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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 dos Namora-
dos, por exemplo, ações que se 
mostraram mais efetivas para 
engajar o maior número de con-
sumidores. O mapeamento dos 
chamados 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 - Imagem nas Redes
Antônio Carlos de Barros Junior, psicanalista, mestre e doutor em psicolo-
gia social pela USP e consultor em educação corporativa, é o palestrante 
do Ciclo de Orientação e Informação Profi ssional, que o CIEE promove 
nesta terça-feira (30), às 8h30, no auditório Ernesto Igel, na sede da 
entidade (Rua Tabapuã, 540 – Itaim Bibi). O tema dessa edição é ‘Quem 
vê perfi l não vê coração: emprego, desemprego e construção da imagem 
de si nas redes sociais’. Precedido por café da manhã, o evento é gra-
tuito e as inscrições devem ser feitas pelo site (www.ciee.org.br/portal/
eventos). Há estacionamento gratuito no número 445 da mesma rua.

B - Reabilitação Neuropsicológica 
O curso de especialização em “Reabilitação Neuropsicológica - Tópicos 
Básicos para atendimento da Criança e do Idoso”, oferecido pela UFSCar, 
está com inscrições abertas. Dentro da área da neurociência do bem-
-estar, são abordadas doenças neurológicas da infância e do envelhe-
cimento, além de temas como cérebro, desenvolvimento, qualidade de 
vida, memória, linguagem e percepção. O curso tem a duração de quatro 
semestres, num total de 360 horas/aula; os encontros ocorrerão em um 
fi nal de semana por mês, aos sábados e domingos. Profi ssionais das áreas 
de Educação e Saúde podem participar. Inscrições no site (www.dpsi.
ufscar.br). Mais informações: (www.reabilitaneuro2017.faiufscar.com).

C - Amantes do Erotismo 
Entre os dias 9 e 11 de junho, no Palácio das Convenções do Anhembi, 
acontece a famosa Erótika Fair, a mais importante feira do mercado 
erótico brasileiro, que se divide em Erótika For Business (evento de 
negócios) e Erótika Exxxperience que trará ao público as sensações que 
o parque temático Erótka Land irá proporcionar. Uma das novidades é 
o Erótika Tour, que irá provocar experiências eróticas em diversas salas 
e situações que irão surpreender com o BDSM, swing, entre outros, 
brincando com os sentidos do público em corredores quase escuros. 
Os amantes do erotismo contarão com diversas atrações e poderão 
aproveitar os produtos exclusivos da Loja do Prazer. Venda de ingressos: 
(www.pikante.com.br). Mais informações: (https://erotikaxxxp.com.br/).

D - Evento Holístico
Nos dias 8 e 9 de julho, a cidade de Alto Paraíso de Goiás recebe a 5ª 
edição do ‘Festival Ilumina – Música Vibrando Cura’, evento holístico 
que, anualmente, reúne pessoas em busca de experiências, aprofun-

damento espiritual e entretenimento, unindo práticas terapêuticas, 
música, dança, meditação, gastronomia, sustentabilidade, e bem-estar, 
a fi m de facilitar a integração corpo-mente-espírito sob um clima de 
paz e celebração. O líder humanitário e mestre espiritual brasileiro Sri 
Prem Baba abre o evento com uma celebração ao fogo, elemento que 
simboliza a transformação. Na programação musical, atrações como 
Lenine, Flaira Ferro e Chandramukha Swami & Krishna Bandhu. Saiba 
mais em (www.festivalilumina.com).

E - Jobs, o Visionário 
Homem que impactou o mundo com sua personalidade e capacidade 
de inovação, Steve Jobs é o tema da exposição Steve Jobs, o visionário, 
que abre ao público de São Paulo a partir do dia 15 de junho, no MIS. A 
mostra do gênio americano permanece no Museu até o dia 20 de agosto, 
com apresentação do Ministério da Cultura e Bradesco. Na exposição, 
o público tem acesso ao rico universo de Steve Jobs. São fotos, objetos 
pessoais, fi lmes, reportagens e produtos históricos que mostram a forma 
como pensava e criava uma das maiores personalidades do século XX. 
Steve Jobs, o visionário conta ainda com patrocínio da Cielo e apoio 
da Superga. A realização é da agência ítalo-brasileira FullBrand e co-
-realização do Museu da Imagem e do Som. 

