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Como potencializar o seu 
negócio nas principais 

datas do comércio

As datas comemorativas 

como Dia dos 

Namorados são ótimos 

momentos para 

potencializar as vendas 

no varejo físico

As oportunidades tor-
nam-se ainda maiores 
quando há organização 

e planejamento, utilizando 
a inteligência da análise de 
comportamento dos clientes 
durante todo o ano, por meio 
da tecnologia. Dispositivos 
para monitoramento de tráfe-
go, por exemplo, conseguem 
medir índices de conversão, 
atratividade, frequência, en-
tre outros indicadores sobre 
o comportamento do cliente 
dentro de um estabelecimento 
comercial. 

Todos esses indicadores 
permitem que as estratégias 
de venda sejam direcionadas 
de forma certeira para os mais 
diversos tipos de consumido-
res. Durante as sazonalidades, 
grande parte do público que 
vai ao comércio está à procura 
de presentes para  familiares e 
amigos. Uma vitrine com itens 
relevantes e preços competiti-
vos é fundamental para atrair 
um cliente para dentro da loja. 

Por isso, a taxa de atrati-
vidade mensurada durante 
o restante do ano mostra ao 
gestor o resultado de diferen-
tes estratégias de produtos e 
valores, permitindo colocar 
em prática nas semanas que 
antecedem o Dia das Mães, 
por exemplo, ações que se 
mostraram mais efetivas para 
engajar o maior número de 
consumidores. 

O mapeamento dos chama-

dos hot zone também serve 
de insumo ao gerente da loja 
ao orientar e distribuir os 
vendedores pelos espaços do 
estabelecimento que recebem 
mais pessoas, a fi m de ajudá-las 
a encontrar o que procuram ou 
esclarecer eventuais dúvidas. 

Além disso, é possível tam-
bém avaliar o motivo das zonas 
de calor e transferir itens mais 
atrativos para outras gôndolas 
ou até seções, espalhando os 
visitantes de maneira mais 
equilibrada. Outra atividade 
corriqueira durante os perí-
odos sazonais é a pesquisa 
de preços, que faz com que 
potenciais consumidores vi-
sitem uma ou mais lojas com 
frequência antes de decidir o 
presente e o local onde dese-
jam comprar. 

Neste contexto, a efetividade 
das estratégias citadas acima 
pode ser avaliada ou revista por 
meio da taxa de conversão ba-
seada em visitantes únicos. Ou 
seja, os sensores conseguem 
descartar visitas repetidas e 
funcionários para realizar uma 
contagem mais próxima da 
realidade entre oportunidades 
e vendas consumadas.

Os insights são diversos, e os 
lojistas que compreenderem a 
importância estratégica do uso 
de analytics em seus estabele-
cimentos terão mais chances 
de entregar uma experiência 
de compra diferenciada, garan-
tindo, assim, um relacionamen-
to melhor com seu público e 
até mesmo a fi delização desses 
consumidores para as datas 
comemorativas seguintes. 

(*) - 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 - Jovens Empreendedores
A Lojas Americanas está com vagas abertas para o Programa de Estágio 
em Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Podem se can-
didatar estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, 
Comunicação Social, Economia, Engenharia de Produção e Marketing, 
com previsão de formatura em dezembro de 2017. O processo seletivo 
inclui triagem curricular, etapas on-line e com área de Gente & Gestão, 
além de entrevistas com gestores. A empresa busca estudantes que se 
identifi quem com o mercado varejista, por desafi os, ambição, foco em 
resultados e dinamismo. Inscrições no endereço (estagio.lasa.com.br).

B - Terceirização e Reformas
A aprovação da nova lei de terceirização e a tramitação da reforma trabalhista 
no Congresso têm dominado os debates nos últimos meses no Brasil. Para 
esclarecer dúvidas e atualizar a discussão, a Roncato Advogados promove 
na próxima tgerça-feira (23), às 9h30, o evento “Relação de Trabalho - PJ 
X CLT X Terceirização”. A palestra será comandada pela advogada Michely 
Xavier. Voltada a administradores, controllers, diretores, gestores e super-
visores, o encontro abordará também as mudanças nas regras de trabalho 
temporário. Acontece no Auditório Roncato Advogados, na Vila Mariana. A 
inscrição gratuita, com vagas limitadas, pode ser feita pelo telefone (3171-
0588) ou e-mail (comunicacao@roncatoadvogados.com.br). 

