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Lições que o sucesso 
da Seleção de Tite 

pode ensinar ao Varejo

Afi nal, cada venda 

realizada é um gol 

marcado

Após dois anos de tur-
bulências, iniciadas no 
traumatizante 7x1 con-

tra a Alemanha na Copa do 
Mundo de 2016, a Seleção 
Brasileira reencontrou seu 
melhor futebol, e o caminho das 
vitórias com a chegada de um 
novo treinador, Adenor Bachi, 
o Tite. Com um perfi l agrega-
dor, incentivador e estudioso, 
o novo técnico modernizou o 
time nacional dentro e fora de 
campo, valendo-se da análise 
de relatórios de performances 
dos jogadores e dos adversários 
para armar sua equipe. 

A mudança foi drástica, e com 
oito vitórias em oito jogos, o 
Brasil foi o primeiro país a ga-
rantir dentro das quatro linhas 
a classifi cação para o Mundial 
na Rússia em 2018. O sucesso 
da equipe Canarinho em sua 
fase atual utilizando a análise 
de informações tem muito a 
ensinar ao Varejo atualmente, 
que passa por um processo de 
transição e atualização para sair 
da temerosa crise. 

Hoje, muitos estabelecimen-
tos investem em tecnologia 
para identifi car e analisar o 
comportamento do visitante, 
a fi m de adquirir informações 
estratégicas valiosas para a 
melhoria do desempenho, ab-
sorvendo algumas lições que 
podem ser apreendidas com 
a atual fase da nossa Seleção. 
Veja a seguir:
 • Planejamento – Preparar-

-se com antecedência sobre 
o que precisa ser feito é 
primordial para qualquer 
tipo de negócio. Da mes-
ma forma que o treinador 
estudou taticamente os 
adversários e montou um 
time com jogadores de sua 
confi ança para melhorar 
o entrosamento, o varejo 
precisa defi nir com antece-
dência e dentro de seu or-
çamento quais ferramentas 
tecnológicas deve investir 
para o aumento da produti-
vidade. A análise de fl uxo é 
uma delas e tem se tornado 
fundamental para entender 
o fl uxo de pessoas nas lojas 
e, principalmente, sua taxa 
de conversão. Afi nal, cada 
venda realizada é um gol 
marcado.

 • Performance – A comis-
são técnica da Seleção 
utiliza ferramentas de Big 
Data para analisar scouts 
(estatísticas) individuais, 

da equipe e dos adversá-
rios, como chutes a gol, 
passes certos e errados, 
distância percorrida por jo-
gador e até em quais cantos 
os principais atletas costu-
mam bater pênaltis. Com a 
analytics no varejo físico, o 
gestor consegue visualizar 
quantos consumidores en-
tram na loja, qual seu tempo 
de permanência, com que 
frequência retornam e 
quantos de fato compram. 
Em ambos os casos, contar 
com essas informações 
permitem a realização de 
ações para corrigir erros e 
aumentar resultados, como 
nos amistosos mais recen-
tes, quando o Brasil se 
recuperou de sua primeira 
derrota sob novo comando, 
para a Argentina, com uma 
goleada em seguida sobre 
a Austrália.

 • Mapeamento – A tecno-
logia fora de campo já está 
tão avançada no futebol 
que exames clínicos são 
realizados após os jogos 
para verifi car a probabili-
dade de lesão muscular de 
cada jogador. Além disso, 
existe o mapeamento do 
time em zonas de calor 
dentro de campo, em que 
áreas cada atleta costuma 
correr, da mesma forma 
que é possível analisar 
quais são os corredores e 
gôndolas mais populares 
no estabelecimento físico. 
Esse tipo de levantamento 
é importante para repo-
sicionar os vendedores 
ou os produtos de forma 
estratégica, por exemplo.

 • Atratividade – Com um 
futebol bonito e vitórias 
consecutivas, a Seleção 
Brasileira resgatou a paixão 
do torcedor, que voltou 
a ter gosto em assistir às 
partidas e se identifi car 
com os craques que atuam 
fora do país. Na loja, a taxa 
de atratividade – número 
de pessoas que entram no 
estabelecimento – é um 
dos grandes medidores do 
sucesso do negócio. 

