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OBJETIVOS E METODOLOGIA DO ESTUDO
OBJETIVOS DO ESTUDO
A IDC, em conjunto com a ACEPI, apresenta o estudo que tem como objetivo a análise dos requisitos, levantamento
das necessidades de qualificação, visão e enquadramento sectorial das PME’s da Região Norte de Portugal, para definição
de um roadmap personalizado de evolução para a Economia Digital e participação em plataformas internacionais e/ou
marketplaces agregadores.
Este estudo visa, assim, ser um instrumento de apoio às PME’s da Região Norte que pretendam apostar na Economia
Digital, dando um contributo não só na identificação dos requisitos e necessidades, como também na definição dos
passos para garantir um bom desempenho na Economia Digital.

METODOLOGIA
Este estudo teve como base um framework metodológico da IDC, o qual considera diversas fontes de informação que
possibilitam obter uma visão integrada da Economia Digital, a nível global e com destaque para os principais mercados
para a economia portuguesa da Região Norte. Mais concretamente, as principais fontes de informação utilizadas são:
〉〉 Estatísticas publicadas pelo INE, Eurostat, Pordata e Estudo Anual da Economia e da Sociedade Digital em
Portugal, nomeadamente sobre exportações, utilização da internet e do Comércio Eletrónico;
〉〉 Competitividade e comércio internacional da Região Norte, o “Encontros Norte Conjuntura”, Jornal nº4
2017/2018 “Norte Estrutura”, bem como, a “Estratégia Regional de Especialização Inteligente” pela iniciativa
Norte2020 desenvolvidos pelo CCDRN – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte;
〉〉 Modelo nacional para quantificação da Economia Digital desenvolvido pela IDC para a ACEPI em 2016, bem
como, relatórios do grupo de Estudos da MaturityScape da IDC;
〉〉 Dados da capacidade de inovação das diferentes Regiões dos países da União Europeia, “Regional Innovation
Scoreboard 2017” desenvolvido pela European Comission;
〉〉 Os passos para a Economia Digital, “e-Leadership Skills for Small and Medium Sized Enterprises - Final
Report” desenvolvido pela European Comission, bem como, “Building a successful digital Transformation
roadmap” realizado pela Earley Information Science;
〉〉 Relatório 10 European alternatives to Amazon and eBay in Europe e The 2018 NZTE guide to e-commerce in
Europe - E-commerce Toolkit- Landscape Primer;
〉〉 Dados do impacto de SEO nas PMEs: visibleone.com/the-impact-of-seo-to-sme/ e ecommerce-platforms.com;
〉〉 Relatório IREU 2018 TOP500 com colaboração da Klarna.

3

Maio’19

SUMÁRIO EXECUTIVO
A realização deste estudo permite uma boa perspetiva do estado e da evolução da Economia Digital nas PME’s da Região
Norte e quais os países mais próximos e relevantes para as empresas portuguesas, particularmente, aquelas focadas em
produtos transacionáveis nos setores de atividades do vestuário, do calçado e acessórios, do material elétrico, mobiliário
e decoração, entre outros.
É patente a crescente importância da Economia Digital, com o impacto do comércio B2B a revelar-se já muito relevante
e o peso do comércio B2C a tornar-se cada vez mais significativo no PIB português e no comércio internacional da Região
Norte. Neste contexto, o estudo permite identificar, por um lado, a Região Norte como impulsionadora da exportação
de seus produtos característicos evoluindo, nomeadamente, para um ecossistema “moderado inovador +” como
considerado pelo RIS (Regional Innovation Score). Desta forma, a Economia Digital portuguesa e particularmente as
empresas na Região Norte têm de apostar mais na tecnologia e no contato digital com os clientes para garantirem uma
entrada com sucesso nos mercados que podem apresentar maior potencial. As PME’s têm de adotar práticas adequadas
de forma a desenvolver uma cultura dinâmica, promotora de mudança e assente numa forte comunicação com os seus
clientes e funcionários.
A Economia Digital, embora sendo uma fonte de oportunidades, constitui um ambiente extremamente exigente, pelo
que as empresas portuguesas precisam de ultrapassar um conjunto significativo de desafios para alcançarem um bom
posicionamento e se destacarem nos vários setores de atividades.
Neste contexto, a IDC desenvolveu uma ferramenta de análise, avaliação e benchmark do estado de maturidade Digital
nas empresas portuguesas, bem como, da sua capacidade tecnológica e de exportação. Globalmente, a ferramenta
permite a avaliação do nível de maturidade numa escala de 1 a 5, sendo o nível 1 inicial, e o nível 5 o estado ideal para
fortelecer as empresas na sua visão de negócio digital, acelaração tecnológica e melhoria dos processos.
Relativamente às tendências internacionais dos Marketplaces, as empresas têm vindo a ser atraídas pelo grande sucesso
de algumas das maiores empresas no mundo, como a Alibaba e Amazon, a primeira com forte presença na China e
a segunda uma empresa global, que dominam a indústria do negócio digital. O Alibaba Group Holding Limited é o
fornecedor líder de comércio online na China. Em comparação, a Amazon.com é uma empresa internacional de comércio
eletrónico que oferece produtos online, serviços de computação, conteúdo digital e outros serviços locais, onde é a
principal líder de venda online nos Estados Unidos.
Com este estudo pretende-se caracterizar a Região e as suas PME de forma a encontrar uma solução de evolução para
uma entrada de sucesso no negócio digital. Um roadmap com as atividades mais relevantes poderá fazer a diferença,
permitindo visualizar o futuro digital da empresa e suportar o investimento em iniciativas de transformação digital.
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CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO NORTE
Breve enquadramento da Região Norte e do seu ecossistema empresarial
A Região Norte caracteriza-se por uma forte tradição e experiência no comércio internacional com forte abertura ao
exterior e com uma tendência cada vez mais emergente de fluxos fortes na temática da exportação. Atualmente
3,7 milhões de pessoas vivem nesta região e representam 54% da população ativa nacional.1 A região tem
144 quilómetros de costa atlântica e esta ligação privilegiada ao mar, oferece oportunidades de internacionalização
e comunicação económica com o resto do mundo. A Região Norte possuidora de um singular património cultural
e histórico é classificada pela UNESCO com o título de “Património da Humanidade” para a valorização de áreas urbanas,
históricas e naturais com forte potencial de internacionalização e procura turística. Empreendedora, industrial e jovem
tem-se internacionalizado e levado o nome do Norte de Portugal além-fronteiras com 20,452 mil milhões de euros no ano
2016 em exportações.

Intensidade exportadora em %
FIGURA 1
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Fonte: INE, Indicadores do comércio internacional por NUTS III, 2016 (intensidade exportadora = Exportações / PIB x 100)

______________________________________________
1

Fonte CCDRN – Comissão de coordenação e desenvolvimento da Região Norte – Brochura de Apresentação do Norte de Portugal

2

Fonte: NORTE ESTRUTURA – N.º 03 Outono 2017
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A economia da Região Norte reforçou a sua orientação exportadora e também a sua importância relativa enquanto
plataforma de internacionalização da economia portuguesa. A Região Norte é a região com a maior intensidade
exportadora de Portugal.
Exportações Região Norte [em milhares de euros]
FIGURA 2

Comércio Intra-UE

14%

86%

Comércio Extra-UE

22%

12%

78%

24%

88%

76%

26%
74%

6 508 355

6 208 081

3 231 676

2 958 841

1 531 739

9 431

4 962

Bens de
consumo não
especiﬁcados
noutras
categorias

Fornecimentos
industriais não
especiﬁcados
noutras
categorias

Material de
transporte e
acessórios

Máquinas,
outros bens de
capital (exceto
material de
transporte) e
seus acessórios

Produtos
alimentares e
bebidas

Bens não
especiﬁcados
noutras
categorias

Combustíveis e
lubriﬁcantes

Fonte: INE, Comércio internacional declarado de mercadorias de operadores com sede na região, por Classificação por Grandes Categorias Económicas, 2016

A Região Norte apresenta uma forte capacidade exportadora, representando cerca de 45% das empresas exportadoras
nacionais. Nas categorias com maior peso nas exportações da Região Norte, mais de 75% do volume é para mercados intra-UE.
Exportações Região Norte por país destino
FIGURA 3
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Fonte: INE, Comércio internacional declarado de mercadorias de operadores com sede na região, por país de destino ou origem, 2016
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Os três países (Espanha, França e Alemanha) são o destino de mais de metade das exportações de empresas da Região
Norte, sendo este o top 3 dos países que mais importa produtos portugueses da Região Norte.
Exportação por munícipio
FIGURA 4
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Fonte: INE, Comércio internacional declarado de mercadorias por município de sede dos operadores, 2016

Tendo em conta a exportação da Região Norte por município podemos observar que a exportação é mais forte no
município de Vila Nova de Famalicão e Maia e tem um papel menos intenso em Gondomar e Paços de Ferreira.
Exportação de bens da Região Norte
FIGURA 5
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Na exportação de bens da Região Norte é possível verificar que os “Têxteis e o Vestuário”, bem como, as “Máquinas e
aparelhos de material eléctrico” são os dois tipos de bens com maior peso em exportação desde 2011. As maiores taxas
de crescimento anual médias referem-se a estes dois tipos de bens, “Têxteis e o Vestuário” e “Máquinas e aparelhos de
material eléctrico” com 4,05% e 6,01%, respetivamente. Um facto evidente são os setores da moda (Têxteis e vestuário
e Calçado) com assinatura nortenha, que têm alcançado grande prestígio com estilistas internacionalmente famosos,
contribuindo para o lançamento de criadores portugueses para as passerelles dos principais palcos da moda europeia.
Na Região do Norte, o Porto de Leixões representa o maior tráfego internacional de mercadorias de e para a União
Europeia, em particular para a Península Ibérica.
Distribuição das exportações por destino por setor
FIGURA 6
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Fonte: Regional Innovation Scoreboard, 2017

O perfil de especialização revelado pelas exportações das empresas da Região Norte evidencia que os produtos (têxtil
e vestuário, máquinas e material elétrico, partes de automóveis, plástico e calçado) mantêm uma forte importância para
países como Espanha, França e Alemanha com um forte destaque o setor de têxtil para a Espanha com 36,5%
de produtos exportados, bem como, de 36,4% de produtos no setor automóvel e 30,3% no setor dos metais comuns.
Já para França destaca-se o setor mobiliário com 26,8% e o calçado com 22,0% dos produtos exportados. Na Alemanha
os produtos mais importados são as máquinas e aparelhos elétricos com 22,9%.
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Setores de atividade mais relevantes das PME da Região Norte
No contexto europeu, o Norte de Portugal apresenta-se como uma região inovadora à semelhança de regiões mais
industrializadas de países como a Itália, a Espanha ou a República Checa. A inovação é crescentemente vista como
um dos mais importantes fatores estratégicos capazes de suportar a competitividade das empresas e das economias
nacionais ou regionais. A Região Norte passou durante a crise de 2011 pelo processo de desaparecimento de empresas
menos eficientes e inadaptadas às novas condições da concorrência internacional, tendo vindo a desenvolver desde aí
modelos de negócio mais inovadores e diferenciadores marcados por novos fatores de competitividade em termos de
tecnologia, capital humano e inovação e, desta forma, a um maior enfoque em ganhos sustentáveis de produtividade.3
Desempenho da Região Norte por indicador, em % da média nacional e da UE28
FIGURA 7
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Fonte: Regional Innovation Scoreboard, 2017

______________________________________________
3

Fonte RIS – Regional Innovation Scoreboard 2017– Brochura de Apresentação do Norte de Portugal
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O RIS (Regional Innovation Scoreboard) de 2017, constata que os principais pontos fortes da Região do Norte, em
comparação com a média da União Europeia, são em grande medida referentes a ações por parte das empresas da
Região Norte, nomeadamente, as associadas à inovação não-I&D de produto e/ ou processos. Como pontos fracos da
Região do Norte face à União Europeia destacam-se sobretudo os pedidos de registo de patentes e a colaboração entre o
sector público ou entre PMEs em atividades de inovação.
Em comparação com as regiões portuguesas, Centro e Região de Lisboa, a Região Norte foi classificada como “inovador
moderado +” pelo RIS. A Região do Norte destaca-se sobretudo por obter melhores resultados nos indicadores relativos
ao registo de marcas e registo de design.
As principais regiões inovadoras portuguesas em comparação com a Região Norte
FIGURA 8
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Fonte: CCDRN Norte Estrutura, Ano 1 Nº4, edição inverno 2017/2018
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Comparando a Região Norte com a Região de Lisboa, o Norte apresenta resultados inferiores nos indicadores
relacionados com conteúdo tecnológico do emprego e das exportações e no indicador que mede as coautorias
público-privado na publicação de artigos de investigação. Na comparação com o Centro, realça sobretudo a circunstância
de o Norte registar um resultado inferior na percentagem de PME com cooperação para a inovação. Globalmente,
os resultados do Regional Innovation Scoreboard colocam o Norte de Portugal no mesmo patamar das regiões mais
industrializadas de países como a Itália, a Espanha ou a República Checa e também de regiões nas quais se situam
cidades que são capitais nacionais (Madrid, Roma, Atenas, Budapeste, Lisboa) ou importantes capitais regionais
(como Barcelona e Milão, além do Porto).
Índice regional de inovação em % da média da UE28
FIGURA 9
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Fonte: Regional Innovation Scoreboard, 2017

