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OPINIÃO

Construção do valor
de marca, o novo

papel da loja física

Tudo pode ser adquirido 

pela Internet. Dos 

artigos de bricolagem 

ao bolo de aniversário, 

a rede mundial de 

computadores atende 

aos desejos mais 

específi cos

As compras online só 
crescem, e nomes icô-
nicos fecham pontos de 

vendas. Será que o comércio 
online vai acabar com as lojas 
físicas? Se você acredita nisso, 
melhor pensar duas vezes. 
O varejo físico atravessa um 
momento de disrupção, que 
tem tirado players importantes 
do jogo, mas o hábito de ir às 
compras está longe de morrer; 
está se reconfi gurando a uma 
nova realidade. 

Comprar é, acima de tudo, 
uma experiência. Mesmo 
com todo o desenvolvimento 
tecnológico e a praticidade 
da Internet, é impossível 
reproduzir em um site todos 
os detalhes e sensações que 
caracterizam experiência de 
compra em uma loja física. 
Na batalha pela atenção do 
cliente, serão vencedoras as 
lojas que conseguirem criar 
uma experiência diferenciada. 

O varejo físico não tem mais 
a ver apenas com vendas de 
mercadorias – que, na maior 
parte dos casos, podem ser 
facilmente encontradas na 
Internet – mas sim com a 
construção de valor da marca. 
Parafraseando Lee Peterson, 
“as pessoas não precisam 
mais ir às lojas. Elas têm de 
querer ir às lojas”. Para des-
pertar no público a vontade de 
frequentá-las, as lojas físicas se 
confi guram como um ponto de 
encontro do real com o virtual. 

Lá, até mesmo quem prefere 
comprar pela Internet pode 
conhecer, tocar, experimentar 
e interagir com os produtos. É 
importante conceber o local 
como um centro de logística, 
onde consumidor pode retirar 
as compras realizadas de ma-
neira online ou, ao contrário, 
conhecer “ao vivo” um produto 
que pretenda adquirir a partir 
de alguns cliques.

Ganham força os estabe-
lecimentos que contarem 

com um time de vendedores 
diferenciados. Profissionais 
capacitados, exímios conhece-
dores dos produtos e da marca 
que representam, capazes de 
estabelecer relacionamentos 
duradouros com os clientes 
e orientá-los como nenhum 
computador é capaz de fazer.

Lembre-se: clientes fiéis 
de uma determinada marca 
compram ideias e mensagens 
que ela representa, e o seus 
produtos e espaços físicos de 
vendas precisam refl etir sobre 
isso. Empresas associadas ao 
mundo fi tness e à qualidade 
de vida, por exemplo, podem 
oferecer, em suas lojas, a opor-
tunidade para os clientes não 
apenas experimentarem seus 
produtos, mas também receber 
recomendações personaliza-
das de quem é especialista 
neles. 

Podem também realizar 
eventos temáticos, que atraem 
público e chamam a atenção. 
Esta dica vale para vários seg-
mentos, como beleza, alimen-
tação e muitos outros. Ganham 
a preferência do consumidor 
às lojas que melhor atenderem 
suas necessidades, ofere-
cendo áreas de alimentação, 
recreação para as crianças, 
espaços de trabalho, conveni-
ência e bem-estar – serviços 
que, sempre é bom lembrar, 
jamais estarão disponíveis no 
e-commerce.

E por falar em e-commerce, 
o varejo físico um dia poderá 
contar com recursos high 
tech, típicos do mundo dos 
computadores. Prateleiras 
conectadas, monitores intera-
tivos nos quais o cliente pode 
digitar a cor, o tamanho e as 
características das roupas que 
deseja provar, espelhos inteli-
gentes que mostram as roupas 
em cores diferentes, serviços 
que eliminam a necessidade de 
sacolas e entregam as compras 
antes mesmo de o cliente voltar 
para casa. 

No futuro, sairemos às 
compras como quem sai para 
um passeio. É importante as 
marcas se adaptarem a essa 
realidade.

