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A agenda da transformação digital tem avançado 
consistentemente no mundo e acelerado a retomada 
econômica no pós-COVID em todos os mercados. Ao longo do 
último ano as empresas brasileiras não ficaram de fora desse 
processo de mudança profunda em sua maneira de produzir, 
entregar e capturar valor dos clientes. O uso das tecnologias 
como ativo estratégico tem persistentemente avançado na 
agenda da gestão das micro e pequenas empresas nacionais.

A transformação digital, em uma visão estratégica, modifica 
as bases de competição ao combinar o uso de tecnologias 
com novos modelos de negócios, facilitando a vida dos 
consumidores e gerando novas formas de competição 
para as empresas. Nesse sentido, a transformação digital 
é caracterizada mais pela “transformação” do que pelo 
“digital”. Pensar em novos modelos de negócio com o suporte 
de tecnologias é o caminho para alcançar o universo fígital 
(junção do mudo físico com o digital) e avançar na agenda da 
transformação estratégica dos negócios.

O Mapa da Digitalização das MPEs brasileiras tem por 
objetivo conhecer como as micro e pequenas empresas 
nacionais estão atuando na digitalização de seus negócios 
e em que nível de maturidade digital se encontra, a partir 
da mensuração do grau de implementação de um conjunto 
de 25 boas práticas digitais e da utilização das tecnologias 
habilitadoras a este processo.

Nesse segundo ano da pesquisa, a ABDI consolida uma 
liderança na construção de informações e bases de dados 
que permitem acompanhar e compreender de que forma 
esse fenômeno tem se desenvolvido e afetado as micro 
e pequenas empresas brasileiras. Além disso, a segunda 
edição do Mapa da Digitalização das MPEs permite iniciar 
análises comparativas e verificar onde as empresas mais têm 
avançado e onde permanecem as barreiras à implementação 
de modelos de negócio fígital. 

Boa leitura!

APRESENTAÇÃO
DA PESQUISA 
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METODOLOGIA
Nesse segundo ano da pesquisa, fizeram parte da 
amostra um conjunto de 1701 micro e pequenas 
empresas nacionais, de todas as regiões do 
Brasil. A coleta das respostas aconteceu por 
telefone no período de 03/03/2022 a 25/04/2022. 
A amostra possui representatividade nacional e 
setorial, com um total de respondentes de 385 
empresas do setor industrial, 705 empresas do 
setor de comércio e 611 do setor de serviços.

Região

Fig 1 | Caracterização das Empresas

Porte da Empresa Setor Econômico

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

15,5%

29,3%

17,5%

23,6%

14,1%

Tempo de Empresa

Menos de 1 ano 5,4%

Mais de 10 anos 43,9%

5 a 10 anos 22,8%

2 a 5 anos 18,9%

1 a 2 anos 9,1%

ME
63,8%

EPP
36,2% Serviços

36,0%

Comércio
41,4%

Indústria
22,6%
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• A média da maturidade digital das micro 
e pequenas empresas brasileiras evoluiu 
discretamente, com uma pontuação de 41,47 
em 2022 em comparação a uma pontuação 
de 40,77 em 2021;

PRINCIPAIS ACHADOS  
DA PESQUISA

0 100
39,53 pts

apresentou a maior evolução
Setor de Comércio

0 100
41,47 pts

digital das MPEs brasileiras
Média de maturidade

analógicas emergentes

66%
19% 47%

N.1

das MPEs  
estão nos níveis (N) 1 e 2  
de maturidade digital

N.2 N.3 N.4

0 100
41,66 pts

apresentou os melhores resultados
Setor de Serviços

• A distribuição das empresas brasileiras, por 
categorias de maturidade digital, se manteve 
estável com 66% das empresas nos níveis 1 e 
2 de maturidade digital, sendo 19% empresas 
analógicas (nível 1) e 47% emergentes (nível 2);

• O setor de comércio apresentou a maior 
evolução no período, saltando de uma 
pontuação de 36,75 em 2021 para 39,53 
em 2022;