Segundo o RIS (Regional Innovation Scoreboard) de 2017 nos países de categoria “inovadores moderados +”, a Região
Norte situa-se a meio do gráfico com 79,6% de índice de inovação regional, sendo a Cataluña em Espanha com o índice
mais elevado e a Východné Slovensko na Eslováquia com o índice menor. A Região do Norte ocupa, assim, uma posição
próxima da mediana do grupo dos “inovadores moderados +”, o qual agrupa as regiões com melhores resultados dentro
dos “inovadores moderados”.
Torna-se, assim, evidente que o principal ponto forte do sistema regional de inovação do Norte de Portugal encontra-se
em alguns comportamentos inovadores das empresas, expressos quer no investimento em inovação não-I&D, quer em
vários tipos de actividades de inovação. Igualmente relevante para a evolução das PMEs da Região Norte no sentido da
Economia Digital são os hábitos dos seus habitantes, particularmente no que se refere à percentagem de internautas na
região, o número de habitantes que fazem compras online e a percentagem de comércio eletrónico na Região do Norte.
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Presença online [% da população]
FIGURA 10
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Em relação à percentagem da presença online da população ativa de Portugal desde 2011 até 2016 é possível ver uma
evolução crescente na Região do Norte desde 46,0% até 58,1% em 2016.
Comércio eletrónico [% da população]
FIGURA 11
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A percentagem de comércio eletrónico cresceu entre 2011 e 2016, sendo possível verificar um aumento de 7,7% para
18,5% dos nortenhos que fazem compras online. A Região de Lisboa mostra-se a região com maior percentagem de
comércio eletrónico realizado entre 2011 e 2016.
Número de consumidores online
FIGURA 12
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Na Região Norte, desde 2011, houve uma evolução crescente do número de compradores online aumentando quase
o dobro em 2016. A Região Norte encontra-se no mesmo perfil que as restantes regiões com um aumento do número
de consumidores online de 2.382 a 5.680.
O reforço da qualificação da população ativa tem de continuar a ser uma preocupação central, reforçando a
empregabilidade enquanto princípio de interação entre o sistema formador e o sistema produtivo. É importante que
as empresas valorizem a sua dimensão formativa e, sobretudo, aproveitem produtivamente as competências e ativos
disponíveis. Por outro lado, a capacidade das empresas da Região do Norte para explorarem mercados emergentes em
países extra-EU que mantêm um forte crescimento económico torna-se uma oportunidade dinâmica de competitividade.
A análise à base empresarial existente e emergente e a avaliação do potencial de criação de bens e serviços
transacionáveis com base nos recursos e ativos constituem elementos fundamentais para inferir sobre o interesse
da região, bem como, do seu enfoque específico em matéria de nichos de mercado e posicionamento competitivo
internacional.
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Situação Tecnológica e de inovação das PMEs da Região Norte
Em 2017, o crescimento económico da Região do Norte, medido pela taxa de variação real do PIB, atingiu 1,9%, um valor
superior ao de Portugal (1,5%) e em linha com o da média dos estados-membros da União Europeia (2,0%). No contexto
nacional, são já três anos consecutivos nos quais o crescimento económico da Região do Norte superou o de Portugal.
Globalmente, o PIB da Região do Norte representou, em 2016, 29,4% do PIB de Portugal.4
Presença das empresas na Internet [Região Norte]
FIGURA 13
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______________________________________________
4

Fonte CCDRN – Comissão de coordenação e desenvolvimento da Região Norte – Relatório trimestral Norte Conjuntura (4º trimestre de 2017)
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A evolução da presença na internet das empresas da Região Norte tem-se sentido, principalmente, ao nível das PMEs que
em 2011 tinham ainda uma presença inferior a 49% (10-49 pessoas) e 78% (50-249 pessoas) em comparação com 2016
em que houve um aumento de 61% (10-49 pessoas) e 80% (50-249 pessoas).
Empresas com comércio eletrónico [%]
FIGURA 14
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Entre 2011 e 2016 houve flutuações na percentagem de empresas com comércio eletrónico, devendo-se em grande parte
à crise económica que houve entre 2011 e 2014 onde muitas empresas perderam o seu poder económico e algumas
mesmo sucumbiram à crise. Em relação às PME pode-se concluir que em 2016 entre 35-36% das empresas estariam a
realizar comércio eletrónico.
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A IDC realizou um estudo através de um questionário de comércio digital às empresas em Portugal de forma a
caracterizar a situação tecnológica das empresas portuguesas. Após análise dos dados obtiveram-se algumas conclusões
sobre as empresas em Portugal e das PME’s da Região Norte.
Presença da organização na Internet
FIGURA 15
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16

Maio’19

Na “Presença da organização na internet”, as empresas na Região do Norte destacam-se em relação às de Portugal, na
componente das empresas com site próprio, com 34,8% no Norte em relação a 21,4% de Portugal. Já a presença nas
redes sociais e com página em diretórios de empresa, a presença em Portugal é superior à da Região Norte.
Inovação da organização no comércio electrónico
FIGURA 16
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Em relação à inovação das empresas, o Norte destaca-se com 12,8% na componente de experimentação de algumas
tecnologias e canais de media, bem como, na componente de familiarização com novas tecnologias e tendências futuras,
com 21,3%. As empresas em Portugal, em média, têm rapidamente acesso a novas tecnologias com 45,4% em relação ao
valor de 42,6% na Região Norte. As ferramentas utilizadas na organização para o comércio eletrónico são importantes
para alargar o controlo sobre a cadeia de valor e inovação da economia das empresas.
Qual(is) das seguintes ferramentas a sua organização utiliza ou planeia utilizar?
FIGURA 17
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A Região Norte evidencia-se na componente de “ferramentas de monitorização do comportamento dos visitantes do site”
com 41,7% em relação a 48,7% de Portugal. Já por outro lado, na componente de “desenvolvimento de listas de potenciais
clientes para emails promocionais” é onde a Região Norte tem um destaque menor com apenas 28,6% em comparação
com Portugal em 48,0%.
Existem dimensões da situação tecnológica em que as PMEs da Região Norte parecem estar à frente da média portuguesa.
Importa sobretudo entender quais as dimensões-chave que contribuem para o sucesso da evolução para a Economia
Digital de forma a maximizar os investimentos a realizar.
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Identificação das necessidades de qualificação dos Recursos Humanos
Com a rápida evolução da digitalização e do Negócio Digital será exigido ao sector um maior investimento em tecnologia
e talento, de forma a capacitar as Organizações com as competências-chave para potenciarem um melhor desempenho
nos negócios. A formação profissional assume um papel fundamental na valorização das qualificações
e competências com a evolução da digitalização tecnológica e o crescimento do comércio digital.
% de empresas não financeiras com 10 a 249 pessoas ao serviço no setor da da Indústria Transformadora
FIGURA 18
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Como podemos verificar as PME’s na área da indústria transformadora em Portugal têm um forte impacto na Região
Norte com 20,3%. A importância do comércio internacional na Indústria Transformadora reforça a valorização
de qualificação dos recursos humanos na temática da Economia Digital. Estas empresas terão de adotar práticas
adequadas de forma a desenvolver uma cultura dinâmica, promotora de mudança e assente numa forte comunicação
interna e com os seus clientes. Uma empresa que aposte na Economia Digital e pretenda ser atenta ao futuro, precisa
de captar e gerir talento adotando sistemas de incentivos e integrar trabalho em rede de forma a interconectar com
diferentes setores de atividades, tecnologia e regiões geográficas.
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VISÃO PARA O NEGÓCIO DIGITAL
Enquadramento do comércio eletrónico na Transformação Digital
Ao longo do presente documento, foi apresentada a caracterização dos setores de atividades, bem como, o
enquadramento, a situação tecnológica e as necessidades de recursos humanos das PME’s da Região Norte. A visão
estratégia regional que deverá ser implementada para a Região do Norte terá de contribuir para a sua capacidade de
diversificação em termos de novos produtos, aplicações ou setores com base nas fontes de conhecimento, competências,
características e ativos existentes no território. A experiência e o conhecimento acumulado de exportação das indústrias
tradicionais da Região do Norte permitem um contacto direto com um conjunto de utilizadores avançados, mostrando
o potencial de cruzamento entre diferentes setores na resposta à procura. No que diz respeito aos consumidores, a
presença em mercados mais sofisticados e exigentes constitui um estímulo à inovação permanente, permitindo antever
a evolução da procura nos bens de consumo.
A mudança necessária é maior do que a seleção de uma nova plataforma móvel ou de marketing. A mudança inclui a
necessidade de repensar os modelos de negócios e os modelos de governança, com o acompanhamento de pessoas,
processos e mudanças tecnológicas.
A IDC desenvolveu uma framework para avaliação da maturidade da Transformação Digital nas Organizações, a qual
considera cinco dimensões principais: Liderança, Omni-Experiência, Recursos Humanos, Modelo Operacional
e Informação.
FIGURA 19
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O comércio eletrónico encontra-se na dimensão Omni-Experiência, a qual considera as experiências interativas de uma
Organização com clientes, parceiros e funcionários.
O Ecossistema para a Omni-Experiência
FIGURA 20
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A IDC define como crítico uma abordagem de ecossistema multidimensional para as empresas ampliarem continuamente
a excelência da experiência dos seus produtos e/ou serviços. Os diferentes ecossistemas interligados participam e
apoiam-se em redes que são capazes de perceber, moldar, partilhar e ampliar omni-experiência e de atrair e fidelizar
continuamente clientes, parceiros e funcionários em todo o ecossistema de modo a impactar positivamente o
desempenho dos seus negócios. Esta é uma chamada à ação e um roadmap para embarcar numa jornada abrangente
para melhorar o alcance e relevância em todos os relacionamentos, capacidade de potenciar dados para antecipar
necessidades e automatizar processos de decisão e responsabilidade colaborativa de produtos e serviços. A dimensão de
Omni-experiência no contexto da Transformação Digital considera as seguintes principais sub-dimensões: experiência em
ecossistema, orientação contínua para inovação, fornecimento de serviços de plataforma e marketing omnidimensional e
a seleção das tecnologias mais adequadas para o alcançar e suportar.
Um obstáculo, que muitas vezes atrasa o investimento na mudança, é uma definição clara do objetivo final e selecionar
as tecnologias mais adequadas. As empresas querem entender como devem organizar, dimensionar e inovar,
independentemente da estrutura organizacional. A IDC prevê que até 2018, 80% das empresas B2C terão criado omniexperiências imersivas e autênticas para clientes, parceiros e funcionários, enquanto 60% das empresas centradas em
B2B terão feito o mesmo. Estas empresas farão isso considerando primeiro a cloud e os dispositivos móveis, e terão de
desenvolver competências para especificar, implementar e operar construções de cloud híbridas e microserviços plug-in
para dar suporte à procura e à inovação.

21

Maio’19

Uma organização de comércio eletrónico com um alto nível de funcionalidade de omni-experiência para transformação
digital tem os seguintes principais objetivos e características:
〉〉 Criar experiências diferenciadoras únicas é uma pedra angular da estratégia organizacional.
〉〉 Ouvir e aprender através de todos os sinais internos e externos do mercado é essencial para a capacidade
de resposta preditiva do mercado.
〉〉 Uma cultura de inovação permeia todas as áreas da organização.
〉〉 Processos são automatizados onde os seres humanos não agregam valor.
〉〉 Recompensas e incentivos existem para todos os membros do ecossistema.
〉〉 Experiências perfeitas de cliente omni-canal envolventes são a norma.
〉〉 Processos, produtos e ativos são altamente instrumentados, contextualmente conscientes e autónomos.
〉〉 A resposta da experiência informa continuamente a mudança e a interrupção dentro e fora da organização.
Destaca-se, assim, uma importante reorientação em direção ao ecossistema externo (em oposição a um foco interno) que
qualquer empresa precisa adotar para sobreviver e prosperar como parte da sua jornada de transformação digital.
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Modelo de Maturidade do Negócio Digital
Na era digital, os consumidores, empresas e funcionários procuram interações com parceiros comerciais de maneiras
que limitem o atrito, capacitem e forneçam uma experiência excepcional. A IDC acredita que é imperativo que todas
as organizações desenvolvam iniciativas digitais relacionadas com o comércio digital como parte de uma estratégia
empresarial digital abrangente. O negócio digital é uma nova abordagem para criar, desenvolver, vender, entregar
ou consumir produtos ou serviços. Também pode ser uma maneira de interagir com clientes e operar um negócio com
maior agilidade, flexibilidade e escalabilidade.
O comércio é frequentemente visto como B2C, ou a interação entre um consumidor e um negócio. No entanto, o negócio
digital não se limita ao B2C. Os compradores B2B podem mover uma grande parte do processo de compra e o comércio
digital pode ser usado para descobrir oportunidades de negócios, formular ofertas, vender e entregar produtos
e serviços online.
Modelo de Maturidade Digital do Negócio Digital
FIGURA 21
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Existem 5 níveis diferentes de Maturidade Digital, do mais simples e não estruturado – Ad Hoc até ao nível avançado
e sistematizado – Optimized. Esta ferramenta fornece à liderança sénior as ferramentas para avaliar os seus desafios
e criar uma estratégia digital sólida para o comércio, permitindo assim, que uma organização:
〉〉 Avalie o nível de maturidade da estratégia digital em relação ao negócio digital.
〉〉 Use essa estrutura para definir as necessidades e objetivos do negócio digital da organização.
〉〉 Compreenda os principais componentes do negócio digital em todas as dimensões organização.

OS 5 NÍVEIS DA FERRAMENTA DE NEGÓCIO DIGITAL SÃO:
1.

Ad hoc: No estágio ad hoc, a organização entende o valor do comércio como alinhado às transações de produtos
ou serviços e canais específicos do negócio. A maioria dos negócios é realizada por meio de visitas presenciais ou
baseia-se num único produto ou serviço. Geralmente, há um site ou um aplicativo para dispositivos móveis por meio
do qual as compras podem ser feitas ou por transação online. O site é desconectado de produtos e serviços
disponíveis em locais digitais e físicos. Os representantes de call center têm pouca ou nenhuma visibilidade
sobre a atividade do cliente. A experiência do negócio digital é incompleta, pois não há conexão com vendas
específicas ou atividades de marketing, e há pouco ou nenhum dado capturado para melhorar as futuras
interações do negócio digital.

2.

Oportunista: Neste nível, as empresas experimentaram o alinhamento de sistemas de comércio e propriedades
de marcas digitais com o call center, mas ainda não existe integração com o CRM, a aquisição ou gestão de pedidos.
Os clientes não são bem compreendidos e a maneira como compram ainda é altamente fragmentada com base nas
diferenças nas interações entre online (na aplicação) e offline (na loja). Os clientes podem notar discrepâncias ou
inconsistências entre ofertas, produtos, preços e políticas online e offline. No lado B2B, há um alinhamento limitado
com os parceiros e, embora possa haver alguma transferência de informação, ela permanece ad hoc.

3.

Repetitiva: No nível repetitivo, as organizações geralmente têm processos consistentes em experiências online
e offline. As informações de transação do cliente são capturadas e gerenciadas por meio de um sistema centralizado,
provavelmente um CRM. Os dados de social media podem ser capturados, mas não integrados com o CRM ou
oferecem sistemas de gerenciamento. As organizações têm se concentrado na usabilidade de organizações
individuais, com foco em um ou todos os critérios básicos de usabilidade, eficiência, eficácia e satisfação.
Os utilizadores podem interagir com a marca por meio do uso de cartões de associação, contas e cookies de navegador, e as organizações podem ver como os compradores se movimentam pelos vários ambientes de comércio.
Muitos funcionários da loja usam dispositivos móveis para acessar informações sobre inventário e preferências do
cliente e a organização utiliza mais o business intelligence para relatar resultados e acompanhar tendências. No lado
comercial, ter uma plataforma para gerenciar pedidos e entregas é fundamental para manter o controle da logística.
Nesta fase, pode haver uma plataforma no local, mas só é capaz de realizar requisitos mais básicos. Em B2B, uma
organização pode realizar transações em um mercado existente ou hospedá-lo, tornando-se um intermediário que
tenta combinar compradores e vendedores e, potencialmente, obter uma margem de transações.

4.