Portanto, uma vitrine inte-
ressante, com produtos rele-
vantes e bons preços, e uma 
experiência de compra agra-
dável são artifícios essenciais 
para atrair e fi delizar o cliente, 
aumentando as vendas.

(*) - 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 - Caminhada da Conscientização 
O Instituto Unidos pela Vida e a Associação Paulista de Assistência à 
Mucoviscidose realizam no próximo domingo (24), a ‘Caminhada de 
Conscientização da Fibrose Cística’. O objetivo é chamar a atenção da 
população para os principais sinais da doença e incentivar a prática de 
atividades físicas. O ponto de encontro será a estação Metrô Brigadeiro, a 
partir das 10h. Do local, os participantes vão caminhar até o Tribunal de 
Justiça. A fi brose cística atinge um em cada 10 mil nascidos e é a doença 
rara mais comum no Brasil. Saiba mais em (www.unidospelavida.org.br).

B - Mochila e Cajado 
No dia 12 de outubro começa um novo momento na história das pe-
regrinações nas Américas: a 1ª Caminhada Internacional do Caminho 
das Missões, integrando Argentina e Brasil, passando por vários sítios 
arqueológicos, Patrimônios Culturais da Humanidade, e diversas pontos 
ligados a história das Missões. Serão 410 km de caminhada e 18 dias 
percorrendo estradas em campos, cidades e fl orestas, convivendo com 
as comunidades hermanas, a cultura e as peculiaridades de cada região. 
Para marcar esse momento histórico, está sendo preparado um grande 
evento no início da Caminhada entre San Ignácio Mini, na Argentina e na 
chegada em Santo Ângelo. Venha escrever a nova história das Missões, 
com sua mochila, cajado e energia nessa integração de povos. Saiba mais 
em (www.caminhodasmissoes.com.br).

C - Estudar no Exterior
IE intercâmbio, uma das maiores redes de intercâmbio cultural do Brasil, 
participa da feira EduExpos que será realizada no Centro de Convenções 
Frei Caneca, com representantes de importantes instituições interna-
cionais e agências de intercâmbio, que terá especialistas e consultores 
em carreira e educação internacional para tirar dúvidas de quem quer 
embarcar rumo ao exterior e trazer na bagagem o conhecimento de uma 
língua estrangeira. A feira acontece nos dias 23 e 24, sábado e domingo, 
das 14h às 19h, com entrada gratuita. Inscrições: (http://eduexpos.
edufi ndme.com/brazil). 

D - Volta ao Mundo 
A Latitudes é responsável por mais uma inovação no mercado de viagens 
nacional: roteiros em avião privativo desenhados especialmente para o 
público brasileiro. O roteiro Grandes Impérios da Humanidade, levará 50 

privilegiados participantes para percorrer séculos da história mundial, 
descobrindo, com a ajuda de especialistas, com exclusividade e conforto 
total, a herança deixada por algumas das civilizações mais antigas da 
terra. A jornada de 26 dias do Private Jet começa em março de 2018 
em São Paulo, seguindo para o México, Havaí, Japão, China, Índia, Irã, 
Sicília e Marrocos, antes de retornar ao Brasil. Em cada um dos locais, 
todos são divididos em pequenos grupos durante os passeios para que 
prevaleça uma maneira mais intimista de viajar. Saiba mais em: (http://
www.latitudes.com.br). 

E - Estágio Corporativo
A Monsanto do Brasil abre processo seletivo, direcionado aos alunos do 
penúltimo e último ano de graduação de diferentes formações acadêmi-
cas. No total, serão oferecidas mais de 100 vagas para 14 localidades: 
São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Santa Cruz das Palmeiras, 
Itaí, Uberlândia, Paracatu, Cachoeira Dourada, Santa Helena, Morrinhos, 
Campo Verde, Brasília, Camaçari e Petrolina. Contempla as áreas de 
Comercial e Marketing; Supply Chain; Regulamentação; Pesquisa & 
Desenvolvimento; TI e Engenharia de Software; Comunicação e Sus-
tentabilidadee RH. A companhia prepara jovens talentos para assumir 
posições efetivas na Monsanto. Inscrição e mais informações: (http://
www.monsantoglobal.com/global/br/careers/pages/programa-de-estagio-
-corporativo-monsanto.aspx).

