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3 perguntas para 
identifi car se o

seu varejo é efi ciente
As lojas virtuais usam 

números de visitas e 

taxas de conversão de 

pedido como uma das 

principais ferramentas 

para tomada de decisão 

sobre a operação da loja 

em seu nível máximo de 

efi ciência

Encurtando uma histó-
ria longa, a operação 
comercial do dia a dia 

de uma loja online poderia 
se basear simplesmente em 
como levar mais tráfego para 
produtos que têm alta taxa de 
conversão e como aumentar a 
taxa de conversão de produtos 
que têm alto volume de visita-
ção. O varejo físico, contudo, 
tem uma difi culdade de emular 
as mesmas técnicas de gestão 
e mensurar comportamentos 
do consumidor que podem 
dizer muito sobre o nível de 
efi ciência do negócio.

O fato é que, o tráfego de 
visitantes em um estabeleci-
mento físico ou online é a vari-
ável obrigatória para qualquer 
equação de análise de perfor-
mance. Preparei abaixo três 
perguntas que provavelmente 
fazem parte do seu dia a dia, 
caso você seja um varejista 
offl ine, e que podem ser res-
pondidas apenas se você tiver 
esse indicador em mãos:

Se o faturamento caiu 

quer dizer que o número 

de visitantes caiu tam-

bém?

Medir o fl uxo de visitantes 
no varejo físico é fundamental 
para entender o comportamen-
to do consumidor e a efi ciência 
da loja. Quando a crise chegou, 
vendedores passaram afi rmar 
que as vendas caíram porque 
o fl uxo de consumidores di-
minuiu. Entretanto, somente 
uma medição periódica do 
número de visitantes pode 
estabelecer um comparativo e 
identifi car diferentes cenários, 
como um aumento de clientes 
que compram pouco – o que 
sugere a realização de ações 
para aumentar vendas –, ou um 

número mais baixo de visitas, 
porém mais qualifi cadas – com 
maior poder de compra.

 
Qual a frequência de 

retorno dos clientes à 

minha loja?

Em um mercado de concor-
rência acirrada e preços agres-
sivos, torna-se um enorme 
desafi o conquistar o cliente a 
ponto de convencê-lo a com-
prar novamente na mesma 
loja. A fórmula envolve preço, 
atendimento, variedade de 
produtos e de opções de pa-
gamento, entre outros fatores. 
Conhecer a frequência dos 
clientes na loja proporciona 
um ajuste em sintonia fi na para 
criar campanhas e promoções 
relevantes que aumentem a 
quantidade de visitas de um 
mesmo consumidor. Esse é um 
dos caminhos para mensurar a 
fi delização. 

 
Quanto tempo levo para 

realizar uma venda?

Conhecer a permanência 
dos clientes viabiliza ajustes 
no atendimento. Se é sabido 
que os clientes ficam em 
média 30 minutos dentro da 
sua loja, por exemplo, e se a 
média de pedidos por dia é 
60, sabe-se que a cada 1 hora 
12 vendas são realizadas. 
Outro dado importante para 
complementar essa análise é 
conhecer os dias e horários 
de pico do estabelecimento. 
Esses insigths, trazidos a partir 
do monitoramento do tráfego, 
podem ajudar principalmente 
na escala de vendedores e 
na avaliação de performance 
de vendas da loja e de cada 
funcionário. 

Se depois de ler essas per-
guntas, você se viu sem res-
postas, talvez seja a hora de 
começar a monitorar o seu 
tráfego. Hoje já tecnologias 
disponíveis com preços acessí-
veis e resultados imensamente 
importantes para garantir a 
efi ciência do seu negócio.  

 
(*) - É sócio fundador da FX Retail 

Analytics, empresa que oferece 
inteligência para o varejo por meio do 

monitoramento de fl uxo.

Walter Sabini Junior (*)

A - Sensibilidade nos Dentes
A Faculdade de Odontologia da USP está realizando uma pesquisa 
clínica sobre hipersensibilidade dentária. Eles estão selecionando 
voluntários nessas condições para participar do estudo que analisará 
diferentes tratamentos para diminuir os sintomas. Podem partici-
par pessoas entre 18 e 55 anos, que apresentem sensibilidade nos 
dentes ao ingerir bebidas geladas ou quentes, durante a escovação 
etc. A pesquisa será realizada no Laboratório Especial de Laser em 
Odontologia, na Av. Prof. Lineu Prestes, 2.227, Cidade Universitária. 
Os interessados podem entrar em contato pelo telefone 3091-7645 e 
agendar uma avaliação.

B - Inova Varejo 
Amanhã (12), das 8h30 às 13h30, acontece o Programa Nacional de 
Desenvolvimento do Varejo (PNDV), uma parceria da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas com o Sebrae, a Federação dos Lojistas 
do Estado, além de duas das maiores instituições especializadas em 
pequenos negócios e varejo no Brasil. O evento objetiva apresentar o 
Inova Varejo, uma iniciativa da CDL Jovem focado na importância da 
inovação tecnológica para o segmento de comércio e serviços. O PNDV 
foi desenvolvido com o objetivo de melhor o ambiente de negócios e 
acelerar o desenvolvimento de vantagens competitivas no setor vare-
jista, por meio da identifi cação, proposição e disseminação de Políticas 
Públicas e do fortalecimento das lideranças do setor. Saiba mais em 
(www.pndv.org.br).