Gerida: Neste nível o foco é todo sobre os clientes ou possíveis clientes, independentemente de como, onde,
porquê e quando eles desejam realizar o comércio com a organização. A organização está focada na centralização
no cliente. Nesse estágio, a tecnologia de negócio digital é conectada à maioria dos sistemas de backend quase em
tempo real para que os clientes possam receber ofertas direcionadas e comprar online, da aplicação, do call center,
do local físico ou diretamente de um vendedor. A entrega entre ambientes de backend é quase perfeito onde os utilizadors não estão cientes de qualquer transferência de sistema, e o envolvimento do utilizador com o sistema
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é baseado no contexto social e de atividade. No lado B2B, uma organização pode ter sistemas consolidados e
a capacidade de comparar e monitorar algoritmos para entender onde pode existir impactos nos tempos de ciclo
e nos pedidos ou atendimento. A organização tem informações suficientes sobre o cliente para saber onde inserir uma
experiência de negócio digital em qualquer interação com uma empresa. A tecnologia de negócio digital e os processos
de negócios estão fortemente acoplados. No lado B2B, a capacidade de monitorar e entender os impactos permite que
a empresa meça coisas como economia de custos, qualidade de execução e prazos de entrega.
5.

Otimizada: No nível otimizado, os investimentos em negócio digital são centrados no cliente e não no canal.
A organização fez um investimento estratégico de longo prazo para atender às necessidades de mudança dos
seus clientes. Eles prestam atenção em capacitar os clientes com tecnologia de negócio digital moderna e dados acionáveis. A organização tem acesso a dados em tempo real, bem como análises comportamentais sobre interações com
clientes, para permitir que eles forneçam experiências perfeitas e excepcionais. A organização é capaz de
explorar novas oportunidades de comércio quando elas surgem e entregar rapidamente ofertas e experiências
novas e dinâmicas a clientes fiéis. No lado B2B, os sistemas de comércio são totalmente integrados e permitem
monitorar o cumprimento, proporcionando uma experiência otimizada. Consumidores individuais podem ser
compreendidos e oferecidos certos benefícios de ordenação de nível comercial e reordenando interfaces em
volumes maiores. Isso também permite a capacidade de obter melhor preço no mercado no momento da transação e a
capacidade de reconciliar contas em tempo real.

As empresas precisam de vencer um conjunto de desafios para tirar partido das oportunidades que a Economia Digital e,
em particular, o comércio eletrónico referente. Estes desafios podem ser de contexto (que lhes são externos) ou a nível
interno ao seu próprio ambiente como abordado no estudo “Economia Digital e o Papel das PME da região norte: Principais
enconomias na área do comércio eletrónico e de maior potencial de adesão aos produtos nacionais (TOP 20)“ desenvolvido
pela IDC. A nível dos desafios de contexto as empresas portuguesas que pretendam apostar no Comércio Eletrónico
destacam-se:
〉〉 Financiamento: A aposta em mercados externos, via Comércio Eletrónico, envolve investimentos
significativos a vários níveis: tecnologia, marketing, logística, para além da produção tradicional dos
produtos. Definir um plano de negócios com atratividade para alcançar financiamento (quer dos próprios
acionistas, quer de entidades públicas como o Portugal 2020 ou Horizon 2020, quer ainda de investidores
privados), constitui um dos maiores desafios para empresas que queiram uma posição forte na Economia
Digital;
〉〉 Dimensão do mercado: O mercado nacional tem uma dimensão reduzida, pelo que as empresas que
pretendam uma posição sólida na Economia Digital têm de apostar em mercados externos e procurar,
eventualmente, um posicionamento global. Só assim poderão ganhar competitividade face a outras
empresas que rapidamente invadem o mercado nacional;
〉〉 Notoriedade: A existência de uma marca com notoriedade, constitui um aspeto fundamental para uma
empresa que se queira posicionar no Comércio Eletrónico. Os consumidores dirigem-se e compram
em sites de marcas que conhecem e nas quais confiam. Trata-se de um enorme desafio para empresas
portuguesas que se queiram posicionar na Economia Digital e num mercado além-fronteiras;
〉〉 Confiança, segurança e legislação: A confiança dos consumidores, além de se focar na marca, depende de
diversos fatores externos como sejam a segurança da internet, dos sistemas de pagamento, dos serviços de
entrega, da regulamentação/legislação, entre outros aspetos. Tratam-se de aspetos fundamentais a ter em
conta e que, como o presente estudo mostra, têm graus de maturidade distintos em diferentes mercados;
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〉〉 Concorrência: A Economia Digital está sujeita a um enorme nível de concorrência, em diversos setores
de atividade, como o presente estudo mostra, nomeadamente com existência de empresas com atuação
global em vários dos mercados privilegiados para as exportações portuguesas. Assim, uma empresa que se
posicione na Economia Digital tem de estar preparada;
〉〉 Contexto de cada mercado e parceiros locais: Não obstante a possibilidade de atuação em vários mercados
em simultâneo, o Comércio Eletrónico não pode ignorar as especificidades de cada geografia, sendo necessário
conjugar uma atuação personalizada, na qual o recurso a parceiros locais pode ter um papel decisivo.
Os desafios internos vão desde os associados ao estabelecimento de uma visão e à adoção de tecnologias, passando por
vertentes fundamentais como as pessoas e os processos.
DIMENSÕES DO MODELO DE MATURIDADE DO NEGÓCIO DIGITAL - COMPONENTES DO MODELO DE MATURIDADE
DO NEGÓCIO DIGITAL
FIGURA 22

VISÃO

Estratégia

A definição de uma estratégia, devidamente alicerçada na situação e capacidades
da empresa, assim como na situação do mercado, constitui a base para abraçar a
Economia Digital

Liderança

Para levar a cabo com sucesso uma estratégia, é necessário uma liderança e modelo
de governação sólidos

Conceção e inovação

Uma aposta na Economia Digital vai obrigar à conceção de novos soluções e
produtos, formas de venda, etc. Tal vai exigir um ambiente de grande inovação

PESSOAS
Cultura

Comunicação interna, com
parceiros e clientes

Para uma empresa posicionar-se na Economia Digital precisa de desenvolver
uma cultura dinâmica, promotora de mudança, aberta a novas ideias, assente em
inovação, e também em resultados. Isto é, uma empresa que olhe para o futuro com
entusiasmo
A comunicação interna, com parceiros e com clientes tem de assentar em
ferramentas e ter em conta os diversos canais disponíveis. Possuir métodos e
instrumentos de comunicação ágeis, muitas vezes de forma informal, mas com registo
estruturado, constitui um desafio importante

Gestão de talentos

Uma empresa que aposte na Economia Digital e pretenda ser atenta ao futuro,
precisa de captar e manter talentos. Para tal, deve adotar uma gestão efetiva de
talentos

Sistema de incentivos/
motivação

Uma cultura de dinamismo, inovação e dedicação envolve a adoção de um sistema de
incentivos que permita partilhar o sucesso com os colaboradores e contribua assim
para um elevado nível de motivação;

Trabalho em rede

A Economia Digital obriga a uma enorme interconexão de setores de atividade,
regiões geográficas, tecnologias, no qual o trabalho em rede constitui um aspeto
fundamental
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PROCESSOS

Gestão integrada,
assente em indicadores

Uma empresa focada na Economia Digital tem de apostar em processos ágeis e que
permitam desde logo uma gestão assente em resultados e informação concreta (com
recurso a dashboards)

Marketing e gestão
da imagem

A aposta na Economia Digital deve ser acompanhada por processos e atividades referentes
a marketing e à gestão da imagem e da marca

Gestão do serviço
e dos clientes

Os processos de gestão de serviço e de clientes são particularmente relevantes num contexto
de Comércio Eletrónico, devendo proporcionar ao cliente uma boa experiência de compra
e entrega do produto/ serviço. Para tal, os processos devem contemplar o recurso a vários
canais, num modelo omnicanal. Nesta vertente, devem também ser operacionalizados
processos de gestão de pós-venda, assegurando a satisfação do cliente

“Ensaio” de produtos
e serviços e respetivo
ajuste face à procura

No contexto de Comércio Eletrónico, as empresas devem implementar processos que
permitam, de forma continuada, ensaiar e monitorizar produtos e serviços no mercado
e proceder a ajustamentos face à aceitação que estes venham a ter pelo público-alvo

Gestão de projetos,
inovação e melhoria
contínua

A dinâmica necessária para estar presente no Comércio Eletrónico, obriga à adoção
de práticas e modelos de gestão de projetos, inovação e melhoria contínua

Gestão dos sistemas
de informação

Os sistemas de informação devem estar no centro da estratégia da empresa,
adotando as melhores práticas ao nível da segurança, da escalabilidade e da robustez,
mas sobretudo oferecendo a agilidade que o negócio necessita e a atratividade
e facilidade para os clientes

Produção

A abordagem, assim como os processos de produção, têm de ser concebidos por
forma a responder com a agilidade, competitividade e escala que o Comércio
Eletrónico pode exigir

Armazenamento
e distribuição

Os modelos e processos de armazenamento e distribuição dos produtos têm de ser
concebidos por forma a responder à estratégia de negócio, garantido a agilidade,
a competitividade, escala e o acesso aos mercados alvo
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TECNOLOGIA

Segurança

A disponibilização de sistemas de informação na internet, para acesso por vários
mercados, envolve uma grande exigência tecnológica e de práticas ao nível
da segurança (por forma a garantir confidencialidade, integridade e disponibilidade
da informação e dos próprios sistemas)

Pagamentos

Os sistemas e meios de pagamento são críticos para o sucesso do Comércio Eletrónico,
envolvendo grande exigência tecnológica e de serviços, com eventual necessidade
de personalização para determinados mercados

Arquitetura

A arquitetura dos sistemas de informação é um dos aspetos críticos para o sucesso
de uma abordagem na Economia Digital. Opções a ter em conta passam por recurso
a cloud, utilização de tecnologia móvel, adoção de interfaces (webservices),
plataformas configuráveis, etc

Integração

Uma abordagem de Comércio Eletrónico envolve a participação num ecossistema
composto por várias entidades, desde fornecedores, investidores, distribuidores, clientes,
etc. A articulação e relação entre todas estas entidades e processos é suportada em
sistemas de informação, nos quais a integração é crucial. Em particular, a integração com
fornecedores e distribuidores constitui um aspeto fundamental

Analytics e Business
Intelligence

A gestão do negócio na Economia Digital envolve uma análise do comportamento do
mercado – clientes – e a identificação de modas ou tendências que podem condicionar,
por exemplo, a adaptação ou lançamento de novos produtos ou serviços. Para tal,
é imperativo o recurso a sistemas de Analytics e Business Intelligence
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ROADMAP PARA O NEGÓCIO DIGITAL
Blueprint para a evolução do Negócio Digital e/ou adesão aos marketplaces
internacionais
Um roadmap de transformação digital alinha recursos e programas de tecnologia à estratégia de crescimento de negócios
da empresa. A transformação digital, em particular o uso da tecnologia para melhorar o desempenho ou o alcance das
empresas é um tema bastante importante para as empresas em todo o mundo. Gestores de topo de diversos setores
estão a utilizar os avanços digitais, como analítica, mobilidade, social media e dispositivos inteligentes para mudar
o diferente relacionamento com os clientes, processos internos e propostas de valor. Desta forma, é importante
enquadrar o comércio eletrónico com os requisitos necessários para as PME’s evoluirem para a transformação digital.
O incentivo à inovação e à internacionalização, reconhecendo-se a importância das regiões como principais motores
da inovação e conhecimento.
Componentes críticas de uma plataforma para desenvolver o negócio digital
FIGURA 23
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Fonte: Estudo IDC “How to Build a Comprehensive Digital Commerce Platform: The Foundation of Digital Transformation”, 2017
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Os aplicativos funcionais estão incluídos numa plataforma abrangente de negócio digital que pode ser estruturada
conceptualmente por camadas: Experiência de cliente, Comércio e gestão, Pagamentos, Back office, Infraestruturas
e Funcionalidades periféricas. Este framework fornece uma estrutura lógica para analisar as funcionalidades do negócio
digital em segmentos distintos, em que as funções dentro das camadas não são mutuamente exclusivas.
Como na maioria das transformações de negócios, também na transformação digital o papel da comunicação é
primordial na efetivação da mudança e na redução da resistência organizacional. As pessoas podem-se tornar um
obstáculo maior para uma transformação digital bem-sucedida do que qualquer tecnologia complexa. Os pontos
de pressão para a mudança estão a aumentar e a globalização está a ditar uma integração eficiente de negócios que só
pode ser alcançada através de processos digitais e ferramentas colaborativas.
A IDC desenvolveu uma nova ferramenta de análise e avaliação da capacidade para desenvolver o Negócio Digital
nas empresas portuguesas. Este questionário está inserido em 3 vertentes de análise: Maturidade de comécio digital,
Componentes de plataforma de comércio digital e Potencial de internacionalização.
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Características das Várias Dimensões nos Vários Níveis do Modelo de Maturidade
do Negócio Digital
O primeiro questionário caracteriza a capacidade de negócio digital. Esta ferramenta avalia o nível de maturidade numa
escala de 1 a 5 com a pontuação total de 70 pontos. Os níveis de maturidade têm em conta a Visão para o negócio digital,
as Pessoas que são as construtoras dessa mesma visão e os Processos e Tecnologia, os alicerces para a evolução do
negócio digital. O foco na utilização de análise de dados e outras tecnologias da terceira plataforma digital para acelerar o
ambiente de serviço contínuo e de melhoria dos processos está assente nestas 4 subdimensões.
FIGURA 24
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VISÃO
Estratégia

Não
existe uma
estratégia
definida para
os canais de
venda

Existe comunicação
multicanal, utilizando os
diferentes canais para
se comunicar com o(s)
público(s)-alvo, mas de
forma não alinhada entre
canais

Está definida uma
estratégia omnicanal
com alinhamento
dos diferentes canais
e dos diferentes
interlocutores
(clientes, parceiros
e fornecedores),
mas ainda não
está totalmente
implementada

Está implementada
uma estratégia
omnicanal assente
no comércio
digital, mas focada na
organização interna

Há uma estratégia
omnicanal assente
numa rede madura
que envolve clientes,
parceiros e
fornecedores e
os sucessos são
devidamente
partilhados e
comunicados

Liderança

A gestão da
empresa está
focada em
abrir lojas,
movimentar
produtos
e realizar
transações
com o
menor custo
possível

A gestão da
empresa identifica
o impacto negativo
do desalinhamento
dos canais de
venda, dos clientes
insatisfeitos, dos níveis
de stocks inadequados
e colaboradores
desmotivados

A gestão da empresa
identifica a necessidade
de uma estratégia de
comércio digital,
com programas
omnicanal e de gestão
da experiência
do cliente