• O setor de serviços apresentou o melhor 
resultado, com 41,66 pontos em 2022. Houve 
uma leve queda em relação aos resultados de 
2021, quando o setor registrou 43,73 pontos; 

• As maiores pontuações continuam 
sendo registradas nos objetivos 4 – Inovar 
mais rápido e colaborativamente e 
objetivo 1 – Conectar e engajar clientes, 
com pontuações de 46,87 e 43,30 
respectivamente;

Objetivo 4 - Inovar mais rápido e colaborativamente

Objetivo 1 - Conectar e engajar clientes

Maiores pontuações

0 100

0 100
46,87 pts

43,30 pts
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Usar a rede de parceiros e fornecedores para inovar
Prática mais adotada

0 100
55,4%

Participar de plataformas de negócios
Prática menos implementada

0 100
75%

Acesso a banda larga nas empresas
Cresceu 10 pts percentuais

0 100
79%

Práticas de back-up e armazenamento de dados
Crescimento consistente

0 100
55%

• “Usar a rede de parceiros e fornecedores 
para inovar” permanece como a prática 
mais adotada pelas empresas, sendo 
implementada por 55,4% das empresas 
respondentes;

0 100

Objetivo 2 - Estabelecer novas bases de competição
Maior crescimento

41,95 pts

• O Objetivo 2 – Estabelecer novas bases de 
competição registrou o maior crescimento 
no período, saltando de 35,01 pontos em 
2021 para 41,95 pontos em 2022. Esse 
crescimento indica que as empresas 
priorizaram implementar práticas diretamente 
relacionadas à “fazer negócios” como forma 
de dinamizar suas atividades e recuperar 
perdas do período da pandemia;

• “Participar de plataformas de negócios” 
continua sendo a prática menos 
implementada pelas empresas, com um 
percentual de 75% das empresas respondentes 
que não adotam esta prática;

• O acesso a banda larga nas empresas 
cresceu 10 pontos percentuais, saltando de 
69% das empresas em 2021 para 79% em 2022;

• Práticas de back-up e armazenamento de 
dados também registrou um crescimento 
consistente. Em 2022, 55% das empresas 
respondentes afirmaram possuir rotinas 
de back-up de dados formalmente 
estabelecidas. Em 2021, foram apenas 38% 
das empresas.
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MATURIDADE 
DIGITAL  
DAS MPES 
BRASILEIRAS

Apesar do crescimento da maturidade 
digital medida em 2022, em relação ao valor 
apurado em 2021, o que se oberva é uma 
estabilidade na distribuição de empresas 
entre os níveis de maturidade considerados. 

Tanto em 2021 quanto em 2022, há uma 
maior concentração de empresas no nível 
2 da escala, ou seja, no nível “Emergente”. 
Estas empresas demonstram esforços 
para entrar no mundo digital, mas ainda 
apresentam modelos de negócios 
tradicionais e dificuldades em romper a 
barreira da digitalização e dar o salto para a 
transformação estratégica de seus negócios.

18%

19%

48%

47%

30%

29%

3%

4%

0PTS 100PTS50PTS20PTS 80PTS

LÍDER DIGITALINTERMEDIÁRIOEMERGENTEANALÓGICO
NÍVEL 4NÍVEL 3NÍVEL 2NÍVEL 1

Fig 2 | Distribuição das MPEs avaliadas por nível de maturidade

2021

2022
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43,73
41,84

40,49
41,81

36,75
40,95

INDÚSTRIA COMÉRCIOSERVIÇOS

Fig 3 | Média de maturidade digital total e por objetivo

Fig 4 | Maturidade digital por setor da economia  (total e por objetivo)