C - Agente Censitário
Começaram as inscrições do 1º Processo Seletivo Simplifi cado para o 
Censo Agropecuário do IBGE. Oferece 1.038 vagas, sendo 349 para a 
função de agente censitário regional, 344 para a de agente censitário 
administrativo, 174 para a de agente censitário de informática e 171 para 
a de analista censitário. As funções de agente censitário regional, agente 
censitário administrativo e agente censitário de informática requerem 
nível médio e terão salários bases de R$ 2.500, R$ 1.500 e R$ 1.700, 
respectivamente. Para a função de analista censitário é exigido nível 
superior, com remuneração base de R$ 4.000. Inscrições no site:(www.
fgv.br/fgvprojetos/concursos/ibge-pss). Mais informações: tel. 0800 
2834628 ou (censoagro@ibge.gov.br).

D - Um Debate Necessário
A Reforma da Previdência será tema do debate “Previdência Social: um 
debate necessário”, que ocorre na quarta-feira (19), das 9h00 às 13h30, 
no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, Largo São Francisco. 
O evento, gratuito e aberto ao público, reune especialistas das áreas 
de relações do trabalho, da previdência, de economia e do direito da 
seguridade social, e terá mediação do jornalista Heródoto Barbeiro. 
Fazenda. Os debatedores convidados: Hélio Zylberstajn, especialista 
em relações do trabalho e professor da FEA-USP; Rogério Nagamine, 
coordenador de Previdência no IPEA; Cláudio Puty, economista e profes-
sor na Facecon-UFPA e Marcus Orione Gonçalves Correia, juiz federal. 
Inscrições: (https://goo.gl/forms/L2VAyiWg3OnTSqm73).

E - Inglês Jurídico 
Nos próximos dias 28 e 29, o Forum Cebefi  realiza o Curso Inglês Jurídico 
dos Contratos, que será ministrado pela Profª Esther Galvão. Mostrar 
a importância do conhecimento do inglês jurídico como instrumento 
profi ssional é cada vez maior, em razão da globalização dos negócios 
e o crescimento da demanda por pessoas desejosas de entender a 
linguagem dos contratos. O curso objetiva transmitir a elaboração e 
o entendimento dos instrumentos jurídicos mais utilizados no direito 
contratual, em língua inglesa, como Terminologia de Contratos: exercício 
de tradução; Tradução de contratos; Modelos de Contrato de compra 
e venda; Aspectos relevantes da Joint Venture; A Laranja - Expressão 
e Jargões Jurídicos. Informações e inscrições: tel. 2309-9414 ou (www.
forumcebefi .com.br).

F - Mudanças Legislativas 
Com a  fi nalidade  de informar e preparar os profi ssionais para  entregar 
a ECF 2017 (Lucro Real) com segurança e efi cácia, a Miguel Silva & 
Yamashita Treinamento Profi ssional, realiza um curso  voltado para a 
“Escrituração Contábil Fiscal do ano-calendário 2016”. Será ministra-
do por  dois renomados especialistas, em questões tributárias, Fabio 
Cunha Dower, consultor especializado nas áreas Tributária, Fiscal e 
Contábil, professor e em questões de tecnologia fi scal; e Wesley R. 
Silva , consultor de empresas na implantação do Programa SPED. O 
curso acontece no próximo dia 26, das 8h30 17h30, na rua do Paraíso, 
nº 148. Informações e inscrição: tel. 3284-3092 (msytreinamentos@
msytreinamentos.com.br).  

G - Captação de Recursos 
Com duração de três meses, de 18 de abril a 29 de junho, estão abertas 
as inscrições para o curso Formação em Captação de Recursos. Do 
planejamento à elaboração, passando por leis de incentivo, editais e 
técnicas de Storytelling e Pitching, ao fi nal, o aluno ainda participa 
de um exercício prático, com uma banca composta por executivos de 
grandes empresas – como Itaú, Petrobrás e Volkswagen, que marcaram 
presença nas edições anteriores – para uma rodada de feedbacks. Mais 
informações: Cultura e Mercado, Rua Capitão Salomão, 26, 1º andar, 
Centro, tel. 5082-2111 (www.culturaemercado.com.br).

H - Histórias que Inspiram 
O Mercado Livre, empresa líder na oferta de tecnologia para o e-commerce 
na América Latina, está com inscrições abertas para o Prêmio Histórias 
que Inspiram. A competição busca identifi car histórias de vendedores 
do Mercado Livre que inspirem outras pessoas a empreender. A premia-
ção é válida para empreendedores online do Brasil, Argentina, México, 
Chile, Uruguai, Colômbia e Venezuela. O vencedor de cada país rece-
berá o prêmio de US$ 10 mil e o vencedor regional, US$ 25 mil. Todos 
os ganhadores receberão uma série de benefícios para seus negócios, 
como divulgação, treinamento e consultoria da Endeavor e do Mercado 
Livre.  As inscrições podem ser feitas no site: (www.mercadolivre.com.
br/historiasqueinspiram).