F - Desconto na Unesp
Alunos da 3ª série do Ensino Médio matriculados na rede estadual têm 
direito a desconto de 75% na inscrição do vestibular da Unesp (Uni-
versidade Estadual Paulista). O valor integral da taxa é de R$170,00. 
Com o benefício, o preço cai para R$42,50. Os interessados devem 
preencher a fi cha de inscrição no site da Vunesp (www.vunesp.com.
br), instituição responsável pela seleção. O prazo é até 9 de outubro. 
São oferecidas 7.365 vagas em 173 cursos de 23 cidades, sendo 50% 
(3.698 vagas) destinadas ao Sistema de Reserva de Vagas para Educação 
Básica Pública. No último exame, de acordo com a Universidade, 52,6% 
dos ingressantes são ex-alunos de escolas públicas. 

G - Produtos Químicos 
Com objetivo de apresentar embasamento teórico e prático para classifi -
cação de substancias e misturas, de acordo com o Sistema Globalmente 

Harmonizado de Classifi cação e Rotulagem de Produtos Químicos, a 
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) oferece o curso 
“Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos, que acon-
tece nos próximos dias 28 e 29, na Av. Paulista 726, 10º andar. Podem 
participar da capacitação profi ssionais de laboratório, qualidade, meio 
ambiente, segurança do trabalho e demais áreas técnicas que buscam 
conhecimento para a classifi cação de produtos. Mais informações:  tel. 
(11) 2344-1725, ou (www.abntcatalogo.com.br).

H - Líder Investigativo
Nos próximos dias 28 e 29, das 9h às 17h, o Senac Francisco Matarazzo 
realiza o 5° Seminário de Liderança: ‘O Líder Investigativo Refl exivo e 
os Desafi os de Curto Prazo’, mediados pelo consultor organizacional 
Antonio Carlos Valença, que aborda o tema a partir da teoria dos doze 
modelos de ação, método desenvolvido por ele que elabora diagnósticos 
sistêmicos, acurados e científi cos no processo de seleção de profi ssionais 
para cargos de liderança. Os participantes irão aprender a observar, 
mapear e identifi car os comportamentos típicos e o modelo do líder 
investigativo, cooperativo e justo, manifestado pelo personagem central 
do fi lme escolhido para as experiências laboratoriais. Informações e 
Inscrições: (www.sp.senac.br/franciscomatarazzo. 

I - Médico e Paciente
A plataforma VidaClass foi criada para unir o paciente e o médico por 
geolocalização. Disponibiliza serviços das mais diversas especialidades, 
bem como exames de imagens e laboratoriais, sem que o usuário tenha 
que pagar qualquer mensalidade ou uma taxa de adesão. O cliente só 
paga uma taxa administrativa quando efetivamente adquirir uma consulta 
ou um procedimento. A plataforma seria como Airbnb, por exemplo, 
você pesquisa no aplicativo ou no site da VidaClass a especialidade do 
médico, o valor que pode pagar e a região de interesse. Você pode fazer 
o teste se quiser também: (www.vidaclass.com.br). Você pode escolher 
tudo de acordo com as suas necessidades e o seu bolso. 

J - Desafi o aos Designers
A Oxford, maior fabricante de porcelana e cerâmica de mesa das Améri-
cas, lança a 3ª edição do Prêmio Oxford de Design, onde convida pessoas 
de todo o país a desenvolverem uma estampa de um aparelho de jantar. 
Com o tema ‘A Gastronomia ao Redor do Mundo’, o concurso anual faz 
parte do posicionamento da marca como apoiadora da Nova Geração 
de Designers e Artistas brasileiros. Os interessados pode escolher um 
modelo de peças na plataforma para desenvolver suas artes. As linhas 
disponíveis para download são: Coup, Flamingo, Moon, Plateau, Quartier, 
Nara e Soleil. Os projetos inscritos pelo site (www.premiooxforddede-
sign.com.br) passarão por uma votação popular e os 30 mais votados 
serão julgados por renomados profi ssionais que vão selecionar os três 
melhores trabalhos. 