CONECTAR E 
ENGAJAR CLIENTES 

44,41
43,30

ESTABELECER 
NOVAS BASES  

DE COMPETIÇÃO 

35,01
41,95

GERAR MAIS VALOR 
PARA OS CLIENTES 

37,53
36,38

CONSTRUIR UMA 
ORGANIZAÇÃO  

ORIENTADA A DADOS 

39,20
38,83

INOVAR MAIS RÁPIDO E
COLABORATIVAMENTE 

47,72
46,87

40,77

41,47

OBJETIVOS
SERVIÇOS

1. Conectar e engajar clientes 46,71

2021 2022 2021 2022 2021 2022

2. Estabelecer novas bases  
de competição 39,64

3. Construir uma organização  
orientada a dados 40,47

4. Inovar mais rápido e
colaborativamente 50,88

5. Gerar mais valor para os 
clientes 40,93

42,38

42,26

40,28

46,35

37,94

INDÚSTRIA

42,78

32,94

40,69

49,14

36,90

41,86

41,43

36,93

50,52

38,31

COMÉRCIO

42,07

29,64

36,60

42,33

44,89

41,97

38,61

45,33

33,11 33,97

POR OBJETIVO 2021

POR OBJETIVO 2022

 TOTAL 2021

 TOTAL 2022
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CONECTAR
E ENGAJAR 
CLIENTES
Os hábitos de consumo mudaram, sobretudo 
após a pandemia do COVID e a aceleração do 
uso de canais digitais para localizar produtos e 
fornecedores e efetivar compras e 
relacionamento com clientes. Nesse sentido, a 
presença digital é condição prévia para a 
empresa participar do universo on-line e 
conectar e engajar clientes através desses 
canais é um imperativo!

OBJETIVO 1

44,41

43,30

POR SETOR 2021

POR SETOR 2022

 TOTAL 2021

 TOTAL 2022

MATURIDADE MÉDIA

COMÉRCIO

42,07
44,89

INDÚSTRIA

42,78
41,86

SERVIÇOS

46,71
42,38
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Fig 5 | Implementação de boas práticas do objetivo 1 

CONECTAR E ENGAJAR CLIENTES

Em 2022, as micro e pequenas 
empresas brasileiras registraram 
uma ligeira queda na média 
de maturidade neste objetivo, 
passando de 44,41 em 2021 para 
43,30 em 2022. Entretanto, este 
ainda é o segundo objetivo com 
maior nível de maturidade entre 
os cinco pesquisados. Entre as 
práticas analisadas neste objetivo, 
merecem destaque no período 
“Website com funcionalidades 
interativas” e “Ferramentas de 
personalização da experiência” 
que saltaram de 27,5% e 14,9% 
respectivamente em 2021 para 
34,3% e 38% em 2022 como práticas 
“implementadas” pelas empresas.

O resultado geral desse objetivo 
demonstra que as empresas 
permanecem com esforços de 
manter uma presença digital, 
sobretudo nas redes sociais, mas 
também estão atentas ao uso 
de tecnologias para automatizar 
rotinas operacionais de contato 
com clientes e participação em 
discussões on-line. O destaque 
negativo fica por conta da prática 
“Desenvolver uma experiência 
Omnichannel para o cliente” que 
em 2021 não era implementada 
por 21,2% das empresas e 
passa a 51,6% em 2022. Esse 
recuo pode ter relação com a 
reabertura dos negócios após a 
pandemia do COVID e retorno a 
funcionamento presencial, o que 
tora mais complexa para as micro 
e pequenas empresas a tarefa de 
se manter ativa nos dois universos, 
físico e digital.

Implementado Parcialmente implementado Não implementado

Boa Prática 1 
Uso de Mídias Sociais

Boa Prática 2 
Website com funcionalidades interativas

Boa Prática 3 
Experiência Omnichannel

Boa Prática 4 
Ferramentas de Personalização da experiência

Boa Prática 5 
Atendimento Automatizado para perguntas frequentes

Boa Prática 6 
Criar Conteúdos e participar de discussões on-line

2021

2022

44,5%36,6% 18,9%

28,7%39,1%32,2%

2021

2022

33,3%

43,8%

39,2%

21,9%

27,5%

34,3%

2021

2022

47,4% 21,2%31,4%

51,6%18,8%29,6%

2021

2022

65%20,1%14,9%

38,4%23,5%38,0%

2021

2022

73,1% 23,6%3,3%

57,7%26,0%16,3%

2021

2022

43,9%21,5% 34,6%

48,3%19,1%32,6%
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ESTABELECER
NOVAS BASES DE
COMPETIÇÃO
A transição de modelos de negócios e a incorporação 
de tecnologias como base para a criação de novos 
produtos, serviços e estratégias empresariais é o 
primeiro passo para o salto da transformação digital. 
Nesse sentido, o objetivo de estabelecer novas bases 
de competição congrega as práticas relacionadas a 
“fazer negócio” e à diversificação da atuação da 
empresa em direção ao universo digital.