C - Maratona para Estudantes
A Scania Latin America lança a segunda edição do desafi o ‘Inovathon 
Logistics Challenge’, uma maratona para estudantes universitários que 
terão a missão de criar uma solução inovadora com foco em logística. 
Estudantes de todo o país podem se inscrever no site ofi cial até o dia 
16 de junho. O formato do projeto foi pensado para que os estudantes 
tenham oportunidade de aprimorar os conhecimentos adquiridos em sala 
de aula, colocando-os em prática dentro de um ambiente real de uma 
empresa. O trabalho em equipe e a organização do tempo são fatores 
primordiais para a resolução dos cases. Outras informações e inscrições 
no site (http://www.inovathonscania.com.br/).

D - Excipientes Farmacêuticos
A Colorcon, líder mundial no desenvolvimento de revestimentos e ex-
cipientes especiais para sólidos orais, acaba de inaugurar sua primeira 

fábrica na América Latina. Localizada em Indaiatuba, a planta é a décima 
primeira unidade industrial da empresa no mundo e a sétima dedicada 
exclusivamente ao revestimento de películas para comprimidos. A 
cerimônia de inauguração contou com a presença do CEO global da 
Colorcon, Martti Hedman, e do presidente da Colorcon para as Américas, 
Perry Cozzone, além de autoridades e representantes de entidades do 
setor. A planta fabrica produtos de revestimento de película para os 
mercados farmacêutico, nutricional e veterinário de Brasil, Argentina, 
Chile, Paraguai e Uruguai. 

E - Feira de Vinhos
Principal portal de contato entre o mundo do vinho e a América do Sul, 
o ExpoVinis Brasil 2017 persiste em meio ao atual cenário econômico e 
confi rma sua 21ª edição, que será realizada entre 6 e 8 de junho no Expo 
Center Norte. Entre as empresas participantes estão vinícolas do Brasil 
reunidas pelo Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin) - Casa Venturini, 
Peterlongo, Rasip/RAR, Don Guerino, Vinícola Batalha, Vinícola Ara-
curi, Capoani, Zanella, Don Candido, Cavalleri, Sanjo, Lucano, Campos 
de Cima, Marco Luigi e Dom Pedrito, além de Pericó e Laurentia, que 
participam com espaços próprios. Também já confi rmaram presença 
produtores de Portugal, Chile, Itália, Eslovênia, Reino Unido, Argentina 
e Espanha. Mais informações em: (www.expovinis.com.br).

F - Experiência Única
A acessibilidade, por meio da tecnologia, já é uma realidade para a 
Samsung. Com esta fi losofi a em mente, a empresa acaba de lançar um 
projeto exclusivo e inovador “Teatro para Todos os Ouvidos”, em que 
disponibiliza os óculos de realidade virtual Samsung Gear VR* para que 
defi cientes auditivos e surdos consigam assistir a uma peça de teatro 
sem a necessidade de um intérprete de Libras. A ação, desenvolvida em 
parceria com a Leo Burnett Tailor Made, será oferecida na peça “O Pai”,  
com Fulvio Stefannini e grande elenco,  nos meses de junho e julho, no 
teatro Fernando Torres.  Outras informações: (www.teatrofernandotor-
res.com.br) e (http://news.samsung.com/br). 

G - Prática da Delegação
Com o objetivo de eliminar sobrecargas de trabalho e incentivar a 
descentralização de tarefas, por meio da utilização da ferramenta da 

delegação, a Abimaq promove o curso “Desenvolvendo equipe compro-
metida através da delegação”, no dia 6 de junho, das 09h00 às 18h00, 
na sua sede (Av. Jabaquara, 2925). Voltado a gestores de equipes e 
de processos que tenham como objetivo concluírem tarefas dentro de 
prazos pré-estabelecidos, o curso proporciona conhecimentos teóricos 
e práticos do processo de delegação e permite que os líderes e suas 
equipes se tornem mais produtivos. Inscrições, e mais informações, tel. 
5582-6313 ou (www.abimaq.org.br).

H - Veleiro em Paraty  
Oferecer viagens como forma de incentivar a equipe ou agradecer aquele 
cliente fi el é uma prática cada vez mais utilizada pelo marketing ou RH 
das grandes empresas. Por isso, a Wind Charter, maior empresa de alu-
guel de veleiros da América Latina, passa a trabalhar com este público, 
usando de pacotes personalizados. São dez veleiros, de 34 a 50 pés, que 
comportam até 8 pessoas no pernoite. A diária para até cinco pessoas 
pode sair mais barata do que uma diária em pousada. Como os pacotes 
são personalizáveis, é possível contratar diversos serviços extras como 
skipper e cozinheiro. As viagens podem ser realizadas o ano todo com 
opções também de cruzeiro de fl otilha, com aluguel de mais de um barco 
de cada vez. Saiba mais em: (www.windcharter.com.br).