A - Caminhada da Conscientização 
O Instituto Unidos pela Vida e a Associação Paulista de Assistência à 

privilegiados participantes para percorrer séculos da história mundial,
descobrindo, com a ajuda de especialistas, com exclusividade e conforto 
total a herança deixada por algumas das civilizações mais antigas da

Parte signifi cativa dos brasileiros ainda não possui o 
hábito de poupar. É o que revela o Indicador de Reserva 
Financeira, calculado pelo SPC Brasil e pela Confederação 
Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), que mostra que 
75% dos entrevistados não conseguiram guardar recursos 
no mês de agosto. O percentual revela um crescimento 
3,4 pontos percentuais em relação a julho. Apenas 19% 
dos consumidores pouparam parte de seus ganhos.

O principal motivo citado pelos entrevistados para não 
poupar é a baixa renda. De acordo com a sondagem, 48% 
justifi cou dessa forma. A falta de renda, num cenário de 

alta do desemprego, também pesa, sendo mencionada por 
16% desses entrevistados. Os imprevistos foram mencio-
nados por 14%, enquanto a difi culdade para controlar os 
gastos e a falta de disciplina foram mencionados por 13%.

A pesquisa destaca ainda que nas classes A e B, 
a proporção de poupadores foi maior, de 38%. Já a 
quantidade de poupadores observada nas classes C, 
D e E, foi inferior aos das classes A e B, com 14%. 
Para a economista Marcela Kawauti, as principais 
razões apontadas para não poupar refl etem, de fato, 
o momento de crise econômica (SPC/CNDL).

Destaque para o comércio atacadista de produtos farmacêuticos 

e higiene pessoal, com elevações de 2,7%.

Pelo quarto mês consecu-
tivo o comércio atacadista no 
Estado efetuou mais admis-
sões do que desligamentos 
de funcionários. Em julho, o 
setor gerou 2.770 empregos 
com carteira assinada, resul-
tado de 14.774 admissões e 
12.004 desligamentos, o me-
lhor desempenho para o mês 
desde 2011. Assim, o atacado 
paulista encerrou o mês com 
494.738 trabalhadores for-
mais, um aumento de 0,4% 
em relação ao registrado em 
julho de 2016. 

No acumulado dos primeiros 
sete meses de 2017, foram 
abertas 2.796 vagas com car-
teira assinada, revertendo o 
cenário observado no mesmo 
período de 2015 e 2016 quando 
7.473 e 6.424 empregos foram 
eliminados, respectivamente. 
Os dados são da pesquisa 
realizada mensalmente pela 
FecomercioSP, com base no 
Caged e informações sobre mo-
vimentação declaradas pelas 
empresas do atacado paulista. 

Das dez atividades pesqui-

O resultado também foi ajudado pelo baixo aumento do preço da 

carne, de 1,47%.

Segundo levantamento do 
economista André Braz, 
coordenador do IPC do 

Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getulio 
Vargas (FGV IBRE), o valor do 
tradicional arroz, feijão, bife e 
batata frita fi cou, em média, 
3,90% mais barato nos últimos 
12 meses (de setembro de 2016 
a agosto deste ano), de acordo 
com dados do IPC/FGV. 

A média de todos os gêneros 
alimentícios comprados nos su-
permercados fi cou em -3,32%. 
O resultado pode ser explicado 
pelo baixo aumento do preço 
da carne, de 1,47%, no mesmo 
período. O valor do feijão-
-carioca, muito consumido em 
São Paulo, despencou 56,47% 
e o feijão-preto, que não falta 
na mesa de cariocas e mineiros, 
caiu 31,08%.

Focus apresenta 
crescimento do PIB 
há três semanas

A perspectiva para o compor-
tamento do PIB em 2017 vem 
mostrando números crescentes 
há três semanas consecutivas, 
fazendo com que os pesquisadores 
do Banco Central (BC) acreditem 
que a economia brasileira irá cres-
cer 0,60% neste ano. Na semana 
passada, o Relatório Focus apre-
sentou a primeira variação positiva 
na expectativa para 2018, depois 
de se manter em 2,00% por nove 
semanas consecutivas.