OBJETIVO 2

COMÉRCIO

29,64
41,97

INDÚSTRIA

32,94
41,43

SERVIÇOS

39,64
42,26

35,01

41,95

POR SETOR 2021

POR SETOR 2022

 TOTAL 2021

 TOTAL 2022

MATURIDADE MÉDIA
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Fig 6 | Implementação de boas práticas do objetivo 2

ESTABELECER NOVAS BASES DE COMPETIÇÃO

Comparativamente com 
o ano de 2021 este foi 
o objetivo que mais se 
desenvolveu entre as 
empresas pesquisadas. 
Este resultado parece 
indicar que no período 
analisado as empresas 
priorizaram implementar 
práticas mais voltadas 
a “fazer negócio” com 
aplicações práticas da 
transformação digital em 
seus negócios. O processo 
de retomada econômica 
e a necessidade de 
“recuperar o faturamento 
perdido” podem ter 
influenciado esse 
resultado.

Do ponto de vista das 
práticas analisadas 
nesse objetivo, merecem 
destaque as práticas 
“participar de plataformas 
de negócios” que apesar 
de ainda ser a prática 
menos implementada 
pelas empresas, salta 
de 7,2% em 2021 para 
14,3% em 2022, e “acessar 
especialistas em ICT” que 
passa de 29,5% em 2021 
para 45,5% em 2022 das 
empresas. Setorialmente, o 
destaque fica por conta do 
“Comércio” que passa de 
uma média de maturidade 
neste objetivo de 29,64 em 
2021 para 41,97 em 2022.

Implementado Parcialmente implementado Não implementado

Boa Prática 7 
Desenvolver novas formas de competição

53,3%

46,5%

17%

35,0%

29,7%

18,6%

2021

2022

Boa Prática 8 
Participar de plataformas de negócios

80,1%

75,0%

7,2%

14,3%

12,7%

10,8%

2021

2022

Boa Prática 9 
Acessar especialistas em ICT

17,6%

18,6%

45,5%

29,5%

36,8%

51,9%
2021

2022

Boa Prática 10 
Teletrabalho com ferramentas de gestão de equipes

40,4%

56,1%

35,9%

19,3%

23,7%

24,6%

2021

2022

Boa Prática 11 
Digitalizar e integrar processos de negócios

46,2%

39,0%

41,7%

52,9%

12,1%

8,2%

2021

2022
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CONSTRUIR UMA
ORGANIZAÇÃO
ORIENTADA
A DADOS
Considerados como o "novo petróleo", os dados represnetam 
a última fronteira entre o “achismo” e a metrificação 
científica. Por esta razão é considerado por muitos como 
divisor de águas entre a simples adoção de tecnologia e a 
transformação digital. Uma organização orientada a dados 
não apenas desenvolve competências na coleta e 
tratamento, mas principalmente no uso desses dados para 
geração de informações e tomada de decisões.

OBJETIVO 3

COMÉRCIO

36,60
38,61

INDÚSTRIA

40,69
36,93

SERVIÇOS

40,47
40,28

39,20

38,83

POR SETOR 2021

POR SETOR 2022

 TOTAL 2021

 TOTAL 2022

MATURIDADE MÉDIA
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Fig 7 | Implementação de boas práticas do objetivo 3

CONSTRUIR  UMA ORGANIZAÇÃO ORIENTADA A DADOS
Os resultados da pesquisa em 
2022 indicam que as micro e 
pequenas empresas brasileiras 
recuaram ligeiramente em 
sua maturidade digital relativa 
à coleta e uso dos dados, 
passando de uma pontuação 
de 39,20 em 2021 para 38,83 
em 2022. Na edição de 2022 
esse é segundo objetivo em 
que as empresas menos 
pontuaram. Esse resultado 
parece demonstrar que as 
empresas ainda não possuem 
estratégia nem capacidade 
operacional para avançar na 
agenda do uso de dados. 