F - Carga Tributária
No dia 1º de junho, o comércio varejista terá grandes descontos em 
estabelecimentos de 12 estados. Parece uma grande promoção, mas 
trata-se da 9ª edição do ‘Dia da Liberdade de Impostos’, ação coman-
dada pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem para conscientização 
da alta carga de impostos no Brasil e apoiar a simplifi cação tributária. 
Para marcar a data, mil lojas e 10 shoppings em todo território nacional 
vão oferecer produtos com até 80% de desconto. Postos de gasolina 
também vão aderir a ação da CDL Jovem com a venda de 100 mil 
litros de combustível com cerca de 40% de desconto. Os preços, bem 
abaixo dos praticados normalmente, equivalem ao valor dos impostos 
embutidos nos produtos.     

G - Olimpíada de Física
A Sociedade Brasileira de Física realiza mais uma Olimpíada Brasileira 
de Física das Escolas Públicas. O credenciamento de escolas deve ser 
realizado de 1º de junho a 15 de julho. O evento objetiva valorizar a 
escola pública, à melhoria do ensino e estudo das ciências, propiciando 

ao estudante uma forma de avaliar sua aptidão e seu interesse pela 
ciência, em geral, e pela física, em particular. A olimpíada se insere 
no conjunto de ações que buscam o sucesso e a permanência do 
estudante na escola e o desenvolvimento de práticas educativas que 
envolvam o maior número possível de estudantes. Poderão participar 
estudantes de escolas públicas municipais, estaduais e federais em 
que houver pelo menos um professor responsável. Mais informações: 
(www.sbfi sica.org.br).

H - Automóveis Financiados
O Onix, da Chevrolet é líder no ranking de automóveis leves novos mais 
fi nanciados desde dezembro de 2015. Em abril, o modelo fi nanciou 6.713 
unidades, mantendo a primeira posição no levantamento. Em segundo 
lugar aparece o HB20, da Hyundai, com 4.983 carros novos fi nanciados. 
Já o terceiro lugar fi cou com o Gol, da Volkswagen, que ultrapassou o 
Ka, da Ford, com 3.493 unidades negociadas. O levantamento é da B3, 
empresa resultante da combinação de atividades da BM&FBOVESPA e 
a Cetip, maior depositária de títulos privados da América Latina. O des-
taque do mês fi cou com o Compass, da Jeep, que em abril somou 1.732 
autos leves fi nanciados e passou da 19ª para a 10ª posição no ranking.

I - Para Empreendedores
A Secretaria Municipal de Trabalho lança nesta terça-feira (30), platafor-
ma digital inédita com tecnologia britânica para quem quer empreender. 
E mais, gratuita. O “Criado em Sampa On-line” será uma ferramenta 
disponibilizada a todos que buscam suporte para empreender, principal-
mente no segmento da economia criativa. Desenvolvida em parceria com 
o Conselho Britânico do Brasil, a plataforma é inédita e conta com áreas 
exclusivas para os que já tiveram contato com a temática, mas também 
oferece conteúdo aberto para quem deseja dar os primeiros passos na 
atividade. Os empreendedores terão acesso a mentoria, capacitação 
profi ssional, parcerias, acesso a fi nanciamentos e investidores anjos, 
laboratórios e incubação, que possibilitem criar sua empresa. Link para 
a plataforma: (www.criadoemsampa.com).