A gestão da
empresa lidera a
implementação da
estratégia de comércio
digital e divulga
o progresso nas
reuniões da empresa
e outros eventos

A gestão da
empresa celebra
publicamente o
crescimento da
organização, a
satisfação dos clientes,
o sucesso dos parceiros
e o compromisso dos
funcionários fruto da
implementação de uma
adequada estratégia de
comércio digital
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VISÃO
Conceção e
inovação

A empresa
está focada
no que está
a fazer hoje
e poderá ter
pelo menos
um site
para uma
presença
on-line

A empresa começa a
experimentar algumas
novas tecnologias
(e.g., redes sociais),
bem como a operação
em novos canais de
média

A empresa aproveita
algumas novas
tecnologias que têm
uma vasta adoção dos
clientes
(e.g., serviços
móveis, redes sociais e
serviços
de subscrição)

A empresa está
a absorver novas
tecnologias e
com atenção às
tendências futuras,
começando a
experimentar
ferramentas que
se adequam à
sua cultura e
estratégia

A empresa adota
rapidamente novas
tecnologias que se
encaixam na sua
cultura e estratégia
(e.g., virtual reality,
digital assistants,
buy buttons,
communities,
artificial intelligence,
machine learning)

Está
implementado
um modelo de
gestão do capital
humano com
uma estratégia
de relação
com o cliente e
colaboradores
formados e
alocados a
funções de acordo
com a procura, as
suas competências
e a sua
disponibilidade

Está implementado
um modelo de
gestão do capital
humano totalmente
alinhado com os
objetivos do negócio,
estão disponíveis
as mais recentes
tecnologias e a
formação é continua
incorporando as
melhores práticas

PESSOAS
Gestão de
Talento

As pessoas não
têm formação
nem
experiência
de serviço ao
cliente; não
há partilha de
informação e
conhecimento
entre os canais
de vendas;
a alocação
de tarefas
é feita de
acordo com a
disponibilidade
em vez de
competência e
tendências

É realizado algum
rastreamento de
competências das
pessoas baseado num
entendimento limitado
das competências
dos parceiros /
fornecedores e há
uma gestão da relação
com o cliente (fisica e/
ou online) e formação
básica de vários canais
de vendas

É realizada gestão
de talentos estando
implementadas
soluções de
formação dos
colaboradores
baseadas na
análise de gaps de
competências, há
formação inicial
em relação com o
cliente para equipa
de vendas; no B2B
o relacionamento
com o cliente
está assente
num conjunto de
gestores de contas
com competências
para tal
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PESSOAS
Comunicação interna
com parceiros
e clientes

Comunicação baseada
em papel e
boca a boca;
campanhas
de marketing
não são
devidamente
comunicadas
às equipas de
vendas

Os sistemas de
comunicação não
estão alinhados com
o negócio e o email é
o meio predominante;
campanhas de
marketing e
outros eventos
são comunicados
proativamente

Está implementado
um sistema de
informações
do cliente
(CIS- customer
information
system) a que os
colaboradores
têm acesso,
mas a adoção é
lenta; a intranet,
ou rede social
corporativa, permite
a comunicação
entre as áreas
de negócios; a
equipa pode
negociar atribuições
no sistema de
agendamento;
comunicação por
email

Está totalmente
implementado
um sistema de
informações
do cliente
(CIS- customer
information
system) a
que todos os
colaboradores
têm acesso e
informação de
todas as lojas ou
canais de vendas;
os colaboradores
envolvem-se
ativamente em
comunidades e /
ou redes sociais
corporativas para
facilitar interações
contínuas

A comunicação é
aberta e disponível
através do método
preferido; interações
ponto a ponto entre
clientes e parceiros
permitem um
ciclo de feedback
transparente entre
colaboradores,
clientes, parceiros e
fornecedores

Responsabilidade
e controlo

Pouca ou
nenhuma
responsabilização
ou controlos em
vigor (e.g.,
inventário,
gestão
de caixa,
alterações
no cronograma e
desempenho)

Acompanhamento simples
de processos de
aprovação, muitas
vezes geridos por
email; processos
manuais de gestão de
stocks; de gestão de
caixa, de registo de
horas, de mudanças
de cronograma,
de relatórios de
despesas, e outros

Estão implementados
controlos
consistentes
em todos os
canais, e é feito
algum acompanhamento
de conformidade; alguns
gerentes usam
dashboards
para monitorar
resultados
e entregar
relatórios aos
executivos

Responsabilidade pelos
controlos de
conformidade
incluídos nos
programas de
desempenho dos
colaboradores;
todos os
gerentes utilizam
dashboards
para monitorar
resultados

Os executivos obtêm
informação quase
em tempo real da
saúde do negócio
e são capazes
de implementar
mudanças nas
políticas e controlos
imediatamente
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PROCESSOS
Métricas
e indicadores

Nenhum
KPI estabelecido;
menos de
5%
do total das
vendas são
realizadas
através do
canal de
comércio
digital

Alguns gerentes
estabeleceram KPIs,
mas inconsistentes
na organização e nos
canais; 5–15% do
total das vendas são
realizadas através do
canal de comércio
digital

KPIs de toda
a organização
estabelecidos
consistentemente
em todos os
canais; 15–25% do
total das vendas
são realizadas
através do canal de
comércio digital

A liderança
monitoriza os KPIs
regularmente;
os gerentes
competem em
resultados e
melhorias de KPIs;
25–35% do total
das vendas são
realizadas através
do canal de
comércio digital

Os resultados
dos KPIs estão
disponíveis
em tempo real
para executivos
e gerentes
operacionais, e
são realizados
ajustamentos
conforme necessário
para melhorar os
resultados; 35% do
total das vendas são
realizadas através do
canal de comércio
digital

Gestão do
serviço

Lojas e
canais de
vendas
atuam de
forma
independente
uns dos
outros e
é dada
pouca
atenção à
experiência
do cliente

Há alguma
consistência entre os
canais de vendas; por
exemplo, a equipa
pode ver o stock de
outros locais

A organização
começou a
desenvolver
uma estratégia
de omnicanal,
bem como, a
disponibilizar
formação de
experiência do
cliente para todos
os colaboradores

Os processos
e sistemas
omnicanal estão
implementados e
a conformidade
com os programas
de experiência
do cliente é
fortemente
incitada

A organização
adotou
completamente um
modelo omnicanal
focado em fornecer
uma experiência
superior aos
clientes, parceiros
e fornecedores
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PROCESSOS
“Ensaio” de
produtos e
serviços e
respetivo
ajuste face
à procura

Não são
realizados
testes A/B
(identificar
alterações
que podem
provocar
mudanças
positivas
ou negativas nos
utilizadores/clientes)
e o comportamento do
cliente não
é compreendido

São realizados testes
A/B em 10% das
situações, ou mais,
com foco em novos
preços, produtos
e promoções e há
um conhecimento
limitado do
comportamento do
cliente

São realizados
testes A/B em 20%
das situações, ou
mais, com foco
em novas ofertas,
dispositivos e
experiências e o
comportamento
do cliente é
moderadamente
entendido

São realizados
testes A/B em 40%
das situações, ou
mais, com foco
em programas
novos e existentes
para garantir
a relevância
contínua e o
comportamento
do cliente e do
parceiro é bem
entendido

São realizados
testes A/B em 60%
das situações, ou
mais, abrangendo
todos os programas,
dispositivos,
experiências e as
informações de
comportamento
do cliente são
aproveitadas para
ações de melhoria
contínua

Modelo de
governação,
politicas
e controlos

Poucas
políticas
escritas
além
daquelas
exigidas
para o
cumprimento da
legislação
e poucos
sistemas
implantados para
rastrear
a conformidade

Políticas escritas,
comunicadas e
publicadas e a
conformidade é
relatada em tabelas e
relatórios manuais e o
relatório de auditoria
é realizado de forma
ad hoc

As políticas
são claras no
planeamento das
equipas, na gestão
de inventário, na
gestão dos pontos
de venda e em
outras aplicações e
há uma notificação
simplificada de
aprovação para
promoções de
marketing e
descontos para
clientes

Proteção contra a
fraude é feita
através de aplicações de gestão
de alterações e
de documentos
próprios;
assim como
as campanhas
de marketing
seguem processos
de aprovação
previamente
configurados
em suporte
aplicacional,
existindo
politicas claras
de descontos de
vendas B2B e
outros programas

A governação,
as politicas e os
controlos estão
em conformidade
em todos os canais
de vendas e os
dashboards de
gestão mostram
o progresso de
conformidade e em
todos os canais
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AD
ADHOC
AD
HOC
AD
HOC
AD
HOC
HOC
OPORTUNÍSTICA
OPORTUNÍSTICA
OPORTUNÍSTICA
OPORTUNÍSTICA
OPORTUNÍSTICA
REPETITIVA
REPETITIVA
REPETITIVA
REPETITIVA
REPETITIVAGERIDA
GERIDA
GERIDA
GERIDA
GERIDA
OPTIMIZADA
OPTIMIZADA
OPTIMIZADA
OPTIMIZADA
OPTIMIZADA

APRENDER
APRENDER
APRENDER
APRENDER
APRENDER MUDAR
MUDAR
MUDAR
MUDAR
MUDAR APERFEIÇOAR
APERFEIÇOAR
APERFEIÇOAR
APERFEIÇOAR
APERFEIÇOAR
INSTITUCIONALIZAR
INSTITUCIONALIZAR
INSTITUCIONALIZAR
INSTITUCIONALIZAR
INSTITUCIONALIZAR
INOVAR
INOVAR
INOVAR
INOVAR
INOVAR

TECNOLOGIA
Segurança

Os processos de
segurança
são rudimentares,
as passwords não
são atualizadas; os
arquivos
de dados
de clientes
com informações
de crédito
não têm
segurança
e os Ids são
verificados
de forma
inconsistente

Os colaboradores
têm formação
em processos de
segurança, mas
existem lacunas
para subcontratados
e terceiros e a
conformidade é
inconsistente

Todo os
colaboradores
têm formação
em processos
de segurança; a
conformidade
está definida, mas
não é aplicada e
os sistemas de
segurança são
atualizados de
forma inconsistente

A conformidade
de segurança é
aplicada a todos
os colaboradores
e as lacunas
conhecidas nos
sistemas de
segurança são
identificadas e
atualizadas

A estratégia e
as soluções de
segurança são
modernas, nos
níveis atuais de
lançamento e
em conformidade
com os padrões
do setor e não há
tolerância para
não-conformidade

Arquitetura

A arquitetura do
comércio

A informática tem
em desenvolvimento
um trabalho para

Existe alguma
tecnologia
de comércio

A tecnologia de
comércio moderno
está a funcionar,

A arquitetura de
comércio digital é
baseada na cloud,

digital não
está ligada; por
exemplo,
a loja virtual
é autónoma
e a central
de atendimento, ou
a equipe
da loja, não
acedem às
ofertas
online

uma arquitetura
de comércio digital
integrada que inclui
ERP, CRM, comércio,
call center, pontos
de venda, segurança
e outros

moderna, mas
com lacunas, nem
toda a tecnologia é
recente; pode haver
uma oferta móvel,
mas a abordagem
modular impede
a integração sem
problemas entre
sistemas

mas ainda existem
alguns modos de
interação que não
são contínuos,
ou seja, as
interações entre
comunidades não
estão integradas
com a arquitetura
tecnológica de
comércio

tem mobilidade,
é configurável e
de preferência
composta (API
driven), sendo
compatível com
os standards
da indústria e
totalmente integrada
com aplicativos
internos e de
terceiros (conforme
apropriado) para
integração
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AD
ADHOC
AD
HOC
AD
HOC
AD
HOC
HOC
OPORTUNÍSTICA
OPORTUNÍSTICA
OPORTUNÍSTICA
OPORTUNÍSTICA
OPORTUNÍSTICA
REPETITIVA
REPETITIVA
REPETITIVA
REPETITIVA
REPETITIVAGERIDA
GERIDA
GERIDA
GERIDA
GERIDA
OPTIMIZADA
OPTIMIZADA
OPTIMIZADA
OPTIMIZADA
OPTIMIZADA

APRENDER
APRENDER
APRENDER
APRENDER
APRENDER MUDAR
MUDAR
MUDAR
MUDAR
MUDAR APERFEIÇOAR
APERFEIÇOAR
APERFEIÇOAR
APERFEIÇOAR
APERFEIÇOAR
INSTITUCIONALIZAR
INSTITUCIONALIZAR
INSTITUCIONALIZAR
INSTITUCIONALIZAR
INSTITUCIONALIZAR
INOVAR
INOVAR
INOVAR
INOVAR
INOVAR

TECNOLOGIA
Conetividade
e integração

Pouca ou
nenhuma
integração
entre
sistemas
usados
para vários
canais de
vendas
(call center,
loja online,
equipas de
vendas, etc.)