Esse resultado é considerado 
consistente em função do nível 
de maturidade demonstrado 
pelas empresas pesquisadas, 
uma vez que o uso de 
dados requer um nível de 
maturidade e investimentos 
em capacidades humanas, 
softwares e infraestrutura 
que ainda parecem distantes 
para a maioria das empresas. 
No entanto, as práticas de 
“coletar dados nas relações 
com clientes” e “Usar dados 
na tomada de decisão” 
registraram resultados 
alentadores que parecem 
indicar uma mudança de 
comportamento e cultura nas 
organizações brasileiras.

Implementado Parcialmente implementado Não implementado

Boa Prática 12 
Coletar e armazenar dados na cadeia de suprimentos

48,5%

54,8%

28,3%

21,6%

23,2%

23,6%

2021

2022

Boa Prática 13 
Coletar e armazenar dados nas relações com clientes

54,6%

46,0%

26,4%

29,1%

19%

24,9%

2021

2022

Boa Prática 14 
Explorar dados de diversas fontes
(estruturados e não-estruturados)

59,4%19,2%24,4%

44,2%30,6%25,3%
2021

2022

Boa Prática 15 
Usar dados para tomada de decisões

47,4%18,2%34,4%

37,2%22,9% 39,9%
2021

2022

Boa Prática 16 
Desenvolver análises preditivas a partir dos dados

62,1%5,6%32,3%

25,8% 27,5% 46,7%
2021

2022

Boa Prática 17 
Qualificar os funcionários para uso dos dados

25,5%

18,1%

43,3%

43,1%

31,2%

38,8%

2021

2022
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INOVAR MAIS
RÁPIDO E
COLABORATIVAMENTE
As novas tecnologias, sobretudo a impressão 
aditiva (3D) e a construção de protótipos digitais, 
permitem às empresas inovar de forma rápida e 
testar ideias, produtos e mercados de forma 
mais consistente e eficiente, explorando 
possibilidades de inovação aberta, fechada ou 
híbrida com resultados mais rápidos e menor 
custo de desenvolvimento.

OBJETIVO 4

COMÉRCIO

42,33
45,33

INDÚSTRIA

49,14
50,52

SERVIÇOS

50,88
46,35

47,72

46,87

POR SETOR 2021

POR SETOR 2022

 TOTAL 2021

 TOTAL 2022

MATURIDADE MÉDIA
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Fig 8 | Implementação de boas práticas do objetivo 4

INOVAR MAIS RÁPIDO E COLABORATIVAMENTE
Implementado Parcialmente implementado Não implementado

Boa Prática 22 
Interagir com o ecossistema de inovação de sua região

44,4%26,9%28,7%

22,8% 49,3%27,9%
2021

2022

Boa Prática 21 
Usar a rede de parceiros e fornecedores para inovar

22,1%22,5%55,4%

51,1% 30,6% 18,4%
2021

2022

Boa Prática 20 
Construir, medir, aprender

40,6%18,4%40,9%

47,7% 21,6% 30,6%
2021

2022

Boa Prática 19 
Ambiente que encoraje a tomada de risco e a inovação

20,9%

33,3%

43,7%

17,2%

35,4%

49,5%

2021

2022

Boa Prática 18 
Inovar colaborativamente
11,6%

14,6%

68%

73,3%

20,5%

12,1%

2021

2022

O ano de 2022 tem sido 
marcado pelo processo 
de reabertura econômica 
e retomada da operação 
normal dos negócios. Nesse 
contexto, as empresas 
tendem, naturalmente, a 
apresentar menor propensão 
a inovar, se dedicando mais a 
manter seu nível operacional 
e recuperar parte das perdas. 
Sendo assim, o resultado geral 
desse objetivo é consistente 
com a expectativa de leve 
queda na maturidade das 
empresas, passando de 47,72 
pontos em 2021 para 46,87 
pontos em 2022.

