteriormente efetuados dentro do
ambiente seguro da organização,

Em alguns casos, é preciso adquirir

começam a usar a rede doméstica

dispositivos para certos funcionários,

do colaborador.

habituados a operar computadores com
configurações de hardware robustas. Se a

Ao lado da revisão da política de custos,

empresa tem servidores físicos, terá que,

faz-se necessário rever a gestão de risco

ao menos temporariamente, contratar um

das operações, agora concretizadas

serviço de alocação de dados em nuvem.

a distância. Essa vertente decisória

Soma-se a isso a necessidade de assinar

merece uma avaliação aprofundada, a

alguma plataforma que viabilize a realização

fim de assegurar que os riscos e custos

de videoconferências com alta qualidade.

estejam sob controle.
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As adaptações digitais mais urgentes

AS ADAPTAÇÕES DIGITAIS MAIS URGENTES

No atual contexto, o home office é, de longe, o processo
que requer a maior velocidade de implantação. Visto como
tendência, o escritório domiciliar rapidamente se transformou
em necessidade para todos os segmentos empresariais. Com as
equipes em casa, é primordial proporcionar toda a infraestrutura
requerida pelo desempenho de suas funções.
Nessa linha, a empresa deve certificar-se de que os colaboradores
usem somente instrumentos digitais de trabalho profissionais,
como o WhatsApp Business. Outro aspecto que merece destaque
é o e-commerce. Desde que seja pertinente ao tipo de negócio, ter
uma loja virtual também é item obrigatório de sobrevivência.
Há mais uma medida a ser priorizada: a criação de campanhas
totalmente embasadas em estratégias de marketing digital. Por
meio delas, sua empresa terá mais chances de cativar o públicoalvo. Com um planejamento bem-definido, é provável que você
não só mantenha os clientes da base, como conquiste novos nos
próximos meses.
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Dicas para garantir uma adaptação bem-sucedida

DICAS PARA GARANTIR UMA ADAPTAÇÃO BEM-SUCEDIDA

No centro de toda a revolução digital,

Por fim, para que adaptação digital renda os

naturalmente, estão os clientes e as

resultados almejados, siga as seguintes dicas:

demais pessoas do público-alvo da
organização. A grande vantagem de se

• utilize uma plataforma que possibilite

aperfeiçoar a cultura da empresa é que

o pleno contato entre colaboradores e

você visualizará novas demandas com

gestores. Selecione os mais experientes

antecedência.

para fornecer suporte e tirar dúvidas;

Em uma situação crítica, como a de

• compartilhe o status das tarefas em

agora, o uso massivo da tecnologia pelos

tempo real— com moderação, o ideal é

consumidores é algo que deve repercutir

que, mesmo a distância, todos sintam a

nas ações das empresas. Com uma

empresa em movimento. Isso é possível

pesquisa de mercado completa, você

mediante a visualização dos avanços das

pode descobrir novas soluções antes da

etapas de uma dada atividade, por exemplo;

concorrência. São fatores como esse que
revigoram o diferencial competitivo da sua
organização perante as demais.

• diversifique os tipos de canais de contato
com os clientes.
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Conclusão
Mais impactadas do que as demais, as pequenas empresas
precisam acelerar o processo de adaptação digital. Essa é a
melhor forma de ganhar o fôlego necessário para superar o cenário
desafiador do momento. Contudo, ao longo deste guia, você pôde
conferir que o processo de mudança envolve diversos fatores.
Ao atentar aos grandes desafios relacionados à adaptação digital
da sua empresa, você estará muito mais preparado para contornar
os obstáculos. Com nossas orientações, seu negócio ganhará
força para se destacar no mercado em médio e longo prazo.
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sobre a mongeral aegon

Presente há 50 anos no mercado nacional, a Serasa Experian é responsável pelo gerenciamento
da maior base de dados da América Latina. Por meio dessa base, oferece os relatórios mais
precisos e eficazes do mercado, atendendo com precisão e confiabilidade as demandas de
empresas, empreendedores e consumidores, reforçando suas decisões de crédito.
Além disso, a Serasa Experian oferece um portfólio estratégico de ferramentas e soluções
inovadoras para gestão de riscos, marketing e certificação digital. Desde 2007 integra o
grupo Experian, a maior referência mundial em serviços de informação.

GOSTOU DESSE MATERIAL
E QUER IR MAIS ALÉM?
Então não deixe de seguir o nosso blog para não
perder nenhum conteúdo incrível como esse!

QUERO ACESSAR O BLOG AGORA