Integração parcial
entre aplicações
internas (por exemplo,
sistemas ERP e CRM
são integrados, a
solução de comércio
não é integrada com
os pontos de venda)

Integração parcial
entre aplicações
internas (por
exemplo, sistemas
ERP e CRM são
integrados,
a solução de
comércio não é
integrada com os
pontos de venda)

Integração em
tempo real
em todos as
aplicações internas
e canais de vendas
(por exemplo,
gastos do cliente
e preferências em
todos os canais)
e crescente
integração com
terceiros

Integração em
tempo real em todos
os sistemas internos;
integração em
tempo real por meio
de troca de dados
com aplicações
de terceiros
(por exemplo,
visibilidade de stock,
incluindo entregas
de fornecedores
planeadas)

Analytics e
Business
Intelligence

Nenhuma
análise
usada e
são usadas
tabelas
(folhas de
calculo)
para criar
relatórios
sobre
vendas,
stocks,
planos de
trabalho e
similares

Relatórios standard
do ERP e outras
aplicações e alguns
gestores criam os
seus próprios KPIs
em tabelas (folhas de
calculo) para medir
o desempenho

Informação
standard e
dashboards das
aplicações dos
fornecedores
estão disponíveis
e um conjunto
consistente de KPIs
é identificado e
utilizado

A análise de dados
começa a ajudar
a melhorar a
rentabilidade dos
canais de vendas,
as promoções
de marketing,
a estratégia
de preços e
descontos, a
fidelização dos
clientes, etc. e
as informações
sociais e de
atividade dos
utilizadores
alimentam a
segmentação por
utilizador/cliente

Os sistemas de
raciocínio digital
ligam transações
com interações
para prever o
comportamento
dos utilizdores/
clientes e isto deve
ser preditivo e/ou
prescritivo, com o
objetivo final do
raciocínio digital
ser projetado na
arquitetura do
sistema
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Ferramenta de questionário
No questionário na dimensão da Tecnologia avalia-se as interações existentes entre a organização e os sistemas de
informação existentes. Tendo em consideração a Gestão dos Clientes, Comercial, Financeira e Back Office, bem como,
a infraestrutura tecnológica e as funcionalidades periféricas, esta ferramenta indicará a maturidade de capacidade
Tecnológica da organização através de respostas Sim (1) e Não (0) com um total de 38 pontos. O terceiro questionário
avalia a capacidade de exportação das organizações, a capacidade de poder alcançar os seus clientes no canal escolhido,
apresentá-los com produtos ou serviços relevantes pelo preço certo, entregar esses produtos ou serviços no prazo
e manter o relacionamento com o cliente. Esta ferramenta avalia o nível de maturidade de exportação numa escala de
0 a 2 com um total de 84 pontos. A IDC acredita que as organizações que desenvolvem, implementam e executam com
sucesso uma solução digital abrangente manterão a sua vantagem competitiva .
Dimensões e Aspectos Críticos para o Negócio Digital
FIGURA 25

- Gestão do capital
humano e formação

- Estratégia omnicanal
- Estratégia de comércio
digital

- Ciclo de feedback
transparente entre
colaboradores, clientes,
parceiros e fornecedores

- Cultura e estratégia (Ex:
inteligência artiﬁcial e
machine learning)

VISÃO

PESSOAS

- Arquitetura de comércio
digital baseada na cloud,
tem mobilidade e
conﬁgurável

- Resultados dos KPI’s
disponíveis em tempo
real
- 35% das vendas são
realizadas através do
canal de comércio digital
- Testes para ações de
melhoria contínua

- Implementar mudanças
nas políticas e controlos
imediatamente

PROCESSOS

TECNOLOGIA

- Integração em tempo
real em todos os
sistemas internos e
apps
- Raciocínio digital ser
projetado na arquitetura
do sistema

Fonte: IDC, 2017

A maioria das empresas sabe que a transformação digital é vital para a sobrevivência da sua organização e um roadmap
digital é uma abordagem para definir essa estratégia. O roadmap começa com uma avaliação da maturidade digital da
empresa atualmente e avalia a sua capacidade de evolução. Embora existam diversas abordagens de publicidade para
as PME’s, SEO (Search Engine Optimization) a estratégia de publicidade online é a mais barata e mais rentável para
promover os produtos /serviços e manter o site otimizado, servindo como catalisador para o sucesso das empresas.
Existem várias razões para utilizar o SEO entre elas:
〉〉 SEO não é um custo, mas é um investimento para o futuro. Ao longo dos anos, SEO tem provado
ser uma das formas mais rentáveis de marketing através do uso da Internet, com um alto retorno do
investimento ao longo do tempo;
〉〉 SEO é rentável. Comparado ao pay-per-click, marketing de social media e até listas de subcrições, o SEO
oferece um retorno decente sobre o investimento. Além disso, um SEO eficaz pode atrair milhares, até
milhões de clientes potenciais para o site de negócios;
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〉〉 SEO pode ajudar a estabelecer uma marca. O branding é possível, aumentando a sua campanha de
branding e tornando a sua marca memorável;
〉〉 SEO é marketing mensurável, uma vez que é possível medir o quão eficiente o SEO fez. Pode ser avaliado
e corrigido e quantificar o retorno por cada euro investido;
〉〉 SEO pode multiplicar o impacto no mercado da empresa, garantirá que o site agrade aos públicos-alvo
certos, o torne mais atraente para os seus produtos/ serviços e, eventualmente, leve a clientes que gastam
mais dinheiro;
〉〉 SEO pode ser duradouro com a análise adequada pode colocar a empresa na primeira página dos
resultados de pesquisa por anos, sem gastar dinheiro no futuro. Mesmo depois que acabe a parceria com
um serviço de SEO, o website ainda pode ter uma classificação alta nas palavras-chave escolhidas;
〉〉 SEO pode ajudá-lo a capitalizar a concorrência fraca. Quando um concorrente tem um orçamento de
marketing menor, a tendência é cometer erros ou ignorar oportunidades. Este é o lugar onde um bom SEO irá
ajudar a maximizar a vantagem dessas fraquezas. Isso faz do SEO uma jogada inteligente para todas as PME’s;
〉〉 SEO como estratégia de Marketing para empresas locais. O algoritmo mais recente do Google
favorece os negócios locais nos resultados de pesquisa para fornecer os resultados altamente relevantes
e individualizados que os consumidores atuais exigem. Isso é especialmente verdadeiro para os
consumidores que usam o Google em smartphones, tablets e dispositivos portáteis.
Tal como o SEO existem outros requisitos igualmente importantes para as PME’s evoluirem numa solução estratégica
digital. O comércio eletrónico entrou na 3ª geração e a IDC identificou oito capacidades centrais (para lá da governação)
que estão na base da transformação dos modelos operacionais de comércio eletrónico. A tabela, em baixo, lista os blocos
de construção mais relevantes em cada uma das gerações.
REQUISITOS CRÍTICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO ELETRÓNICO DE 3ª GERAÇÃO
FIGURA 26

CAPACIDADES
Go to market

1ª GERAÇÃO

2ª GERAÇÃO

3ª GERAÇÃO

〉〉 B2C

〉〉 B2B2C

〉〉 B2C mobile/omnicanal

〉〉 Grandes marketplaces

〉〉 Proliferação de
marketplaces

〉〉 Marketplaces de marcas
omnicanal
〉〉 B2B commerce/B2B
networks
〉〉 Ubiquidade nos
marketplace

Pontos de contacto
com cliente

〉〉 Web

〉〉 Web
〉〉 Web móvel

〉〉 Apps móveis (em
crescimento acelerado)
〉〉 Web (em declínio)
〉〉 Equipamentos na loja
(múltiplos fatores)
〉〉 Equipamentos
conectados
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CAPACIDADES
Modelo tecnológico
de entrega

Foco do modelo
de negócio

1ª GERAÇÃO

2ª GERAÇÃO

〉〉 On promise

〉〉 Hosting/infraestrutura
escalável

〉〉 Software personalizado
de comércio electrónico

〉〉 Software comércio
electrónico standard

3ª GERAÇÃO
〉〉 SaaS
〉〉 Serviços públicos de
cloud computing
〉〉 Comércio electrónico
PaaS

〉〉 Massa

〉〉 Alvo

〉〉 Experiência (individual)

〉〉 Centrado no produto

〉〉 Focada em segmentos de
clientes

〉〉 Experiência
individualizada de cliente
para anónimos e clientes

〉〉 Clientes anónimos

〉〉 Transformar anónimos
em clientes
〉〉 Expansão internacional e
teste de novos mercados
antes da abertura de
novas lojas
〉〉 Aproveitar modelos de
marketplaces ágeis

〉〉 Omnicanal/endless aisle
in-store
〉〉 Jornada do cliente
〉〉 Inovações disruptivas,
ecossistemas
〉〉 Comércio em qualquer
local
〉〉 Plataforma industrial
colaborativa

Key performance
indicators (KPI)

〉〉 Tráfego

〉〉 Taxa de conversão
(compradores/ visitantes)

〉〉 Número de transações

〉〉 Desempenho do site
(tempo de carga,
número de utilizadores/
encomendas, etc.)
〉〉 Métricas de search
engine optimization (SEO)
(ranking de palavraschave, tráfego de
pesquisas orgânicas, etc.
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〉〉 Valor omnicanal do
cliente/ customer wallet
share
〉〉 Índice de conversão de
equipamentos (quota de
encomendas/ quota de
tráfego)
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CAPACIDADES
Desenvolvimentos
centrais

1ª GERAÇÃO

2ª GERAÇÃO

3ª GERAÇÃO

〉〉 Venda online

〉〉 Suporte ao cliente online

〉〉 Integração social

〉〉 Sistemas de pagamento

〉〉 SEO e Search Engine
Marketing (SEM)

〉〉 Envolvimento do cliente

〉〉 Transações seguras

〉〉 Recomendação e análise
de produtos

〉〉 Seleções massificadas

〉〉 Desenho responsivo
〉〉 Geração de leads
〉〉 Comunidades sociais
(blogs, etc.)
〉〉 Maiores vendas e
diversidade

〉〉 Desenho orientado ao
móvel
〉〉 Pagamentos móveis (one
click, biométrica)
〉〉 Marketing de
proximidade
〉〉 IoT (casas conectadas/
consumidores/
retalhistas)
〉〉 Realidade Aumentada/
Realidade virtual
〉〉 Novas marcas
〉〉 Seleções segmentadas,
ciclos de vida de produto
mais rápidos

Abordagem aos dados

〉〉 Bases de dados
em silos

〉〉 Decisões impulsionadas
pelos dados

〉〉 Utilização de dados ‘onesize-fits-all’

〉〉 Conversão de tráfego
〉〉 Segmentação de clientes

〉〉 Reporting

〉〉 Aquisição de bases de
dados

41

〉〉 Analítica em tempo real
〉〉 Personalização das
ofertas e dos conteúdos
〉〉 Aprendizagem
automática
〉〉 Fusão de fontes
de dados
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CAPACIDADES
Gestão de encomendas
e concretização

1ª GERAÇÃO

2ª GERAÇÃO

3ª GERAÇÃO

〉〉 Centrado nos armazéns

〉〉 Recolha na loja

〉〉 Dark stores

〉〉 Oferta de entrega
limitada

〉〉 Clique e recolha

〉〉 Armazéns semiautomatizados/
Armazéns automatizados

〉〉 Armazéns dedicados a
comércio eletrónico
〉〉 Aproveitar a rede de
lojas e/ou centros de
distribuição de terceiros
〉〉 Oferta de entrega flexível,
entrega gratuita, entrega
no dia seguinte, prazo de
entrega preciso, clique e
recolha, compre online e
recolhe na loja

〉〉 Entrega de encomendas
omnicanal
〉〉 Serviços de entrega
premium
〉〉 Uberização da
distribuição no último
quilómetro
〉〉 Entregas gratuitas
〉〉 Logística reersa
otimizada
〉〉 Velocidade de entrega,
mesmo dia/ hora

Governação

〉〉 Comércio eletrónico é
uma unidade autónoma/
entidade legal separada
com processos distintos

〉〉 Comércio eletrónico
integra-se no
departamento de
marketing digital

〉〉 Comércio eletrónico
está totalmente
integrado com todos
os departamentos

〉〉 Resultados como
contribuição externa
para os resultados
globais da organização

〉〉 Diretor de comércio
electrónico reporta a VP
de Vendas ou ao Chief
Marketing Officer (CMO)

〉〉 Diretor de comércio
eletrónico reporta ao
Chief Digital Officer (CDO)
e o CEO

〉〉 Os resultados de negócio
são funcionais para os
objetivos de marketing

〉〉 Os resultados de negócio
são fatores-chave da
estratégia digital
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Tendo em conta os blocos de construção mais relevantes em cada uma das gerações mencionados na tabela anterior, é
possível caracterizar diferentes perfis de PME através desses blocos, tais como:
〉〉
〉〉
〉〉
〉〉
〉〉

PME com capacidade produção industrial
PME comércio e serviços
Start-up com produtos inovadores
Start-up com serviços inovadores
PME importadora de produtos

A informação sobre os elementos do roadmap mais relevantes para cada perfil identificado encontra-se disponível na
seguinte tabela.
CARACTERÍSTICAS DE COMÉRCIO ELETRÓNICO ENCONTRADAS EM DIFERENTES PERFIS DE PME
FIGURA 27

CAPACIDADES

Geração das

PME COM
CAPACIDADE
PRODUÇÃO
INDUSTRIAL

PME COMÉRCIO
E SERVIÇOS

START-UP COM
PRODUTOS
INOVADORES

START-UP
COM SERVIÇOS
INOVADORES

PME
IMPORTADORA
DE PRODUTOS

1ª Geração

2ª Geração

3ª Geração

3ª Geração

2 ª Geração

Capacidades

Go to market

〉〉 Grandes
Marketplaces

〉〉 Proliferação de
marketplaces

〉〉 Marketplaces de
marcas omnicanal
〉〉 Ubiquidade
nos marketplace

Pontos de

〉〉 Web

contacto com

〉〉 Web móvel

cliente

Modelo
tecnológico de
entrega

〉〉 Web

〉〉 On promise
〉〉 Software
personalizado
de comércio
electrónico

〉〉 Hosting/
infraestrutura
escalável
〉〉 Software
comércio
electrónico
standard

〉〉 Apps móveis
(em crescimento
acelerado)

〉〉 Web (em declínio)

〉〉 Web (em declínio)

〉〉 Equipamentos
conectados

〉〉 Equipamentos
conectados

〉〉 SaaS

〉〉 SaaS

〉〉 Serviços
públicos
de cloud

〉〉 Serviços
públicos
de cloud

〉〉 Comércio
electrónico
PaaS

〉〉 Proliferação
de marketplaces

〉〉 Ubiquidade nos
marketplace

〉〉 Apps móveis (em
crescimento
acelerado)

computing
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〉〉 Marketplaces
de marcas
omnicanal

computing

〉〉 Web
〉〉 Web móvel

〉〉 Hosting/
infraestrutura
escalável
〉〉 Software
comércio
electrónico
standard
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CAPACIDADES

Foco do
modelo de
negócio

PME COM
CAPACIDADE
PRODUÇÃO
INDUSTRIAL
〉〉 Centrado no
produto

PME COMÉRCIO
E SERVIÇOS

〉〉 Focada em
segmentos de
clientes
〉〉 Transformar
anónimos em
clientes
〉〉 Aproveitar
modelos de
marketplaces
ágeis

START-UP COM
PRODUTOS
INOVADORES

START-UP
COM SERVIÇOS
INOVADORES

PME
IMPORTADORA
DE PRODUTOS

〉〉 Experiência
(individual)

〉〉 Experiência
(individual)

〉〉 Experiência
individualizada
de cliente para
anónimos e
clientes

〉〉 Experiência
individualizada
de cliente para
anónimos e
clientes

〉〉 Focada em
segmentos
de clientes

〉〉 Omnicanal/
endless aisle instore

〉〉 Jornada do cliente

〉〉 Jornada do cliente

〉〉 Inovações
disruptivas,
ecossistemas

〉〉 Inovações
disruptivas,
ecossistemas

〉〉 Plataforma
industrial
colaborativa

〉〉 Transformar
anónimos em
clientes
〉〉 Aproveitar
modelos de
marketplaces
ágeis

〉〉 Plataforma
industrial
colaborativa

Key
performance
indicators (KPI)

〉〉 Tráfego
〉〉 Número de
transações

〉〉 Taxa de
conversão
(compradores/
visitantes)
〉〉 Desempenho do
site (tempo de
carga, número
de utilizadores/
encomendas,
etc.)

〉〉 Valor omnicanal do
cliente/ customer
wallet share
〉〉 Índice de
conversão de
equipamentos
(quota de
encomendas/
quota de
tráfego)

〉〉 Métricas de
search engine
optimization
(SEO) (ranking
de palavras〉〉 -chave, tráfego
de pesquisas
orgânicas, etc.)

