
Falar em Transformação 
Digital é fácil, mas e fazer?

O avanço do 
Coronavírus pelo 
mundo provocou, em 
proporções parecidas, 
um aumento de 
empresas se dizendo 
‘digitais’

O momento que vi-
vemos exigiu isso. 
Quem não estava 

neste mundo ou quem não 
estava ao menos preparado 
para entrar nele não teria 
como passar pela crise eco-
nômica que a Covid-19 pro-
vocou por todos os cantos. 
Mas de repente todo mundo 
passou a dizer que sim, que 
realizou a transformação 
digital da sua empresa. Era 
preciso afirmar isso. Mas é, 
de fato, uma verdade?

Falar em Transformação 
Digital é fácil. De uma forma 
bem ampla - e simplista - é 
dizer que a empresa se digi-
talizou, entrou para o mun-
do digital, disponibilizou seu 
produto ou seu serviço pela 
internet. Mas é só isso? Eu 
mesmo respondo: não. 

Primeiro que uma trans-
formação digital não tem 
como base única e exclusiva 
a tecnologia. Uma trans-
formação digital passa pela 
Cultura e pelo Negócio. 
Então oferecer algo digital-
mente com a mentalidade 
analógica é cilada. 

Foi-se o tempo que as 
empresas definiam o que o 
cliente ia consumir. Hoje a 
decisão é dele. Hoje é ele 
quem molda como a em-
presa vai atender, com o 
que ela vai atender e o que 
vai oferecer. Hoje ninguém 
compra nada sem verificar 
a avaliação do produto na 
internet. 

Não vai a um restaurante 
sem ver a quantidade de 
estrelas que ele recebeu. 
Não se hospeda em um hotel 
sem checar o que outros 
hóspedes andam dizendo… 
As empresas têm que ir para 
o digital porque o mundo 
está lá. E aí não é só ofere-
cer entrega via delivery, é 
oferecer a entrega de uma 
experiência. 

Não é só ter um canal de 
comunicação com o consu-
midor final, é falar a mesma 
língua que ele. Não é só ter 
um e-mail para envio de 
sugestões, é analisar cada 
uma delas e dar retorno. 
São muitas as soluções que 
as empresas podem adotar 
para se dizerem transfor-
madas digitalmente. Mas 
são muitas as soluções que 
foram adotadas nesses últi-
mos meses?

Em um período de crise, 
sem estimativa de reaque-
cimento da economia, será 
que as empresas pegaram 
mesmo o que tinham guar-
dado para investir nessa 
transformação? Ou apenas 
fizeram o mínimo para 
conseguir atender durante 
o isolamento social e logo 
voltam às origens? 

Quem aproveitou mesmo 
o momento para implantar 
mudanças de gestão, de 
diretrizes, de foco e de 
atendimento sai fortale-
cido dos tempos difíceis 
que vivemos. Mas quem, 
com tudo isso, ainda não 
aprendeu que é preciso se 
transformar, terá grandes 
problemas. 
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Todas as pessoas que possuem vín-
culo com alguma instituição financeira 
já se depararam com propagandas 
sobre o PIX, o novo sistema de paga-
mentos instantâneos do Banco Central 
(BC), que será lançado oficialmente 
no dia 16 de novembro. A solução 
permitirá a transferência de dinheiro 
e a realização de pagamentos para 
pessoas físicas e empresas em até dez 
segundos, 24 horas por dia, incluindo 
fins de semana e feriados. 

Por conta dessa maior facilidade, 
a novidade também deve alterar a 
dinâmica do varejo nacional, com 
lojas podendo incluir a possibilidade 
dos clientes comprarem via crediário 
no próprio e-commerce. De acordo 
com Jeison Schneider, CEO do Meu 
Crediário, empresa que conta com 
um sistema de gestão online voltado 
ao crediário de redes varejistas, o PIX 
deve finalmente facilitar a vida de con-
sumidores que ainda não dispõem de 
cartão de crédito e desejam parcelar 
compras no e-commerce, via crediário.

“Nos últimos anos, algumas marcas 
já vinham sinalizando a intenção de 
implementar essa possibilidade no 
ambiente digital. Hoje, geralmente 

O setor de construção civil é formado por empresas 
que há muito tempo atuam na economia e, muitas 
delas, já estão na segunda ou na terceira geração. 
Um exemplo disso é Diego Dias, CEO da Ekko Group, 
incorporadora especializada em empreendimentos re-
sidenciais de médio e alto-padrão. Durante oito anos, 
Diego, que é formado em administração, trabalhou no 
mercado financeiro, e reuniu lições que o ajudaram a 
expandir a empresa. 

Cada lição apreendida veio a partir da observação e da 
operação tanto no mercado financeiro, já que sua ori-
gem profissional é um grande banco, quanto no setor da 
construção civil, quando desde pequeno, acompanhava 
o pai nas obras. Diante disso Diego reuniu algumas dicas 
que valem a reflexão: 
 1) O foco é o cliente - Os processos precisam ser 

desenvolvidos internamente para atingir o obje-
tivo final, sem isso é impossível ter uma empresa 
escalável. É necessário estruturar todas as áreas 
em operação (administração, RH, operacional, 
financeiro), para que toda a base tenha estrutura 
no processo de expansão. 