J - Cobertura Humanitária 
O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) anuncia a realização 
neste ano do Prêmio CICV de Cobertura Humanitária Internacional. 
Objetiva incentivar a criação de mais conteúdo jornalístico de qualidade 
sobre temas humanitários na imprensa brasileira. Serão premiadas pro-
duções jornalísticas que destaquem temas internacionais humanitários, 
com foco nas vítimas, publicadas entre 1º de janeiro de 2016 e 31 de julho 
de 2017. Dentre os temas que podem ser abordados para participar do 
prêmio estão os assuntos humanitários em confl itos armados. Podem 
ser inscritas ainda reportagens que fazem referência à aplicação das 
normas do Direito Internacional Humanitário (DIH), também conheci-
do como as “regras da guerra”. Informações: (https://www.icrc.org/pt/
premio-cicv-de-cobertura-humanitaria-internacional).
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A principal causa da queda do INC mês a mês foi o desemprego, 

que bateu recordes nos últimos meses.

O Índice Nacional de Con-
fi ança (INC) da Associação 
Comercial de São Paulo 
(ACSP) aponta que a con-
fi ança do brasileiro caiu nove 
pontos entre janeiro e maio 
deste ano. Os resultados fo-
ram: 77 pontos em janeiro, 74 
em fevereiro, 71 em março, 66 
em abril e 68 em maio. O INC 
varia entre zero e 200 pontos; 
o intervalo de zero a 100 é o 
campo do pessimismo e, de 
100 a 200, o do otimismo. A 
margem de erro é de três pon-
tos. As pesquisas foram feitas 
dentro da primeira quinzena 
de cada mês em todas as re-
giões brasileiras. 

No caso do INC de maio, as 
entrevistas ocorreram entre 
os dias 1º e 13 de maio, antes, 
portanto, do início da atual 
crise política, desencadeada 
dia 17. “Alguns indicadores 
econômicos melhoraram de ja-
neiro até agora, como infl ação, 
contas externas e juros, mas 
isso não se refl etiu no ânimo 
do consumidor. A principal 
causa da queda do INC mês 
a mês foi o desemprego, que 
bateu recordes nos últimos 

O Governo Central (Pre-
vidência, Banco Central 
e Tesouro Nacional) 

registrou superávit primário de 
R$ 11,451 bilhões. Os governos 
estaduais apresentaram supe-
rávit de R$ 828 milhões e os 
municipais, resultado também 
positivo de R$ 39 milhões. As 
empresas estatais federais, es-
taduais e municipais, excluídas 
empresas dos grupos Petro-
bras e Eletrobras, registraram 
superávit primário de R$ 590 
milhões, no mês passado.

Apesar dos resultados po-
sitivos registrados em janeiro 
(R$ 36,712 bilhões) e em abril, 
no ano o resultado das contas 
públicas é negativo. De janeiro 
a abril, o setor público registrou 
défi cit primário de R$ 15,106 
bilhões. No mesmo período de 

O Índice de Preços ao Consu-
midor (IPC), medido pela Fun-
dação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe) na cidade 
de São Paulo, atingiu variação 
de 0,11% na terceira quadris-
semana de maio, fi cando 0,21 
ponto percentual abaixo da 
taxa registrada na prévia an-
terior (0,3%). Mais uma vez, 
a descompressão infl acionária 
foi puxada pelo grupo habita-
ção, que apresentou recuo de 
0,43%. Essa queda foi mais 
expressiva do que na pesquisa 
passada, quando o índice fi cou 
em 0,29%.

Também houve redução no 
ritmo de aumento do grupo 
alimentação, com a taxa pas-
sando de uma alta de 0,58% 
para 0,25%. O mesmo foi 
verificado em transportes, 
que teve elevação de 0,54%, 
depois de um avanço de 0,82% 
na segunda prévia do mês. 
Ocorreram ainda desacele-
rações em despesas pessoais 
(de 0,3% para 0,23%), em 
saúde (de 1,36% para 1,04%) 
e em educação (de 0,08% para 
0,06%). Além disso, o grupo 
vestuário permaneceu estável 
em 0,07% (ABr).
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Contas públicas com resultado 
positivo de R$ 12,9 bilhões em abril