Ainda assim, chama a 
atenção que as empresas 
estejam mais abertas a 
escutar e criar oportunidades 
internas de inovação. A 
prática “Criar um ambiente 
que encoraje a tomada 
de risco e a inovação” 
apresentou um crescimento 
considerável, passando 
de 35,4% de empresas que 
afirmaram implementar esta 
prática em 2021 para 49,5% 
em 2022. Pode ser um sinal 
de que olhar para dentro se 
transforme em um primeiro 
passo para inovar “para fora”.
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A mudança do foco no negócio para foco no 
cliente exige das empresas ferramentas e 
práticas que que suportem esse processo. 
Desenvolver produtos e serviços centrados no 
cliente como forma de entregar valor 
constantemente é uma estratégia inovadora e 
necessária, sobretudo em um período de 
retomada e reabertura econômica.

OBJETIVO 5

GERAR MAIS VALOR
PARA OS CLIENTES

COMÉRCIO

33,11
33,97

INDÚSTRIA

36,90
38,31

SERVIÇOS

40,93
37,94

37,53

36,38

POR SETOR 2021

POR SETOR 2022

 TOTAL 2021

 TOTAL 2022

MATURIDADE MÉDIA
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Este é o objetivo que as empresas pesquisadas demonstraram 
o menor nível de maturidade, em 2022, tendo sido a segunda 
pior pontuação em 2021. Nesta segunda edição da pesquisa foi 
registrado um leve decréscimo no nível de maturidade passando 
dos 37,53 pontos em 2021 para 36,38 pontos em 2022. Este resultado 
pode estar associado a uma maior dificuldade das empresas em 
repensar seu negócio no contexto da transformação estratégica 
com uso de tecnologias associadas. 

Todas as práticas desse objetivo apresentaram percentuais acima 
dos 40% de empresas que não as implementam. A geração de 
valor para o cliente é o centro da estratégia de negócios e utilizar 
tecnologias para compreender o que é valor para o cliente pode 
representar um grande diferencial para os negócios em um 
universo fígital integrado.

Fig 9 | Implementação de boas práticas do objetivo 5 

GERAR MAIS VALOR PARA OS CLIENTES
Implementado Parcialmente implementado Não implementado

Boa Prática 23 
Usar feedbacks online para gerar novos produtos
19,8% 48,7%31,6%

22,6% 60,5%17,0%

Boa Prática 24 
Desenvolver novos modelos de negócios de teste rápido
11,4%

24,4%

71%

58,9%

17,7%

16,7%

Boa Prática 25 
Usar tecnologia para compreender valor para o cliente

36,3% 42,1%21,6%

40,4% 32,9% 26,7%

2021

2021

2021

2022

2022

2022
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O avanço das tecnologias e a sua respectiva 
redução de custos tornam mais acessíveis o uso 
de tecnologias habilitadoras pelas micro e 
pequenas empresas. Estas tecnologias são 
consideradas essenciais para a implementação 
das práticas digitais e o avanço na agenda da 
transformação digital dos negócios. Manter o 
foco na transformação mas com o uso de 
tecnologias digitais, esse é o caminho!

UTILIZAÇÃO DE
TECNOLOGIAS
HABILITADORAS
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Fig 10

UTILIZAÇÃO DE  TECNOLOGIAS HABILITADORAS
A utilização das tecnologias consideradas 
habilitadoras é um importante termômetro 
para compreender como as empresas estão 
engajadas no processo de transformação 
digital. Estas tecnologias funcionam como 
indicadores de antecipação de resultados, 
pois preparam as empresas – habilitam – 
para a implementação de novas práticas. Por 
exemplo, uma empresa sem acesso a banda 
larga dificilmente estará presente em redes 
sociais, manterá um site em funcionamento 
ou realizará vedas por canais on-line. Da 
mesma forma, para avançar na agenda de 
utilização de dados na tomada de decisão é 
fundamental que as empresas invistam em 
soluções de cloud computing para aumentar 
sua capacidade de processamento de dados.