 2) As pessoas são um pilar fundamental em 
qualquer companhia - Profissionais certos nas 

posições certas fazem toda a diferença. Em mo-
mentos de baixa econômica, muitas pessoas ótimas 
ficam disponíveis e estão procurando recolocação 
no mercado, ou seja, contratar. 

 3) Estruturação de negócios - o Brasil tem uma 
economia que oscila muito de ano em ano, então 
o momento do mercado deve ser levado em con-
sideração. Tem que saber adequar seu modelo de 
negócio ao momento econômico do país. 

 4) Empresa familiar precisa se profissionalizar 
- É imprescindível definir a função de cada um e 
abrir mão de ideias antigas para que o negócio se 
torne mais eficiente, rentável e consiga se tornar 
escalável. 

 5) Queda de juros - O Brasil está em um período 
de queda de juros. A pandemia levou as pessoas a 
buscar áreas mais amplas para viver e há um movi-
mento de consumidores buscando imóveis próximos 
à Capital mas, com espaço para viver com a família. 
Outra coisa interessante a ser observada é que os 
bancos estão reduzindo as taxas para a aquisição 
de imóvel e isso é um bom sinal. 

Fonte: (www.ekkogroup.com.br).

Com a pandemia, cer-
tamente ocorreu um 
aumento de compras 

pela internet e ela se mante-
rá. A previsão de faturamen-
to para 2020 está apontando 
para algo em torno de R$ 
111 bilhões, 49% mais do 
que em 2019.

De acordo com Ricardo 
Monteiro, gestor de marcas 
pela ESPM, desenvolvedor 
Fullstack em webdesign 
e e-commerce e sócio da 
DMK Group no Brasil e 
Estados Unidos, empresa 
especializada em registros 
de marcas e patentes, o co-
mércio eletrônico está ligado 
diretamente com o dia a dia 
das pessoas, isso porque os 
usuários estão extremamen-
te conectados nos celulares 
e nas redes sociais. 

“A facilidade de poder 
comprar, de onde estiver, 
um produto de qualquer 
lugar do país ou do mundo, 
certamente faz a diferença”, 
aponta ao explicar que além 
da diversidade de produtos, 
o comércio eletrônico per-
mite uma competitividade 
maior, o que possibilita ao 
consumidor consultar milha-
res de lojas, e escolher a que 
oferece o melhor produto 
pelo preço mais atrativo. E 
quem estiver interessado 
neste mercado, para come-
çar é preciso, em primeiro 

O comércio eletrônico está ligado diretamente 
com o dia a dia das pessoas. 
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Durante a quarentena, as 
crianças de até 12 anos gas-
taram, em média, 30% mais 
do que os adolescentes com 
mais 16 anos. É o que aponta 
o levantamento do Blu by BS2, 
que analisou o comportamento 
de consumo de jovens de dife-
rentes faixas etárias durante 
a pandemia. Foram analisadas 
1.500 transações no período 
de maio a agosto de 2020 feitas 
pelo aplicativo do Blu, do Banco 
BS2, que tem foco em educação 
financeira para jovens. 

Os dados apontam que ga-
mes, delivery de comida e 
serviços online foram os prin-
cipais gastos dos mais jovens. O 
levantamento também mostrou 
que os “mais velhos” (a partir 
de 16 anos) foram os que mais 
pouparam neste período de 
quarentena: em média R? 157 
reais foram poupados, cerca de 
28% do valor total recebido. Os 
mais novos (com até 15 anos) 
foram os que menos economi-
zaram - apenas 13% do valor 
recebido. 

“O universo digital em que 
os jovens estão imersos gera 
neles o impulso da compra 
online. Desta maneira, a edu-
cação financeira é um grande 
aliado dos pais. Quanto antes 
os adolescentes aprenderem a 
lidar com o dinheiro e princi-

palmente criarem o hábito de 
poupar ou postergar o consu-
mo, maiores serão as chances 
de conseguirem realizar seus 
sonhos no futuro”, explica 
Marcos Figueiredo, co-funda-
dor do Blu. 

Por meio da gamificação, 
o app tem por objetivo esti-
mular o desenvolvimento de 
habilidades e competências, 
incentivando pais e filhos a se 
engajarem no tema da edu-
cação financeira. O propósito 
do aplicativo é desenvolver a 
consciência financeira, dando 
autonomia aos filhos e controle 
aos pais. O Blu By BS2 é uma 
conta para menores de 18 
anos, com cartão mesada para 
ensinar educação financeira 
na prática. 

Os filhos recebem autono-
mia para aprender com suas 
próprias decisões, enquanto 
os pais ficam no controle e 
acompanham de perto seu 
desenvolvimento. Depósitos 
instantâneos e programação de 
mesada são outras comodida-
des para dar dinheiro aos filhos 
com segurança. A partir do 
momento que a escolha está nas 
mãos dos jovens, o engajamento 
deles para realizar os desafios 
tende a aumentar. Fonte e mais 
informações: (www.bancobs2.
com.br).