〉〉 Valor omnicanal do
cliente/ customer
wallet share

〉〉 Taxa de
conversão
(compradores/
visitantes)
〉〉 Desempenho do
site (tempo de
carga, número
de utilizadores/
encomendas,
etc.)
〉〉 Métricas de
search engine
optimization
(SEO) (ranking
de palavras-chave, tráfego
de pesquisas
orgânicas, etc.)
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CAPACIDADES

Desenvolvimentos
centrais

PME COM
CAPACIDADE
PRODUÇÃO
INDUSTRIAL
〉〉 Sistemas de
pagamento

〉〉 Suporte ao
cliente online

〉〉 Transações
seguras

〉〉 SEO e Search
Engine
Marketing
(SEM)

〉〉 Seleções
massificadas

START-UP COM
PRODUTOS
INOVADORES

PME COMÉRCIO
E SERVIÇOS

〉〉 Integração social
〉〉 Envolvimento
do cliente
〉〉 Desenho
orientado
ao móvel

〉〉 Recomendação
e análise de
produtos
〉〉 Geração de
leads
〉〉 Comunidades
sociais (blogs,
etc.)
〉〉 Maiores
vendas e
diversidade

〉〉 Bases de
dados em silos
〉〉 Utilização
de dados
‘one-size-fits-all’
〉〉 Reporting

〉〉 Decisões
impulsionadas
pelos dados

〉〉 Integração
social
〉〉 Envolvimento
do cliente
〉〉 Desenho orientado
ao móvel

〉〉 Pagamentos
móveis (one click,
biométrica)

〉〉 Pagamentos
móveis (one click,
biométrica)

〉〉 Marketing de
proximidade

〉〉 Marketing de
proximidade

〉〉 IoT (casas
conectadas/
consumidores/
retalhistas)

〉〉 IoT (casas
conectadas/
consumidores/
retalhistas)

〉〉 Novas marcas

〉〉 Seleções
segmentadas, ciclos
de vida de produto
mais rápidos

〉〉 Seleções
segmentadas,
ciclos de vida de
produto mais
rápidos

Abordagem
aos dados

START-UP
COM SERVIÇOS
INOVADORES

PME
IMPORTADORA
DE PRODUTOS
〉〉 Suporte
ao cliente
online
〉〉 SEO e Search
Engine
Marketing
(SEM)
〉〉 Recomendação
e análise de
produtos
〉〉 Geração de
leads
〉〉 Comunidades
sociais (blogs,
etc.)
〉〉 Maiores vendas
e diversidade

〉〉 Analítica em
tempo real

〉〉 Analítica em
tempo real

〉〉 Conversão
de tráfego

〉〉 Personalização
das ofertas e dos
conteúdos

〉〉 Personalização
das ofertas e dos
conteúdos

〉〉 Segmentação
de clientes

〉〉 Aprendizagem
automática

〉〉 Aprendizagem
automática

〉〉 Segmentação
de clientes

〉〉 Aquisição
de bases de
dados

〉〉 Fusão de fontes
de dados

〉〉 Fusão de fontes
de dados

〉〉 Aquisição de
bases de dados
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CAPACIDADES

Gestão de
encomendas e
concretização

PME COM
CAPACIDADE
PRODUÇÃO
INDUSTRIAL

START-UP COM
PRODUTOS
INOVADORES

PME COMÉRCIO
E SERVIÇOS

〉〉 Centrado nos
armazéns

〉〉 Recolha
na loja

〉〉 Oferta de
entrega limitada

〉〉 Clique e recolha

〉〉 Armazéns semiautomatizados/
Armazéns
automatizados

〉〉 Armazéns
dedicados
a comércio
eletrónico

〉〉 Entrega de
encomendas
omnicanal
〉〉 Serviços de
entrega premium

〉〉 Aproveitar a
rede de lojas e/

Governação

〉〉 Comércio
eletrónico é
uma unidade
autónoma/
entidade legal
separada com
processos
distintos
〉〉 Resultados como
contribuição
externa para
os resultados
globais da
organização

ou centros de
distribuição de
terceiros

〉〉 Uberização da
distribuição no
último quilómetro

〉〉 Oferta de
entrega flexível,
entrega gratuita,
entrega no dia
seguinte, prazo
de entrega
reciso, clique e
recolha, compre
online e recolhe
na loja

〉〉 Entregas gratuitas

〉〉 Recolha
na loja

〉〉 Uberização da
distribuição
no último
quilómetro

〉〉 Clique e recolha

〉〉 Logística reversa
otimizada
〉〉 Velocidade de
entrega, mesmo
dia/ hora

〉〉 Diretor de
comércio
electrónico
reporta a VP de
Vendas ou ao
Chief Marketing
Officer (CMO)

〉〉 Diretor de
comércio
eletrónico reporta
ao Chief Digital
Officer (CDO) e
o CEO
〉〉 Os resultados
de negócio são
fatores-chave da
estratégia digital
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〉〉 Armazéns
dedicados
a comércio
eletrónico
〉〉 Aproveitar a
rede de lojas e/
ou centros de
distribuição de
terceiros
〉〉 Oferta de
entrega flexível,
entrega
gratuita,
entrega no dia
seguinte, prazo
de entrega
reciso, clique e
recolha, compre
online e recolhe
na loja

〉〉 Velocidade
de entrega,
mesmo dia/ hora

〉〉 Comércio
eletrónico está
totalmente
integrado
com todos os
departamentos

PME
IMPORTADORA
DE PRODUTOS

〉〉 Serviços de entrega
premium

〉〉 Logística
reversa otimizada

〉〉 Comércio
eletrónico
integra-se no
departamento
de marketing
digital

〉〉 Os resultados
de negócio são
funcionais para
os objetivos de
marketing

START-UP
COM SERVIÇOS
INOVADORES

〉〉 Comércio eletrónico
está totalmente
integrado com todos
os departamentos
〉〉 Diretor de comércio
eletrónico reporta
ao Chief Digital
Officer (CDO)
e o CEO
〉〉 Os resultados de
negócio são fatoreschave da estratégia
digital

〉〉 Comércio
eletrónico
integra-se no
departamento
de marketing
digital
〉〉 Diretor de
comércio
electrónico
reporta a VP de
Vendas ou ao
Chief Marketing
Officer (CMO)
〉〉 Os resultados
de negócio são
funcionais para
os objetivos de
marketing
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Identificação e sistematização dos requisitos de evolução dos Marketplaces
agregadores
Para que empresas ambicionem alcançar um posicionamento na Economia Digital, com visibilidade e alguma dimensão
em vários mercados, precisam, antes de mais, de endereçar diversos desafios internos. Estes desafios vão desde aqueles
associados ao estabelecimento de uma visão e à adoção de tecnologias, passando por vertentes fundamentais como as
pessoas e os processos.
Os marketplaces são plataformas populares de compras online, pois os clientes são atraídos pelo grande número de
produtos disponíveis, geralmente a preços mais baixos. Um dos maiores marketplaces do mundo são operados, por
exemplo, pela Alibaba e pela Amazon e dominam a indústria de Negócio Digital. O Alibaba Group Holding Limited é o
fornecedor líder de comércio online na China, que oferece um amplo espectro de serviços de Comércio Digital B2B, B2C
e C2C. No ano fiscal de 2016, a receita anual do Alibaba Group chegou a 101 mil milhões de yuans (aproximadamente
15,69 mil milhões de dólares), com um lucro líquido de 24,32 mil milhões de yuans (3,73 mil milhões de dólares). Em
comparação, a Amazon.com é uma empresa internacional de comércio eletrónico que oferece produtos online, serviços
de computação, conteúdo digital e outros serviços locais, onde é a principal líder de venda online nos Estados Unidos,
com cerca de 178 mil milhões de dólares em vendas líquidas em 2017. No entanto, existem alguns marketplaces que
vendem produtos em categorias especificas e têm tido um aumento das vendas num ritmo acelerado.
Características de diferentes tipos de Marketplaces agregadores
FIGURA 28

Sellers

Purpose

Plataform

Fulﬁllment

Payment

Buyer

Wider-spread
selling channels

A website or
portal

Managed by
supplier

Invoiced upon
delivery

Businesses

Expanded
audience for
supplier

Website, mobile
app, or app store

Managed by
merchant

Through payment
gateway at time of
order

Consumers/
individuals

Create supply
that previously
didn’t exist

Primarily a
mobile app or
webpage

Ensured by
commerce
platform

Payment
gateway at time
of order

Consumers/
individuals

B2B2B
B2B2C

C2B2C

Fonte: IDC, 2018
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A evolução digital trouxe mudanças significativas no que ao campo comercial diz respeito. A par disso, são muitas
as empresas que começam a olhar para os marketplaces como uma nova forma de chegar a qualquer parte do
mundo ou até mesmo de internacionalizar o seu negócio, tendo a informação dos produtos disponíveis para venda
no marketplace em tempo real. Possibilita, assim, ao comprador a comparação de preços e produtos de forma mais
rápida e numa única plataforma e aumenta o nível de confiança e de proximidade. No entanto, podem existir algumas
desvantagens para as empresas com a entrada nos marketplaces, como:
〉〉 Alguns produtos são oferecidos por muitos vendedores, as informações comparáveis e o tempo de entrega
não são uniformes;
〉〉 Poderão ocorrer falhas técnicas, dificultando assim o processo de compra por parte do consumidor;
〉〉 Avaliações negativas online são mais fáceis de difundir e influenciar outros potenciais clientes;
〉〉 Principais riscos ou desvantagens do retalhista;
〉〉 Os marketplaces também podem definir quais produtos são importantes para venda;
〉〉 Necessário investir em marketing online, mesmo sendo mais económico que o marketing direto cobre uma
grande parte do seu orçamento.

Além de terem uma alta valorização, os mercados online estão cada vez mais a ser usados como uma utilidade de
descoberta e eficiência. Com o comércio eletrónico a ir em direção a uma abordagem baseada no seu potencial
e compartilhando ativos subutilizados, torna o crescimento na era digital apelativo e cada vez mais emergente.
As principais vantagens para a empresa na entrada de um marketplace serão:
〉〉 Maior divulgação e visibilidade;
〉〉 Possibilidade de vender através de um canal adicional;
〉〉 Custos de investimento mais reduzidos;
〉〉 Restrições de tempo e problemas de diferenças horárias são removidas, pois é possível vender 24 horas
por dia;
〉〉 Alta visibilidade do produto, ampla base de clientes, pesquisa rápida, possibilidade de testar rapidamente
como os clientes respondem a um determinado produto;
〉〉 Tracking do produto, devolução gratuita e revisões de clientes;
〉〉 Crescimento mais rápido e de forma mais exponencial;
〉〉 Maiores oportunidades para fornecedores e vendedores estabelecerem novas parcerias comerciais.
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Como vendedor online procura-se explorar novos mercados que impulsionem os negócios e permitam alcançar novos
clientes com potencial. Enquanto a Amazon e o eBay dominam, vale a pena considerar outros mercados alternativos
europeus como:
〉〉 Allegro com grande impacto na Polónia e o quinto marketplace mais
visitado na Europa;
〉〉 Cdiscount é a segunda loja de comércio eletrónico mais visitada na França,
depois da Amazon, vendendo produtos novos e usados. Um em cada três
compradores onlines franceses compram no Cdiscount;
〉〉 Otto é a segunda maior empresa de comércio electrónico da Alemanha,
atrás da Amazon,
vendendo 2,7 bilhões de euros em mercadorias em 2017;
〉〉 Fnac é a terceira retalhista francesa de comércio eletrónico mais visitado
do país, depois da Amazon e da Cdiscount;
〉〉 Vente-Privée é o líder europeu com mais de 30 milhões de membros
registados que beneficiam de preços reduzidos em moda, equipamentos
domésticos e muito mais;

Amazon

Leading

Otto

Top 50

Bol.com

Top 100

EBay

Top 100

Fnac

Top 100

La Redoute Top 100
Zalando

Top 100

Allegro

Top 150

Cdiscount

Top 150

Game

Top 150

Fonte: IREU 2018 TOP500 Report

〉〉 Rakuten PriceMinister, de propriedade do gigante japonês Rakuten Group, é o quinto destino de comércio
eletrónico mais visitado em França;
〉〉 Dawanda diferencia-se oferecendo produtos de design e criatividade, com fornecimento responsável e
ético e produtos exclusivos.
〉〉 Bol.com tem como público-alvo a Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Regista mais de 1 milhão de visitas
por dia, não tem taxa mensal, o que significa que só se paga quando você faz uma venda.
〉〉 Real.de, anteriormente conhecido como Hitmeister, é o terceiro maior mercado online da Alemanha;
〉〉 Zalando é uma das empresa alemã de comércio eletrónico com sede em Berlim e centros de inovação
por satélite em Helsinquia, Dublin e Lisboa;
〉〉 La Redoute é uma das lojas online mais populares na França.

Os marketplaces listados acima representam mais de metade do tráfego da Web em 10 estados membros do
espaço económico. Alemanha, Letônia e Itália são os países onde os compradores são mais propensos a navegar em
marketplaces. Roménia, a República Checa e Eslováquia são os países onde outros retalhistas têm uma proporção mais
significativa de visitas.
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As organizações precisam alavancar tecnologias, parceiros estratégicos, nos seus próprios sistemas de gestão e pessoas
para atender plenamente aos requisitos da transformação digital. O reforço das componentes técnicas de transformação
digital das PMEs será umas das competências-chave na economia do futuro. O progresso para transformar a visão de
negócio digital em realidade encontra-se definida, como exemplo, no roadmap representado:

Inscrever a organização para vender na plataforma online

Etapa 1

Escolher qual a categoria em que a organização está inserida. A
categoria de vendedor depende do tipo de negócio
que a organização pratica.
Criar a conta de vendedor, registando a organização para
vender na plataforma online.
Conﬁgurar o perﬁl de vendedor correspondente.

Etapa 2

Listar os novos produtos para serem vendidos na plataforma
online. Indique quantos produtos tem para vender,
as condição do(s) produto(s) e opções de envio.
Listar os produtos identiﬁcando o UPC /EAN e o SKU e listar
os atributos de produtos como o título e a descrição
correspondente.

Etapa 3

Vender os produtos. Certiﬁque de que, quando os clientes
virem os produtos, eles tenham a informação precisa
e completa, incluindo imagens de produtos de alta qualidade.

Etapa 4

Envie os produtos, seja por meio do envio pelo próprio vendedor
ou pela plataforma online.