I - Saber Contábil 
O IRPF será tema de palestra gratuita ministrada pelo auditor fi scal 
da Receita Valter Koppe, no Sindcont-SP, nesta quarta-feira (12), com 
início às 19h.00. A iniciativa faz parte do Projeto Saber Contábil e é 
destinada a Contabilistas e profi ssionais de outras áreas interessados no 
assunto. A explanação terá duas horas de duração e, além das novidades 
do programa IRPF 2017, serão apresentadas as alterações legislativas 
e condições de obrigatoriedade da entrega da declaração neste ano.  O 
encontro será interativo e permitirá que o público esclareça suas dúvidas 
sobre o assunto. Inscrição gratuita no site  (www.sindcontsp.org.br).

J - Artigo Acadêmico 
O Programa de Pós-Graduação da FADISP em parceria com a Universidade 
de Valladolid, da Espanha, promove o III Congresso Hispano-Brasileiro 
em Valladolid. O evento acontece nos dias 28 e 29 de junho e conta 
com a participação de professores e alunos de Graduação, Mestrado e 
Doutorado de ambas as Universidades e de outras Instituições de Ensino 
Superior. Para participar, é necessário que o interessado elabore um 
artigo acadêmico sobre um tema inédito e totalmente original, contendo 
de 15 a 20 páginas, podendo ter até 3 autores e enviar para (https://goo.
gl/q9AyjI). Inscrições e mais informações: (www.fadisp.com.br).
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Em relação ao mesmo mês do ano passado (março/16), o 
recuo da atividade varejista foi de 1,9%. De acordo com 
os economistas da Serasa Experian, a queda da infl ação, o 

recuo das taxas de juros e uma melhora dos níveis de confi ança 
do consumidor estão começando a provocar efeitos positivos, na 
margem, da atividade varejista do país, ainda que tal movimento 
se dê de forma não generalizada.

A maior alta observada no varejo em março foi o crescimento 
de 1,7% do setor de combustíveis e lubrifi cantes, seguida pelo 
avanço de 0,8% do segmento de supermercados, hipermerca-
dos, alimentos e bebidas. Na direção negativa, registrou queda 
de 3,3% no setor de veículos, motos e peças, retração de 1,6% 
em móveis, eletroeletrônicos e informática, recuo de 2,8% em 
segmento de tecidos, vestuário, calçados e acessórios, e queda 
de 2,2% no segmento de material de construção.

Na comparação com o primeiro trimestre de 2016, todos os 
segmentos varejistas recuaram nestes primeiros dois meses de 

A queda da infl ação começa a provocar efeitos

positivos da atividade varejista.

Instituições financeiras, 
consultadas pelo Banco Cen-
tral (BC), esperam que a 
taxa básica de juros, a Selic, 
seja reduzida em 1 ponto 
percentual indo para 11,25% 
ao ano, na reunião do Copom, 
marcada para hoje (11) e 
amanhã (12), em Brasília. A 
projeção para a taxa ao fi nal 
de 2017 foi reduzida de 8,75% 
para 8,50% ao ano. Para o fi m 
de 2018, a expectativa segue 
em 8,50% ao ano.

Com a infl ação mais baixa, 
o BC tem indicado que pode 
intensifi car os cortes na taxa 
básica de juros. A redução 
estimula a economia porque 
juros menores impulsionam 
a produção e o consumo em 
um cenário de baixa ativida-

de econômica. A estimativa 
do mercado fi nanceiro para 
infl ação caiu pela quinta vez 
seguida. Desta vez, a proje-
ção para o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) foi levemen-
te ajustada de 4,10% para 
4,09%.

A projeção para a infl ação 
este ano está abaixo do centro 
da meta, que é 4,5%. A meta 
tem ainda limite inferior de 3% 
e superior de 6%. Para 2018, 
a estimativa passou de 4,5% 
para 4,46%. A projeção de 
instituições fi nanceiras para 
o crescimento da economia 
(PIB) este ano foi alterada 
de 0,47% para 0,41%. Para 
o próximo ano, a estimativa 
segue em 2,5% (ABr) .

A projeção para a taxa ao fi nal de 2017 é de 8,50% ao ano.
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Atividade do Comércio 
avança 0,6% em março

De acordo com o Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio, o movimento dos consumidores 
nas lojas de todo o país cresceu 0,6% em março

2017, a saber: supermercados, hipermercados, alimentos e be-
bidas (-5,2%); móveis, eletroeletrônicos e informática (-11,8%); 
combustíveis e lubrifi cantes (-2,5%); veículos, motos e peças 
(-10,2%); tecidos, vestuário, calçados e acessórios (-10,9%); e 
material de construção (-12,9%) (Serasa Experian).

Mercado fi nanceiro 
espera queda na Selic