Os resultados da pesquisa em 2022 apontam 
para um aumento dos investimentos e uso das 
tecnologias habilitadoras por parte das micro 
e pequenas empresas brasileiras. Todas as 
tecnologias avaliadas apresentaram elevação 
de nível de utilização com destaque para a 
“Internet de Banda Larga” que em 2022 já está 
presente em 79% das empresas, resultado 
consistente com os dados analisados na 
ANATEL sobre evolução dos acessos de banda 
larga fixa por tipo de consumidor (pessoas 
físicas e jurídicas). Também merece destaque 
o  “Armazenamento de dados” com um total 
de 55% das empresas indicando possuir 
rotinas formais de realização de back-up  de 
dados e sistema. 

Estes resultados parecem sugerir que as 
empresas estão avançando na agenda 
da transformação digital à medida que 
implementam novas práticas digitais em seus 
negócios. Ajudar as empresas a aumentar 
o uso nessas tecnologias habilitadoras é 
uma estratégia que se reverterá no aumento 
do nível de maturidade digital em anos 
posteriores da pesquisa.

Implementado 2021
Implementado 2022

Tecnologia 1 
Acesso à internet banda larga

79%

69%

Tecnologia 5 
Armazenamento de dados 
e rotinas de back-ups

55%

38%

Tecnologia 4 
Ferramentas de Cybersegurança

32%

22%

Tecnologia 3 
Uso de e-learning para 
qualificação da equipe

19%

18%

Tecnologia 2 
Serviços de Cloud Computing

29%

25%
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CONCLUSÕES
A pandemia lançou os empresários 
em um novo universo com o 
imperativo de transformar seus 
negócios para atuar no universo 
digital. Passado o pior, os empresários 
estão aos poucos avaliando quais 
as tecnologias e práticas digitais que 
podem lhes ajudar no contexto da 
retomada econômica. 

Apesar de a falta de recursos ainda 
ser apontado como o principal 
desafio para o avanço na agenda 
da transformação digital, a segunda 
edição da pesquisa demonstra que 
as práticas relacionadas com “fazer 
negócio” estão em alta, melhorando 
a competitividade das empresas e 
alinhando o mundo físico com o digital, 
em estratégias fígitais. 

O apoio aos empreendedores 
nesse momento é fundamental. 
O avanço na implementação de 
práticas digitais está diretamente 
relacionado à percepção de valor 
que os empresários percebem na 
implementação destas práticas. 
Nesse contexto, se aproximar dos 
empreendedores e ensinar fazendo é 
uma tarefa fundamental. O avanço nas 
práticas do objetivo 2 – Estabelecer 
novas bases de competição deixa 
uma ponta de esperança para as 
próximas pesquisas, uma vez que 
a entrada no universo digital pode 
trazer benefícios que sirvam de 
incentivo para avançar na agenda da 
transformação digital!

Fig 11 | Qual a principal dificuldade para a 
Transformação Digital?

Falta de recursos para investir na 
transformação digital

38,41%

36,10%

Dificuldade em conseguir acessar pessoas/
empresas com capacidade de ajudar a 
empresa na transformação digital

14,20%

15,52%

Falta de estratégia da empresa para atuação no 
universo digital

10,93%

8,78%

Resistência à mudança por parte 
dos diretores/gerentes

6,12%

6,94%

Dificuldade em compreender quais deveriam 
ser as prioridades de investimento para a 
transformação digital da empresa

13,13%

10,32%

Outros
7,27%

14,96%

Falta de tecnologias básicas na empresa que 
permitam utilizar tecnologias mais avançadas

9,94%

7,38%

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022
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Implementado Parcialmente implementado Não implementado