Etapa 5

Ser pago. Quando a ação estiver concluída a plataforma online
deposita o pagamento na sua conta bancária em intervalos
regulares e notiﬁca que o pagamento foi enviado.
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Requisitos chave para desenvolver o Negócio Digital em B2B
A revolução do negócio digital não está isolada das plataformas dos consumidores, uma vez que os compradores
empresariais também esperam experiências de comércio sem atrito, personalizadas e de autoatendimento em
plataformas de negócio digital. A lDC acredita que a transformação do negócio digital B2B tem tido um crescimento mais
rápido do que o mercado de comércio digital B2C, e espera que essa tendência acelere nos próximos anos.
Requisitos chave para desenvolver o Negócio Digital em B2B
FIGURA 29

Estratégia
para a
exportação

Estratégia
Tecnológica
Estratégia de
maturidade digital

Fonte IDC, 2017

O mercado de comércio B2C é mais maduro do que o B2B e, devido às transações B2B, as funcionalidades devem
atender às necessidades das organizações B2B. As organizações B2B exigem sistemas de informação que podem
suportar as suas necessidades e são construídos numa arquitetura cloud e escalável. Desta forma, é importante definir
os requisitos para o comércio digital B2B para suportar transações entre as duas empresas de modo a satisfazer as
necessidades das organizações B2B:
〉〉 Catálogo específico do cliente e do utilizador – Geralmente apresentam apenas um segmento predefinido
do catálogo com base nas necessidades de sua organização, isto é, setor, tamanho ou acordo anterior.
No entanto, torna-se fundamental que as organizações que atuam como compradores tenham controlo
granular para permitir e autorizar ou restringir ações específicas sobre quais as versões do catálogo que
cada utilizador pode ver.
〉〉 Preços granulares – Os clientes comerciais devem ver apenas os preços aplicáveis ao contrato. Os sistemas
de negócio digital devem suportar várias listas de preços por segmento de clientes e intervalos de preço
para grandes quantidades de produtos ou serviços. O pricing dinâmico pode otimizar ainda mais os preços
usando a sazonalidade, o clima e o perfil do cliente.
〉〉 Vários endereços de entrega – Não é incomum compradores de negócios comprarem produtos ou serviços
para várias unidades/ locais de negócios, desta forma, como resultado, o aplicativo deve oferecer suporte à
divisão de entregas entre os vários endereços, e apoio de backoffice para suportar os vários endereços de
entrega.
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〉〉 Pesquisa de especificação – Para compras de produtos em vez de procurar um produto por categoria ou
imagem de produto, os utilizadores devem ter a possibilidade de pesquisar usando um nome de produto,
id, marca, atributo genérico ou especificações do produto. Um site de comércio B2B deve suporta todas
essas opções de pesquisa e ajudar os compradores ao restringir as opções de catálogo com base nas
pesquisas.
〉〉 Carregamento rápido de pedidos – Os compradores de negócios devem poder enviar pedidos rapidamente
inserindo um id de produto ou fazendo o upload de um arquivo, por exemplo, Excel. A simplicidade na
encomenda melhora a experiência do cliente.
〉〉 Cotação – Os compradores B2B devem poder enviar uma solicitação de cotação para uma empresa sem
criar um registo no site de comércio. O site de comércio digital B2B deve ser capaz de gerar uma cotação
automaticamente e depois converter a cotação num pedido vinculado diretamente ao cliente comercial correto.
〉〉 Contas Empresariais – Os clientes B2B devem ser capazes de criar vários utilizadores numa única conta
e atribuir regras específicas para cada uma dessas contas de comprador.
〉〉 Vários sites – As organizações B2B devem ser capazes de gerir vários sites e marcas de maneira
centralizada. Isso inclui a administração de sites específicos de país e idioma, bem como, marcas diferentes
em que cada um desses sites pode ter seu próprio catálogo de produtos e URLs.
〉〉 Solicitar fluxo de trabalho de aprovações – Os fluxos de trabalho de aprovação de pedidos de negócios
estão longe de serem uniformes, com cada organização tendo o seu próprio processo de aprovação.
O site de comércio digital B2B deve permitir que os administradores configurem regras e processos
intuitivos ditando o processo de aprovação, os limites de autorização e os valores monetários em que
o fluxo de trabalho entra em vigor. Os consumidores não devem poder efetuar o checkout antes de todas
as aprovações serem aprovadas.
〉〉 Pagamentos B2B – Os pagamentos B2B são muito mais variados e complexos que os pagamentos do
consumidor. Um aplicativo de comércio digital B2B deve suportar pagamentos como pagamento por conta
e transferência eletrónica.
〉〉 Integração de catálogo com supressão – Um aplicativo de comércio digital B2B deve fornecer uma
integração com sistemas de aquisição ou catálogo “punch-out”. Comunicar diretamente com o sistema
de compras, de modo que, quando um pedido é feito, um pedido de compra pendente é criado para o
comprador, portanto, as informações do produto não precisam ser reinseridas no sistema de compras.
〉〉 Configuração de produtos e serviços – As organizações B2B devem ter um configurador automatizado
de produtos e serviços para permitir o processamento de solicitações exclusivas de produtos ou serviços,
na forma de especificações. A configuração abre as portas para uma ampla gama de clientes empresariais
e também a inovação para fluxos de trabalho mais inteligentes e intuitivos.
Passos para o negócio digital B2B
FIGURA 30
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As organizações B2B que ambicionem construir uma plataforma de negócio digital bem-sucedida devem considerar
todos os requisitos apresentados. Usar inteligentemente as novas plataformas online significa essencialmente dar ao
cliente o que eles querem: escolha, preço e serviço, os três princípios básicos do Negócio Digital. Utilizar as plataformas
online têm algumas vantagens:
〉〉 Custo de entrada baixo ou os marketplaces não exigem muito investimento inicial. As organizações não
precisam de criar ou desenvolver uma plataforma de comércio eletrónico ou gastar dinheiro em marketing.
〉〉 Os marketplaces são fáceis de configurar, criando uma conta e ao carregar as informações do produto para
começar a vender.
〉〉 Acesso a um público já comprometido globalmente com a plataforma. Os marketplaces também podem ser
ótimos para testar novos produtos com diferentes mercados.
A escolha da plataforma online é importante para o sucesso do negócio da organizaçao. A popularidade, juntamente
com o avanço da tecnologia, levou à criação de muitas plataformas. Existem plataformas que atendem a públicos
amplos, mas também há uma tendência de novos mercados que atendem a um nicho de mercado. Há que ter em conta
funcionalidades e integrações:
〉〉 Auto-atendimento: os compradores querem ser capazes de encontrar informações e resolver problemas
por conta própria. Os clientes devem ser capazes de encontrar informações de envio, rastrear pedidos,
aprovar cotações e gerir a sua conta quando necessário.
〉〉 Preços Específicos para o Cliente: uma necessidade exclusiva do comércio B2B é poder oferecer preços
e itens específicos para o cliente para vendas. Ao contrário do B2C, o preço pode variar de acordo com
o cliente. A plataforma deve oferecer a possibilidade de listar preços diferentes para cada tipo de clientes.
〉〉 Opções de Pagamento: os compradores B2B compram de forma diferente dos clientes B2C. A plataforma
precisa ter opções de pagamento flexíveis. Oferecer aos clientes opções para pagar uma ou muitas das suas
faturas, ou mesmo apenas parte do pagamento.
〉〉 Manutenção da plataforma: manter e pagar pelos servidores, lidar com erros de códigos de software
e consertar qualquer problema quando o site falha.
〉〉 Segurança PCI (Security Standards Council): essencial para os vendedores de comércio eletrónico, porque
garante proteção das informações do cartão de pagamento dos clientes quando eles fizerem uma compra
e que os gateways de pagamento atendam aos padrões do setor.
〉〉 Custo: Uma solução hosted geralmente custa mais com a licença do software, pela manutenção do servidor,
pelos custos do Engenheiro de Software e pela própria equipa interna de TI. Para plataformas SaaS em
cloud, paga-se uma taxa mensal por host, segurança, manutenção e suporte.
〉〉 Integração: a plataforma precisa de se integrar bem com outros sistemas, garantindo que se existirem
canais online e offline possam trabalhar juntos de forma harmoniosa. A integração permite ser um
vendedor multicanal mais eficiente e fornecer uma melhor experiência ao cliente.
Escolher a plataforma de comércio eletrónico certa é um investimento no negócio e deve ajudar a alcançar a estratégia
digital a curto e a longo prazo. Ao escolher-se uma plataforma B2B tem de se ter em conta os diferentes tipos de
plataformas: Opensource ou SaaS. Esses são fatores importantes a serem considerados na escolha de uma plataforma.
A tabela referencia quais os prós e consequências de usar o diferente tipo de plataforma.
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CARACTERÍSTICAS DE COMÉRCIO ELETRÓNICO ENCONTRADAS EM DIFERENTES PERFIS DE PME
FIGURA 31

OPEN SOURCE

SAAS

VANTAGENS
〉〉 Personalizado com acesso completo ao código - fácil
compreensão, bem organizado

〉〉 Configuração fácil a custo inicial baixo
〉〉 Vincula a vários aplicativos de terceiros que ajudam
a comercializar os produtos com facilidade e ajudar
a analisar o site sem esforço

〉〉 SEO amigável
〉〉 Extremamente seguro

〉〉 Fácil integração com sites de social media:

〉〉 Promoção baseada em conteúdo simplificada

O sistema acomoda 80% das suas necessidades
de desenvolvimento web

〉〉 Custo de desenvolvimento único
〉〉 Migrar para outra plataforma é fácil

〉〉 Portais de transação seguros e fáceis

〉〉 Controlo quase completo

〉〉 Tecnologia de ponta: Os criadores do aplicativo atualizam
o aplicativo centralmente e todos se beneficiam com
a atualização

〉〉 Suporte por engenheiro de software ou fóruns, blogs, vídeos
e muito mais

〉〉 Disponibilidade de recursos: tem muitos tutoriais em
vídeo que se pode enviar ao cliente para treiná-los
na funcionalidade

〉〉 Aplicações e Módulos: Muitos módulos ou widgets
disponíveis gratuitamente

〉〉 CRM integrado é excelente para as necessidades
de PMEs com análise e relatórios integrados
〉〉 O sistema CMS é muito intuitivo e o recurso
de site-walk é de primeira qualidade

DESVANTAGENS
〉〉 Algum tempo para construir a loja de comércio
eletrónico

〉〉 Não é muito SEO amigável
〉〉 Pode ficar caro a longo prazo

〉〉 Encontrar a empresa de desenvolvimento de comércio
eletrónico correta pode ser difícil

〉〉 Não há opções de migração fáceis para sair
da plataforma SaaS

〉〉 Instalação complexa - um servidor precisa ser
preparado e configurado, sendo necessário um
especialista para fazer isso

〉〉 Sem propriedade: o cliente nunca é dono
do site, é mais um contrato de locação
〉〉 Sem portabilidade

〉〉 Alto custo inicial, pois muito mais trabalho precisa ser
feito para configurar

〉〉 Maior custo de propriedade: A hospedagem
convencional do CMS pode ser razoavelmente barata,
mas com as plataformas de modelo SaaS geralmente
paga-se pelas taxas do sistema + hosted com um valor
mensal, enquanto que com um CMS de open source
o sistema é gratuito
〉〉 Personalização Limitada: Sem acesso ao código limita
o tipo de personalização avançada

Fonte IDC, 2018
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Algumas das principais plataformas B2B online para vender são:

Alibaba

DHGate

IndiaMart

TradeIndia

Lançada em 1999, esta empresa chinesa atende
milhões de compradores e fornecedores
globalmente.

Mercado online para produtos de consumo com
cerca de 1,2 milhões de vendedores no mundo

O maior mercado B2B da Índia, com mais de
3,5 milhões de compradores e um modelo de
vendas semelhante ao Alibaba.

O segundo maior mercado da Índia, com mais
de 3 milhões de utilizadores registados.
Estabelecido na Coreia e opera em três
mercados diferentes para a China, Coreia
e globalmente. Possui mais de 2 milhões
de membros, 7 milhões de produtos e 3,5
milhões de compradores.

EC21

Amazon
Business

Portal B2B específico para Vendedores
Profissionais para alcançar clientes corporativos
na Amazon.

Shopify
Plus

Plataforma SaaS totalmente hosted e baseada
em cloud. É a plataforma de négocio digital que
mais cresce.

Magento

Software hosted no local e totalmente
personalizável.

NetSuite

Plataforma baseada em cloud que faz parte
do conjunto de produtos do NetSuite ERP

IBM

Enterprise B2B eCommerce.
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A importância da logística
Depois de criada a sua loja online, encontre o parceiro que lhe garante serviços integrados de recolha, armazenagem
e distribuição dos seus produtos na morada pretendida de forma rápida, segura e eficiente. A pensar no serviço de
entrega especialmente destinado ao e-commerce, apresentamos as melhores soluções de entrega que garantem rapidez,
informação e soluções alternativas que permitam uma maior liberdade e autonomia, proporcionando às PMEs uma
fidelização dos seus clientes.

PRODUTO

SOLUÇÕES DE ENTREGA E-COMMERCE

SOLUÇÕES DE ENTREGA E-COMMERCE

A Chronopost desenvolveu um inovador serviço de

DESCRIÇÃO

entrega para o e-commerce, que garante rapidez,

Ter o líder de mercado em distribuição e logística

informação e soluções alternativas que permitem

como parceiro de toda a sua operação online traz

uma maior liberdade e autonomia, proporcionando às

muitas vantagens.

PMEs uma fidelização dos seus clientes.
A maior rede de distribuição com cobertura

COBERTURA GEOGRÁFICA

REDE DE PROXIMIDADE

ALERTA POR SMS

Continental em 24 horas; Ilhas em 48

ibérica própria e parcerias dedicadas para 220

a 72 horas

geografias mundiais.

400 lojas

1000 lojas em Portugal e Espanha.

No dia da expedição (interactivo, com possibilidade de

Os destinatários dos seus envios saberão sempre

alteração de data ou local de entrega, em se tratando

quando a sua encomenda vai chegar.

da opção Predict); Na chegada da encomenda, quando

Caso a entrega não seja efetuada com sucesso,

tiver sido escolhida a rede Pick me!; No dia da entrega,

os CTT informam o seu destinatário da data e Loja

com janela horária de 1 ou 2 horas (com a opção

CTT onde a encomenda está disponível.

Predict)

ACOMPANHAMENTO
ONLINE E EM TEMPO REAL
DAS ENCOMENDAS
MEIOS DE PAGAMENTO
DIVERSIFICADOS, PARA
ENCOMENDAS ENVIADAS
CONTRA-REEMBOLSO

Quer em entregas domiciliárias, quer nas lojas Pick

Em www.cttexpresso.pt acompanhe o estado

me!

do seu envio seja qual for o destino, nacional
ou internacional.