De acordo com o professor Chris-
tian Frederico da Cunha Bundt, 
membro do Comitê Macroeconômi-
co do ISAE – Escola de Negócios, 
na observação do comportamento 
da opinião dos pesquisados pelo 
Focus, vê-se um intervalo pequeno 
neste ano, entre 0,34% a 0,60%. “A 
diferença é pequena em percentual 
isolado, mas quando as grandezas 
são comparadas, vê-se em deter-
minados momentos uma variação 
de 76% entre os meses de julho e 
setembro de 2017”, comenta. 

Para explicar essa variação, é 
importante frisar que o Focus é uma 
pesquisa onde estão expostos os 
pontos de vista de especialistas, que 
são considerados de alta qualidade, 
pois são baseados em modelos de 
prognósticos do comportamento 
da economia. Para embasar essas 
opiniões são levados em conside-
ração fatores como perspectiva da 
taxa de infl ação, da taxa SELIC, o 
nível de emprego, a confi ança na 
economia, a taxa de câmbio para o 
dólar e outras moedas importantes. 

Bundt, também, chama atenção 
para informações sobre a ativida-
de econômica, que deixaram de 
constar entre os fatores que geram 
risco de fazer a infl ação ter com-
portamento diferente do previsto e 
provocar ajustes na estratégia para 
a taxa de juros, na ata do Comitê 
de Política Monetária (Copom) do 
Banco Central (ISAE).
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Comida bem mais barata na mesa 
do brasileiro, segundo a FGV

Os preços dos principais itens do prato feito dos brasileiros deram trégua
os alimentos. A elevação do 
preço (1,47%) veio abaixo da 
infl ação medida pelo IPC/FGV 
e, portanto, não apresentou 
aumento real”, analisou Braz.

Outro item que registrou 
queda expressiva foi a batata-
-inglesa (-48,58%). Já o arroz 
reduziu 5,93%. Os itens que 
apresentaram aumento aci-
ma da média foram: cebola 
(28,93%), ovos (3,66%) e 
farinha de mandioca (3,58%).

De acordo com o economista, 
o brasileiro pode verifi car algum 
aumento até o fi nal do ano, mas 
nada que altere a tendência de 
infl ação baixa, que deve fechar 
2017 em 3,3%. “A redução não 
deve continuar tão destacada 
nos próximos meses. Contudo, 
nada indica que os preços da 
alimentação irão disparar”, 
ponderou.

“Condições climáticas mais 
favoráveis colaboraram para 
a queda do preço do feijão-
-carioca. A contribuição desse 
item foi modesta para o recuo 
da cesta pois o feijão, apesar 

de essencial, não compromete 
fatia grande do orçamento 
familiar. O destaque vai para 
a carne bovina que, sozinha, 
compromete 2% do orçamento 
familiar, um dos mais altos entre 

Atacado paulista cria 2.770 empregos 
em julho, o melhor desde 2011

sadas em julho, seis apontaram 
alta no estoque de empregos na 
comparação com o mesmo mês 
de 2016, com destaque para o 
comércio atacadista de produ-
tos farmacêuticos e higiene pes-
soal e de alimentos e bebidas, 
com elevações de 2,7% e 1,4%, 
respectivamente. Os segmentos 
que sofreram as maiores quedas 
no total de empregados foram 
os de materiais de construção, 
madeira e ferramentas (-2,4%) 
e de máquinas de uso comercial 
e industrial (-1,5%).

Segundo a FecomercioSP, os 
resultados apurados em julho 
consolidam o processo de re-
ação do mercado de trabalho 
formal do comércio atacadista 
no Estado. Vale ressaltar que 
o número de vagas abertas no 
mês (2.770 empregos), além 
de ser o maior para o período 
nos últimos seis anos, é três 
vezes superior ao desempe-
nho acumulado de fevereiro 
a junho de 2017, quando 880 
postos de trabalho foram 
criados (AI/FecomercioSP).

75% dos brasileiros não pouparam dinheiro em agosto