Crianças de até 12 anos gastaram, em média, 30% mais do que 
os adolescentes com mais 16 anos.
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Dicas e cuidados para empresários 
que decidiram apostar no e-commerce
O mercado de comércio eletrônico já era uma tendência mesmo antes da pandemia. Em 2019, o segmento 
girou em torno de R$ 75 Bilhões

Quando as empresas ven-
dem produtos que usual-
mente são simples e permi-
tidos despachar na agência 
dos correios por exemplo, 
torna-se mais fácil a venda 
e inclusive alguns custos 
de frete. Normalmente, 
produtos mais frágeis ou 
alimentos tendem a ser um 
pouco mais complicados 
para fazer envios. Com 
vinhos e espumantes, por 
exemplo, muitas empresas 
preferem utilizar transpor-
tadoras especializadas para 
fazer os envios. 

Ricardo enfatiza que o 
principal fator de cálculo de 
frete hoje é o peso e dimen-
sões. “Para o consumidor 
final, quem estará fazendo 
a entrega em si é a empresa 
do e-commerce, e não a 
terceirizada. É o momento 
chave da venda online, 
onde tudo deve ocorrer com 
agilidade e segurança”, des-
taca. Outra dica é procurar 
diversas transportadoras, 
e trabalhar com mais de 
uma, já que algumas podem 
oferecer custos diferentes 
para determinadas regiões 
do país. Assim, a empresa 
conseguirá ofertar um 
frete mais competitivo no 
mercado. Fonte e mais 
informações: (www.dmk.
group) e (monteiro@dmk.
group).

lugar, moldar o método de 
negócio para a internet, 
analisando questões práticas 
e levando em consideração 
também o pós-venda, como 
ocorrerá o manuseio da 
mercadoria, envio, emissão 
de notas fiscais entre outros 
custos tradicionais. 

O investimento para pla-
taforma de venda em si é 
muito variável. Depende 
muito do tipo de produto, 
alcance das vendas, entre 
outros fatores. Porém, o 
investimento para iniciar 
loja virtual é extremamente 
menor, se comparado ao 
custo para abrir um negócio 
tradicional, com locação de 
sala, estrutura e pessoas. 
Com certeza se for investir 
em uma loja virtual é muito 
interessante e recomenda-
do possuir uma sessão ou 
página institucional, falando 

mais sobre sua marca, em-
presa e seu negócio.  Ajuda-
rá a passar mais segurança 
para o consumidor de quem 
ele está comprando.

Qualquer pessoa pode 
iniciar as vendas online sem 
ter uma plataforma ou site 
próprio, apenas realizando 
vendas por meios de market 
places, como Mercado Li-
vre por exemplo. “É o jeito 
mais rápido de iniciar suas 
vendas online. Divulgando 
seus produtos em sites como 
Mercado Livre, Submarino e 
etc. O custo é extremamente 
baixo, o vendedor consegue 
visibilidade em grandes si-
tes, mas na contramão disso 
não é possível personalizar a 
loja, o cliente não estabelece 
uma conexão com a marca e 
o empresário sofre um pouco 
com a baixa recorrência”, 
alerta Ricardo.

PIX permite que redes varejistas 
implementem o crediário no e-commerce

Jeison Schneider, CEO do Meu Crediário.
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do crediário poderão ser efetuados a 
distância pelo smartphone.

Schneider esclarece ainda que o PIX 
também será uma ótima ferramenta 
para as redes varejistas avançarem 
o plano de fidelização junto aos con-
sumidores que tendem continuar 
preferindo ir até a loja física. “Para 
atrair essa clientela, os lojistas devem 
investir mais do que nunca em ideias 
criativas, levando a loja para dentro 
das suas casas. Algumas ações pro-
mocionais, por meio de mensagem no 
celular, como a concessão de brinde 
no ato do pagamento da parcela ou 
cupons de desconto com validade de 
30 dias podem ser interessantes para 
incentivar o público a comparecer na 
loja”, relata. 

Em sua visão, as redes varejistas 
terão muito mais tranquilidade para 
fazer a cobrança de eventuais atrasos, 
já que o consumidor terá a opção 
de realizar o pagamento a qualquer 
momento, sem a necessidade de ir à 
loja. “Com isso, o velho chavão “passo 
amanhã para acertar” feito por uma 
parcela dos clientes deve diminuir de 
forma considerável”, conclui. Fonte: 
(https://meucrediario.com.br/).

as compras só podem ser feitas por 
cartão de crédito ou boleto bancário. 
Certamente, o PIX é o empurrão que 
faltava para que o crediário também 
possa ser disponibilizado aos clientes 
em suas compras nas lojas virtuais”, 
avalia, ao explicar que a ação é es-
sencial para a sustentabilidade das 
redes no futuro, uma vez que o PIX 
tende a diminuir a frequência dos 
clientes na loja, já que os pagamentos 

Cinco lições para o mercado de construção 
civil que pode ser aplicada em outro setor

Na pandemia, crianças 
até 12 anos compram 
mais que adolescentes