Fig 12 | Boas práticas digitais

Boa Prática 1 
Uso de Mídias Sociais

2021

2022

44,5%36,6% 18,9%

28,7%39,1%32,2%

Boa Prática 2 
Website com funcionalidades 

interativas

2021

2022

33,3%

43,8%

39,2%

21,9%

27,5%

34,3%

Boa Prática 3 
Experiência Omnichannel

2021

2022

47,4% 21,2%31,4%

51,6%18,8%29,6%

Boa Prática 4 
Ferramentas de Personalização 

da experiência

2021

2022

65%20,1%14,9%

38,4%23,5%38,0%

Boa Prática 5 
Atendimento Automatizado 
para perguntas frequentes

2021

2022

73,1% 23,6%3,3%

57,7%26,0%16,3%

Boa Prática 6 
Criar Conteúdos e participar de 

discussões on-line

2021

2022

43,9%21,5% 34,6%

48,3%19,1%32,6%

Implementado Parcialmente implementado Não implementado

Boa Prática 7 
Desenvolver novas formas de 

competição

53,3%

46,5%

17%

35,0%

29,7%

18,6%

2021

2022

Boa Prática 8 
Participar de plataformas de 

negócios

80,1%

75,0%

7,2%

14,3%

12,7%

10,8%

2021

2022

Boa Prática 9 
Acessar especialistas em ICT

17,6%

18,6%

45,5%

29,5%

36,8%

51,9%
2021

2022
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Implementado Parcialmente implementado Não implementado

Boa Prática 10 
Teletrabalho com ferramentas 

de gestão de equipes

40,4%

56,1%

35,9%

19,3%

23,7%

24,6%

2021

2022

Boa Prática 11 
Digitalizar e integrar processos 

de negócios

46,2%

39,0%

41,7%

52,9%

12,1%

8,2%

2021

2022

Boa Prática 12 
Coletar e armazenar dados na 

cadeia de suprimentos

48,5%

54,8%

28,3%

21,6%

23,2%

23,6%

2021

2022

Boa Prática 13 
Coletar e armazenar dados 

nas relações com clientes

54,6%

46,0%

26,4%

29,1%

19%

24,9%

2021

2022

59,4%19,2%24,4%

44,2%30,6%25,3%
2021

2022

Boa Prática 14 
Explorar dados de diversas fontes 

(estruturados e não-estruturados)

47,4%18,2%34,4%

37,2%22,9% 39,9%
2021

2022

Boa Prática 15 
Usar dados para tomada de 

decisões

62,1%5,6%32,3%

25,8% 27,5% 46,7%
2021

2022

Boa Prática 16 
Desenvolver análises 

preditivas a partir dos dados

25,5%

18,1%

43,3%

43,1%

31,2%

38,8%

2021

2022

Boa Prática 17 
Qualificar os funcionários para 

uso dos dados

23



24

Mapa da Digitalização das MPEs Brasileiras - 2022

Implementado Parcialmente implementado Não implementado
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Implementado Parcialmente implementado Não implementado

Boa Prática 22 
Interagir com o ecossistema 

de inovação de sua região
44,4%26,9%28,7%

22,8% 49,3%27,9%
2021

2022

Boa Prática 21 
Usar a rede de parceiros e 
fornecedores para inovar

22,1%22,5%55,4%

51,1% 30,6% 18,4%
2021

2022

Boa Prática 20 
Construir, medir, aprender

40,6%18,4%40,9%

47,7% 21,6% 30,6%
2021

2022

Boa Prática 19 
Ambiente que encoraje a 

tomada de risco e a inovação

20,9%

33,3%

43,7%

17,2%

35,4%

49,5%

2021

2022

Boa Prática 18 
Inovar colaborativamente

11,6%

14,6%

68%

73,3%

20,5%

12,1%

2021

2022

Boa Prática 23 
Usar feedbacks on-line para 

gerar novos produtos

2021

2022

19,8% 48,7%31,6%

22,6% 60,5%17,0%

Boa Prática 24 
Desenvolver novos modelos de 

negócios de teste rápido

2021

2022

11,4%

24,4%

71%

58,9%

17,7%

16,7%

Boa Prática 25 
Tec. para compreender o que é 

valor para seu cliente

2021

2022
36,3% 42,1%21,6%

40,4% 32,9% 26,7%