I - Políticas Públicas
Uma startup que fi scaliza a qualidade de serviços públicos e incentiva 
a tomada de decisões do governo com base na participação popular é o 
primeiro investimento na área de políticas públicas do bilionário ame-
ricano Pierre Omidyar, fundador da plataforma de comércio eletrônico 
eBay, no Brasil. Sediado em São Paulo, o Colab.re vai receber aporte 
de R$ 4 milhões, capitaneado pelo maior fundo de impacto social do 
mundo, o Omidyar Network, criado pelo empreendedor da tecnologia e 
que está situado no Vale do Silício, e também pelo investidor da área de 
mídias independentes MDIF (Media Development Investment Fund), 
baseado em Nova Iorque.

J - BMW G310R é Brasileira  
A primeira unidade da motocicleta BMW G 310R, na cor branca, foi 
produzida na última quinta-feira (18), na fábrica do BMW Group em 
Manaus. Além desse modelo, a nova fábrica produz outros nove mode-
los, todos voltados para o mercado nacional. O investimento inicial do 
BMW Group foi de aproximadamente 10,5 milhões de euros na planta, 
que tem capacidade produtiva inicial de 10 mil motocicletas por ano 
e já foi responsável pela contratação de mais de 175 colaboradores 
e 45 fornecedores locais, sendo 15 para a nova linha de produtos — 
números que podem crescer de acordo com o aumento da demanda. 
Inaugurada em outubro de 2016, a fábrica de Manaus produz cerca 
de 98% da demanda da BMW Motorrad no Brasil. Informações (www.
bmw-motorrad.com.br).
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Os empresários da indústria farmacêutica foram os que 

apresentaram maior confi ança.

O Índice de Confi ança do 
Empresário Industrial (ICEI) 
registrou 53,7 pontos neste 
mês, com alta de 0,6 ponto 
em maio frente a abril. Esse 
aumento do indicador reverte 
parcialmente a queda de 0,9 
ponto assinalada em abril. As 
informações são da pesquisa 
divulgada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). 
Índices acima de 50 pontos 
mostram industriais confi an-
tes; abaixo dessa linha, indi-
cam empresários com falta de 
confi ança.

Em relação a maio do ano 
passado, o índice está 12,5 
pontos maior. No entanto, o ín-
dice ainda não ultrapassou sua 
média histórica de 54 pontos.

Dos componentes do ICEI, os 
empresários percebem que há 
piora nas condições atuais, cujo 
indicador foi de 46,3 pontos, 
abaixo da linha dos 50 pontos. 
Já as expectativas são positivas, 
com índice de 57,4 pontos.

Índice de Confi ança do 
Consumidor registrou 
estabilidade em abril

Em abril, o Índice de Confi ança 
do Consumidor (ICC) do município 
de São Paulo fi cou praticamente 
estável ao alcançar 109,0 pontos 
em abril, levemente abaixo dos 
109,4 pontos apurados em março. 
Na comparação com abril de 2016, 
quando o indicador marcava 87,7 
pontos, porém, houve crescimento 
expressivo de 24,3%. A pesquisa é 
realizada mensalmente pela Feco-
mercioSP e a escala de pontuação 
varia de zero (pessimismo total) a 
200 (otimismo total).

O Índice das Condições Econô-
micas Atuais (ICEA) cresceu 6,8%, 
ao passar de 66,8 pontos em março 
para 71,3 pontos em abril. Em rela-
ção a abril do ano passado, o índice 
registrou alta de 37,5%. Por outro 
lado, o Índice de Expectativas do 
Consumidor (IEC), outro compo-
nente do ICC, registrou queda de 
2,6% ao passar de 137,8 pontos 
em março para 134,1 pontos em 
abril. No comparativo anual, o IEC 
anotou alta de 20,3%.

Segundo a assessoria econômica 
da FecomercioSP, a melhora na 
situação econômica atual está 
ancorada basicamente na queda 
persistente da infl ação, que acaba 
criando o efeito renda; e a queda 
dos juros abre expectativa para me-
lhoria de condições de crédito das 
famílias. A queda da confi ança em 
relação ao futuro denota a insegu-
rança do consumidor com o cenário 
político instável que vigora no País 
que, segundo a Entidade, coloca 
em risco a defi nição das reformas 
necessárias para o equilíbrio fi scal 
(AI/FecomercioSP).

Diplomanta Zhu Qingqiao: “as estatais chinesas priorizam o 

investimento de longo prazo no Brasil”.

Ele destacou que as esta-
tais chinesas priorizam 
o investimento de longo 

prazo no Brasil e demais países 
latino-americanos e caribenhos. 