Multibanco, Cheque ou numerário, quer em entregas

Disponíveis várias modalidades de pagamento

domiciliárias, quer nas lojas Pick me!

no domicílio dos seus clientes através
de Multibanco, Cheque ou numerário.
O maior leque de soluções adaptadas
ao e-commerce: Garantias de entrega; provas

OFERTA ESPECIAL

Preços exclusivos para empresas aderentes ao PME

de entrega online; serviços complementares

Digital

de logística integrada e valor acrescentado; gestão
de devoluções/trocas; integração de sistemas
de informação.

FORMAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
PERSONALIZADOS

Formação personalizada pelo Departamento

Gestor comercial dedicado que garante apoio

Comercial

personalizado e suporte permanente.

Acesso a sistema de impressão de etiquetas de

Disponibilizam software online para produção

expedição, quer online, quer com instalação de

de toda a documentação necessária aos seus

software próprio Chronopost (ChronoShip)

envios.
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CASOS DE ESTUDO
JOSEFINAS

Josefinas: sabrinas de Braga online para todo o mundo
O comércio eletrónico ajuda a dar forma ao sonho desta marca portuguesa que produz 3000 sabrinas por ano, 90% das
quais vendidas online
Uma das avós da fundadora serviu de inspiração ao nome da marca; um concurso de ideias trouxe a segunda sócia da empresa e abriu as portas
ao sonho; o comércio digital deu o empurrão que faltava para a concretização da ideia. Um empurrão que se revelou decisivo e levou a Josefinas,
empresa minhota de sapatos, a vários pontos do globo.
Na realidade, depois de firmar créditos em alguns países do mercado Europeu, nos Estados Unidos da América e no México, a Josefinas chegou
também ao continente asiático. As sabrinas desenhadas em Braga começaram a ser vendidas na China, por via da Secco, uma plataforma chinesa
de marcas de luxo. Mas esta não é a primeira experiência em solo asiático uma vez que a Josefinas está já presente, neste caso em modo offline,
em armazéns de retalhistas no Qatar, Dubai e Hong Kong.
Ainda assim, e para já, são os Estrados Unidos da América que representam a maior fatia das vendas internacionais, valendo cerca de 20%
do total. A América do Sul, por via do México, assume-se como o segundo mercado externo mais importante, reclamando para si 14% da quota
de vendas online. Contas feitas o canal digital representa 90% do total de vendas sendo que a Josefinas produz todos os anos uma média de três
mil pares de sapatos rasos para mulher. Destes, qualquer coisa como mil e quinhentos tem como destino o mercado além-fronteiras.
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A marca encontra-se registada em Portugal, mas também Hong Kong, a nível europeu, nos EUA e no Japão, permitindo assim à Josefinas chegar
a diversos continentes. E, na verdade, são já várias os pés que calça, mais ou menos famosos. Do lado dos nomes conhecidos contam-se
Meghan Markle, duquesa de Sussex, as atrizes Jessica Biel e Lena Dunham, a “fashionista” Olivia Palermo ou a blogger Chiara Ferragni
(autora do “The Blonde Salad”).
A empresa é conhecida por disponibilizar as famosas sabrinas – que são ainda o produto mais vendido, com um custo médio
de 180 euros/par – mas, atualmente, conta já na sua coleção com ténis (custam em média 300 euros) e botas (que rondam os 500 euros).
Sem pretender abandonar o segmento médio-alto, a Josefinas passa por uma reestruturação que lhe vai permitir descer ligeiramente os preços
e, ao mesmo tempo, promover o lançamento ao nível do ‘wholesale’ com o intuito de fazer frente à enorme competitividade que existe
no comércio online, nomeadamente das marcas multinacionais.

Sempre feitas à mão
O projeto teve o seu início em 2013 e contou, desde logo, com a prestação de um fabricante sedeado em S. João da Madeira, com apenas 10
trabalhadores e que contínua a cortar peles à mão. Esta é uma das diferenças que a marca assume: tudo é feito à mão.
A Josefinas tem o seu maior acionista na empresa de criação de websites BloomIdea (detentor de 40% do capital investido), seguida da Portugal
Ventures, que em 2016, disponibilizou 940 mil euros em forma de investimento. O valor foi então utilizado para abrir uma pop-up store (loja
temporária) em Nova Iorque, que permitiu fomentar o marketing, mas também as vendas naquele mercado. E, embora assuma o comércio
eletrónico como principal forma de venda, a fundadora não exclui a hipótese de vir a ter lojas com marca própria.
De resto, os EUA são a grande aposta da Josefinas que lá procuram ativamente concursos específicos de mentoria e também possibilidades
de investimento. A ideia é conseguir ser cada vez mais “locais” num mercado determinante para as contas da empresa lusa.
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PARFOIS

Parfois conjuga digital com experiência em loja
Líder em Portugal no setor da moda, é uma das empresas portuguesas mais internacionais. Com mais de 800 lojas
em todo o mundo, a Parfois aposta na tecnologia para dar nova vida ao negócio
É um caso de sucesso em Portugal, mas o seu nome há muito que passou fronteiras e chega já a todo o mundo. Líder n o nosso país no setor
da moda, a Parfois é também uma das empresas portuguesas com maior grau de internacionalização. Atualmente, assegura presença em mais
de 60 países e conta de 820 lojas colocando um pouco por todo o mundo acessórios de moda como as malas, os porta-moedas, os lenços,
a bijuteria, os chapéus, as malas de viagem ou os cintos Parfois.
Criada em 1994, pela fundadora Manuela Medeiros, a marca assumiu desde logo a liderança no seu setor e conta atualmente a décima sexta
posição entre as empresas portuguesas mais internacionais.
A partir do Porto, onde se situa a sua sede, saem produtos para várias partes do globo, mas sempre com a preocupação de inovar a cada
instante. No último ano, por exemplo, foram apresentados artigos em prata e artigos em aço assegurando-se, desta forma, que existe sempre
alguma novidade na loja.
O modelo de negócio escolhido combina a criação de lojas próprias com o franchising. Por exemplo, em Espanha, o mercado líder de vendas,
das 300 lojas, 60% funcionam em regime de franchising. No que a vendas diz respeito, o mercado espanhol representou 39% do total em 2017,
seguido de Portugal (21%) -, enquanto as vendas no site correspondem a 1,21%.
Mas com uma marca forte de inovação no seu ADN, a Parfois olha também para as novas tecnologias como base importante de desenvolvimento
do negócio. Por isso mesmo, nos últimos anos a empresa portuguesa tem investido fortemente no digital, uma aposta que é para continuar.
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Atualmente, a Parfois é já uma das maiores marcas portuguesas no Facebook, contando mais de um milhão de fãs, e quase 500 mil seguidores
no Instagram. Mas a empresa aposta ainda na interação com bloggers, que têm um papel importante como influenciadores de divulgação
e promoção dos produtos da marca portuguesa.
Os seus responsáveis asseguram que a aposta em tecnologia é forte, nomeadamente para desenvolver o negócio online. A afirmação no mundo
digital far-se-á em conjunto com os espaços físicos, ou seja, vai haver mais digitalização nas lojas, sobretudo mais experiências para os clientes
entre a loja e o digital.
Assim sendo, os clientes passam a poder comprar de forma digital na loja e também fazer uma série de outras operações que ligam o espaço
físico ao espaço digital.
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PROZIS

Tecnologia que dá vida ao negócio da Prozis
Vende nutrição desportiva, mas foi nas novas tecnologias e no comércio eletrónico que encontrou a pedra de toque para
se tornar numa das maiores empresas mundiais do seu setor
Faz a entrega de vitaminas, substitutos de refeições, pós proteicos e outros suplementos alimentares, ao longo de 24 horas e ao menor preço
possível. O negócio da portuguesa Prozis gira em torno da nutrição desportiva, mas, dando forma ao lema “Exceed Yourself”, a marca tornou-se
já na maior loja do género em toda a Europa. E foi tudo feito online.
Na verdade, as novas tecnologias são a base desta empresa fundada em 2006 quando Miguel Milhão decidiu vender o carro que o pai lhe tinha
oferecido para se tornar empreendedor. Tendo sido já atleta federado de natação, o fundador da Prozis sabia bem as dificuldades existentes
na aquisição deste tipo de alimentação e o elevado valor que tinha de pagar pelos produtos.
A Prozis surgiu para mudar esta realidade e, em apenas nove anos atingiu os 47 milhões de euros de faturação, enviando qualquer coisa como
três mil encomendas diárias para mais de 800 mil clientes em cerca de 100 mercados diferentes. Para o conseguir a marca, detida por dois sócios,
deitou mão ao que de melhor a tecnologia tem para oferecer, associando-a à qualidade do serviço e a uma logística altamente eficaz. Por via
do comércio eletrónico, a Prozis disponibiliza online mais de seis mil referências de produtos (mais de um milhar destes de marca própria) e tem
em países como Portugal, Itália, Espanha ou França os seus principais mercados.
Admitindo a importância que a tecnologia tem no dia-a-dia da empresa, o seu fundador assegura mesmo que “se não fosse o investimento
em tecnologia, não seríamos imbatíveis”.
Em poucos anos, os dois sócios construíram a loja online, expandiram o negócio além-fronteiras, criaram um centro logístico próprio,
e prepararam a expansão para grandes mercados como a Rússia, o Médio Oriente ou os Estados Unidos da América, por via do franchising.
Mas o recurso à tecnologia não se limita à gestão logística ou ao comércio eletrónico; a Prozis aposta também fortemente no marketing digital
e na contratação de programadores próprios. Ao mesmo tempo investe em tráfego para a loja online. Qualquer coisa como 100 mil euros por
mês é o valor a ter em conta para este investimento, mas o caminho fez-se aos poucos e, no início, a dúvida passava por saber se valeria, ou não,
a pena “gastar dois euros por dia no Adwords”. Até ao momento, valeu a pena.
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SWEETCARE

SweetCare, a marca de beleza totalmente digital
A empresa vende os seus produtos de beleza, perfumaria e estética exclusivamente online, tirando partido das
potencialidades que o mundo digital tem para oferecer
Nascida em 2006, a SweetCare é uma empresa dedicada à beleza, perfumaria e estética que conta mais de cem mil clientes espalhados pelo
mundo.
Sérgio Faria e Susana Guimarães, os seus fundadores, trabalhavam já na área da arquitetura de interiores, mas procuraram diversificar os seus
campos de negócio, dando então corpo à SweetCare que contou ainda, no momento da sua criação, com um outro parceiro especialista na área
da farmácia e cosmética.
A funcionar exclusivamente online, a marca assegura a capacidade de vendas para todo o mundo e, apesar de ser portuguesa, a verdade é que
a maior percentagem dos seus clientes não está em Portugal, mas antes espalhados pelos países de língua portuguesa e um pouco por toda
a Europa.
Assumindo o fascínio que, desde sempre, o online teve para si, um dos fundadores da SweetCare explica que a marca beneficia em larga escala
do know-how que detinham já na área do comércio eletrónico.
Embora tenha sido fundada em 2006, a SweetCare apenas ficou disponível ao publico dois anos mais tarde já que, “ao contrário do que muita
gente pensa, existe muito trabalho por trás de uma loja de e-commerce”, sublinha Sérgio Faria, um dos seus fundadores.
A barreira dos cem mil clientes foi há muito ultrapassada sendo que o segredo do sucesso da marca está não só no respeito por quem compra
como também na alargada oferta do site, com grande diversidade de produtos e referências na área da farmácia, perfumaria e estética. Graças
à digitalização e ao elevado stock disponível, a SweetCare assegura entregas em menos de 24h a preços bastante acessíveis.
Também por via do mundo digital, a empresa lusa conseguiu garantir já campanhas exclusivas de marcas internacionais reconhecidas na área
e um apoio aos seus clientes, totalmente prestado por farmacêuticos.
Os produtos de emagrecimento, firmeza e rosto acabam por ser os mais vendidos e existem até alguns que nem sequer estão disponíveis
em lojas físicas ou que são mais difíceis de encontrar.
Contando com mais de uma dezena de funcionários, a SweetCare tira, também aqui, partido das novas tecnologias já que alguns dos seus
colaboradores se encontram em regime de teletrabalho.
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UNDANDY

Tecnologia e tradição juntam-se na Undandy
É uma empresa 100 por cento digital, mas cujo o core se centra num segmento de mercado altamente tradicional: a
Undandy produz e exporta sapatos para todo o mundo
Já algum dia pensou em personalizar os seus sapatos, mas não sabia como fazer? Se for homem e a resposta for positiva então a Undandy dá-lhe
uma preciosa ajuda. Esta startup portuguesa fabrica sapatos de homem totalmente desenhados de acordo com os gostos de cada um dos seus
clientes e exporta-os para mais de 140 países em diversas partes do mundo.
A Undandy atua num dos mercados mais tradicionais da nossa economia – o calçado – mas é uma empresa 100 por cento tecnológica e cujo
o sucesso depende em larga escala da inovação que aplicou ao seu negócio.
Na verdade, assume-se como uma empresa totalmente digital, optando por vender apenas por via do comércio eletrónico o que permite
à Undandy não só chegar mais fácil e rapidamente a mercados internacionais como também assegurar um preço muito mais acessível por
um produto premium. Não dependendo de retalhistas, a marca coloca no mercado sapatos desportivos a 155 euros e modelos “topo de gama”
a 230 euros. Se estivessem em loja, os valores seriam mais elevados, acreditam os seus responsáveis.
No último ano, a Undandy cresceu mais de 100% contando, entre os seus principais mercados, os EUA, que representa perto de 50% das vendas
da startup, a Austrália, o Canadá e o Reino Unido. Tendo optado por começar a sua comunicação exclusivamente em inglês, tornou-se natural
vender mais naqueles mercados. Uma realidade que não invalida o facto de se projetar já o futuro em outros idiomas: “Estamos a planear passos
futuros, crescimento mais a sério, infraestrutura para comunicar em diversas línguas”, adiantou Rafic Daud, diretor executivo da Undandy.
Recorde-se que o exemplo da Undandy chegou a ser apresentada pelo presidente europeu da Google, Matt Brittin, na entrevista que deu
à Insider, como um dos melhores exemplos de um negócio tradicional que tira o melhor proveito possível das potencialidades oferecidas pelo
mundo digital.
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A Associação da Economia Digital (ACEPI) é uma organização independente
sem fins lucrativos, de pessoas individuais e colectivas, visando estudo
e a implementação em Portugal das diversas formas de Negócio Electrónico,
nomeadamente, o eAdvertising, eCommerce, eBusiness, eProcesses, eFinance,
eMobile e o Hosting, constituindo um fórum independente e aberto para o debate,
potenciação, promoção, generalização e dignificação dessas matérias em Portugal.

O Norte Digital é um projeto que visa ajudar as PME do Norte do país
a beneficiarem das potencialidades da presença na Economia Digital e no
Comércio Eletrónico.Queremos ajudar as PME a construírem uma estratégia digital
de sucesso, que crie as condições necessárias para competirem no mercado global.

http://www.acepi.pt

https://www.nortedigital.pt/
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