As contas públicas fecharam abril com resultado positivo.  De acordo com os dados divulgados na 
sexta-feira (27)  pelo Banco Central,  estados e municípios apresentaram superávit primário de R$ 
12,908 bilhões, o melhor resultado para o mês desde abril de 2015 (R$ 13,445 bilhões). Em abril de 
2016, houve superávit primário de R$ 10,182 bilhões

Estados e municípios apresentaram superávit primário

de R$ 12,908 bilhões, diz Banco Central.
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registrou défi cit nominal - for-
mado pelo resultado primário e 
os resultados de juros – de R$ 
123,716 bilhões, de janeiro a 
abril. Somente no mês passado, 
o défi cit nominal fi cou em R$ 
15,423 bilhões.  

A dívida líquida do setor pú-
blico - balanço entre o total de 
créditos e débitos dos governos 
federal, estaduais e municipais 
– somou R$ 3,025 trilhões em 
abril, o que corresponde a 
47,7% do PIB. Em relação a 
março, o indicador de dívida 
e PIB fi cou estável. A dívida 
bruta (contabiliza apenas os 
passivos dos governos fede-
ral, estaduais e municipais) 
chegou a R$ 4,547 trilhões ou 
71,7% do PIB, com alta de 0,1 
ponto percentual em relação 
ao mês anterior (ABr).

2016, houve défi cit de R$ 4,411 
bilhões. Os gastos com juros 
nominais fi caram em R$ 28,331 

bilhões, no mês passado, e em 
R$ 138,821 bilhões no primeiro 
quadrimestre. O setor público 

Confi ança do consumidor caiu 
9 pontos entre janeiro e maio

meses”, comenta Alencar Burti, 
presidente da ACSP.  

“Mesmo assim, defendemos 
a continuidade da política 
econômica: ela está no cami-
nho certo, apesar do avanço 
lento dos números”, acrescenta 
Burti. “Inclusive essa política 
econômica, acompanhada pela 
melhora de indicadores, fez au-
mentar a confi ança da indústria 
e do empresariado”. 

Em janeiro, 38% dos bra-
sileiros acreditavam em uma 
melhora de sua própria situ-
ação fi nanceira. Nos meses 
seguintes, as parcelas foram 
caindo para 35% (fevereiro), 
34% (março), 32% (abril) e 
32% (maio). Os inseguros no 
emprego somavam 51% da 
amostra em janeiro; a parcela 
aumentou até chegar a 60% 
em maio (ACSP).

Infl ação volta a cair em
São Paulo

Tribunal derruba 
proibição ao Uber 
Black na Itália

O Tribunal de Roma emitiu na 
sexta-feira (26) uma sentença 
revogando a proibição nacional 
ao serviço Uber Black, do apli-
cativo de transportes Uber, im-
posta por ele mesmo no último 
dia 7 de abril. O veredicto segue 
uma decisão do Parlamento de 
adiar até 31 de dezembro a re-
gulamentação do setor de táxi e 
serviços de carros com motoris-
ta. “Estamos verdadeiramente 
felizes em poder anunciar que 
poderemos continuar usando 
nosso aplicativo na Itália”, diz 
um comunicado da empresa.

O Uber Black é o serviço 
original da companhia e exige 
veículos pretos e de alto pa-
drão e motoristas com roupas 
sociais. Já o Uber X e Uber 
Pop, similares ao táxi comum, 
continuam proibidos na Itália 
por decisão do Tribunal de 
Turim. “Infelizmente, nada de 
novo. A decisão demonstra 
mais uma vez que a lei, para os 
amigos, se interpreta, para os 
inimigos, se aplica. É necessário 
que o governo fi que do lado de 
um mercado com regras que 
respeitem o trabalho ou das 
multinacionais”, criticou Nicola 
Di Giacobbe, representante do 
sindicato dos taxistas.

A decisão do governo de adiar 
a regulamentação do setor 
motivou diversos protestos e 
greves nos meses de fevereiro 
e março (ANSA/COM ANSA).