“Quando temos uma coope-
ração com os países, como o 
Brasil, temos que ter uma visão 
de longo prazo e estratégica para 
desenvolver uma cooperação 
duradoura”, afi rmou o diplo-
mata, em entrevista coletiva na 
sede da representação diplomá-
tica, em Pequim. Segundo Zhu 
Qingqiao, as empresas chinesas, 
quando fazem investimentos, 
dão importância às potencialida-
des do mercado. “Os problemas 
políticos e econômicos podem, 
no curto prazo, aumentar os 
riscos para a cooperação entre 
as empresas, mas, em geral, 
não vão causar signifi cativas 
mudanças”, acrescentou.

Para o representante do go-
verno chinês, em momentos de 
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Situação política não afeta relações 
com o Brasil, diz diplomata chinês

As mudanças na situação política brasileira não afetam as relações bilaterais e o desenvolvimento de 
uma cooperação pragmática com a China, disse na sexta-feira (19) o diretor-geral do Departamento 
de América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores chinês, Zhu Qingqiao

e no setor agropecuário.
Zhu Qingqiao destacou que o 

Brasil representa um terço dos 
intercâmbios comerciais chine-
ses na América Latina e no Ca-
ribe. Ressaltou a complemen-
taridade das duas economias, 
pois a pauta exportadora do 
Brasil para a China concentra-
-se em commodities agrícolas, 
minerais e proteína animal. As 
exportações chinesas estão 
baseadas em produtos manu-
faturados.

Desde 2009, a China é o 
principal parceiro comercial 
do Brasil. Segundo o Minis-
tério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços brasileiro, 
o intercâmbio comercial entre 
os dois países em 2016 foi de 
US$ 58,49 bilhões. As expor-
tações do Brasil para a China 
totalizaram US$ 35,13 bilhões 
com um superávit brasileiro de 
US$ 11,76 bilhões (ABr).

crise, as empresas podem tomar 
medidas empreendedoras que 
tragam resultados favoráveis 
no longo prazo. “Desde o ano 
passado, as empresas chinesas 
são muito ativas na aquisição de 
empresas brasileiras”. O país 

asiático investiu US$ 10 bilhões 
no Brasil no ano passado, e o 
estoque acumulado de investi-
mentos chega a US$ 30 bilhões. 
Os investimentos concentram-
-se na área de infraestrutura, so-
bretudo energia e transportes, 

Confi ança do empresário 
industrial tem alta em maio

Empresários da maioria dos 
setores estão confi antes em 
maio. Dos 32 setores analisa-
dos na pesquisa, apenas seis 
apresentam ICEI abaixo dos 
50 pontos: impressão e repro-
dução de gravações; outros 
equipamentos de transporte; 
serviços especializados para a 
construção; madeira; minerais 
não metálicos; e coque e deri-
vados do petróleo.

Os setores que apresen-
taram maiores índices de 
confi ança foram: farmoquí-
micos e farmacêuticos (58,9 
pontos), indústria extrativa 
(57,6 pontos) e manutenção 
e reparação (56,9 pontos). O 
levantamento foi feito entre 
2 e 12 deste mês com 3.008 
empresas. Dessas, 1.231 são 
de pequeno porte, 1.097 são 
médias e 680 grandes (ABr).

A Comissão de Trabalho e 
Serviço Público, da Câmara, 
aprovou proposta que permite a 
concessionárias de energia elétri-
ca comprar energia de centrais 
hidrelétricas de pequeno porte 
(PCHs), usinas com capacidade 
de 100 a 30.000 quilowatts (kW). 
A ideia é que a aquisição corres-
ponda a no mínimo 5% do volume 
de energia que a empresa injeta 
no sistema.

Pela versão original do projeto 
de lei do deputado Fernando 
Francischini (SD-PR), tanto a 
compra quanto o percentual 
mínimo eram obrigatórios.

Mas, o relator, deputado Jorge 
Côrte Real (PTB-PE), optou por 
deixar a medida facultativa. “A 

obrigatoriedade poderá resultar 
em uma demanda por PCHs em 
áreas onde já se tem o supri-
mento energético necessário ou 
poderá alterar a atual distribuição 
existente em áreas em que está 
sistematizada a distribuição”, 
argumentou.

A legislação atual já faculta 
às distribuidoras de energia a 
contratarem 10% de sua carga 
por meio do sistema de geração 
distribuída, independentemen-
te da capacidade instalada da 
central hidrelétrica. A proposta 
tramita em caráter conclusivo 
e será analisada ainda pelas 
comissões de Minas e Energia; 
e de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Venda de energia por 
pequenas hidrelétricas


