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RESUMO  
 

O artigo objetiva conhecer e analisar os desafios das pequenas e médias empresas de 
Minas Gerais – Brasil, frente ao marketing digital e ao contexto de transformação digital 
da nossa sociedade. Propõe se que essas pequenas organizações encontram se com 
dificuldades de desenvolver e traçar estratégias neste novo ambiente de marketing. 
Portanto, buscamos na primeira parte deste trabalho, construir uma pesquisa 
bibliográfica para entender a relevância do processo de digitalização da sociedade e 
justificar a importância de se tornar mais digital neste novo contexto em que a sociedade 
confia cada vez mais em ferramentas digitais. Na segunda parte, analisaremos os dados 
coletados a partir de um questionário aplicado ao grupo de trabalho (pequenos e médios 
empresários), buscando desvendar como todas estas transformações são encaradas e 
aplicadas nas organizações atualmente. Entender a demanda do público deste trabalho é 
de fundamental importância para que ações mais propositivas sejam desenvolvidas e 
aplicadas com sucesso. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
A Transformação Digital é um assunto vasto, cheio de ramificações e 

implicações para os costumes e hábitos da nossa sociedade. A mudança é constante, e a 
cada nova tecnologia criada, surge um crescente leque de possibilidades. Ao discorrer 
sobre o tema Weiss (2019, pg. 203) afirma que a sociedade da informação está em 
constante mudança, que afetam organizações e indivíduos. Ainda segundo o autor, essas 
transformações mobilizam toda sociedade e é resultado do trabalho de pesquisadores, da 
indústria e de governos que, ao transformar informação em conhecimento, 
desenvolvem, encorajam e implementam tecnologias e mostram a extraordinária 
capacidade de inovação em Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)  e o papel 
crucial que essas tecnologias têm em trazer convergência para a geração de mais e mais 
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inovações. 
Diante deste cenário, nos perguntamos: Como as micro e pequenas empresas reagem a 
essa transformação? Quais são impactos nos seus modelos de negócio?
 
 
2 MATERIAL E MÉTODOS.
 
Para o desenvolvimento deste  estudo foi, inicialmente, utilizada a metodologia da 
Pesquisa bibliográfica. Segundo Gil (2010), a pesquisa bibliográfica é elaborada com 
base em material já publicado
Ainda segundo o mesmo autor, a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no 
fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenôme
ampla do que aquele que poderia pesquisar diretamente.
A coleta de dados se dará através de um questionário disponibilizado de forma virtual 
no Google Forms. Uma plataforma destinada a coleta e interpretação de dados que 
oferece uma ampla variedade de ferramentas para a pesquisa. Serão 8 questões que 
visam identificar e avaliar o nível de inclusão digital de pequenos e médios 
empreendedores. 
O público alvo é o de micro e pequenos empreendedores do estado de Minas Gerais.
 
 
3 RESULTADOS E DISC

 
A pesquisa foi realizada durante entre os meses de setembro e outubro de 2020, 

por formulário disponibilizado na plataforma ‘Google Forms’. As perguntas foram 
apresentadas em um questionário fechado, com múltiplas opções de resposta já 
estabelecidas. Foram colhidos dados de 240 empresas cujos  negócios se enquadravam 
no perfil definido, ou seja: Micro empreendedores individuais (MEI), Micro Empresas 
(ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). Os dados referentes a empresas  fora do 
perfil ou não formalizadas foram descartados.

A primeira pergunta objetivou medir se a empresa adota a pratica de divulgação 
ou venda pela internet. Pergunta
serviços pela internet?”. Verifica
cotidiano e apenas 13 empresas (5.42%) disseram não realizar nenhum tipo de 
comercialização pela internet. A grande maioria usa apenas para apenas para divulgação 
(148 empresas ou 61,67%) e 79 empresas ou 32,92% usam redes sociais, sites e outra
ferramentas para divulgação e para transações comerciais.

Por fim, perguntamos como o 
pelo mundo digital?". Apenas dois dos 240 entrevistados disseram não acreditar o que o 
negócio será impactado pelo mundo di
importância da adaptação (104 empresas, 43,33%) ou já integra ações para melhorar 
e/ou aprimorar a presença digital (54 empresas, 22,5%). Aqui, 45 (18,75%) 
entrevistados afirmaram que a buscaram adaptação devido a 
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infere com este estudo é que as pequenas e médias empresas reconhecem a necessidade 
de digitalização dos seus negócios. Estas organizações adotam amplamente o uso de 
redes sociais e ferramentas digitais de comunicação, mas têm dificuldade de usar 
potencial completo dessas ferramentas. As funcionalidades dessas ferramentas e o 
alcance que elas podem ofertar é amplo, e é compreensível que muitas empresas não 
consigam usar de suas vantagens em totalidade, visto que elas estão em constante 
atualização em um mercado muito volátil. Muitas empresas empregam o uso Whatsapp 
em seu cotidiano, mas menos de um terço estão presentes no maior site de buscas do 
mundo, o que certamente diminui o público que poderiam alcançar.
Entende-se que o mercado pode ser inc
mais variáveis que por vezes fogem ao controle do administrador, mas também reforçar 
a necessidade de criar uma base solida para o seu negócio. Com direção, organização e 
controle é possível se adaptar aos
sucesso. 
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