(*) - É Diretor de Marketplace da 
ABComm e Head de E-Commerce 

na Riachuelo, sendo um dos 
precursores dos shoppings virtuais 

no país.

Carlos Alves (*)
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Ciência e Tecnologia

News@TI
Cyber Security Summit Brasil anuncia tema para 
edição de 2019 e abre 1º lote de inscrições
@Foram abertas as inscrições para a terceira edição do Cyber Se-

curity Summit Brasil, maior e mais importante conferência inter-
nacional de cibersegurança. O evento, que acontece entre os dias 25 e 
26 de julho, no Rooftop 5 & Centro de Convenções do Instituto Tomie 
Ohtake, em São Paulo, terá como tema “A Segurança para Um Mundo 
Superconectado”. O professor, especialista em segurança cibernética e 
curador da conferência, Ricardo Tavares, explica que a proposta desta 
edição é mostrar como a segurança cibernética se tornou um assunto tão 
importante que está presente no dia a dia de todos. “Vamos para além 
da proteção de empresas, pois a cibersegurança passa a ser necessária 
para proteger vidas. O que queremos mostrar neste evento é justamente 
isso: como os produtos estão fazendo uma disrupção digital e trazendo 
riscos. No evento, não vamos apenas abordar como esses riscos impactam 
o dia a dia das pessoas, mas, sim, como afetam o contexto de toda uma 
sociedade” (https://www.cybersecuritysummit.com.br/).

Yellow lança operação de bikes elétricas em 
São Paulo

@A– A Yellow, empresa brasileira de soluções de mobilidade urbana 
individual, passa a ser a primeira empresa a oferecer o serviço 

de compartilhamento de bicicletas elétricas no sistema dockless (sem 
estação para retirada e devolução) em São Paulo a partir do dia 11 de 
março. A empresa inicia a operação de bikes elétricas com o preço 
de R$5,00 para o desbloqueio mais R$ 0,40 a cada minuto de uso. 
“Nossa área de atuação inicial em São Paulo será a mesma já utiliza-
da pelos patinetes elétricos, com uma área total de 21 quilômetros 
quadrados”, explica um dos fundadores da Yellow, Ariel Lambrecht.

Eliana Dutra (*)

E uma das premissas para ser bem sucedido 
é duvidar do próprio bom senso, mas 
isso fi ca forada nossa zona de conforto 

e mindset.
Afi nal, se fazer negócios com pessoas que 

possuem a mesma cultura que a nossa pode, em 
alguns momentos, ser uma tarefa delicada, com 
profi ssionais que atuam em outros países sem 
deixar que as peculiaridades atrapalhe, é ainda 
mais desafi ador. Tornar todas essas interações 
produtivas, gerando bons resultados e num 
clima organizacional positivo é uma façanha 
que requer habilidade.

Antes de tudo, é preciso entender que para 
atuar globalmente o profi ssional precisa, pri-
meiro, fl exibilizar sua visão de mundo. Essa é 
uma tarefa difícil e que exige atenção, pois as 
experiências que adquirimos ao longo da vida e 
a infl uência da cultura da nossa nacionalidade 
fazem com que a consideremos um modelo a 
ser seguido. 

No entanto, o que é “normal” para você 
raramente será para uma pessoa de cultura 
diferente, ou seja, a máxima “é assim que fa-
zemos as coisas por aqui” já não cabe mais no 
atual contexto globalizado. Até porque cada 
país possui suas próprias normas, padrões de 
comportamento e formas de fazer negócios. 

Segundo Richard D. Lewis em seu livro "When 
Cultures Collide: Leading Across Cultures", a 
medida que a globalização dos negócios reduz 
as distâncias entre os executivos, há uma 
crescente percepção de que, se analisarmos 
conceitos e valores, não podemos aceitar quase 
nada como garantido. 

Richard ainda dá um exemplo concreto: ”a 
palavra contrato traduz-se facilmente nas mais 
diversas línguas, mas tem muitas interpreta-
ções. Para um suíço, escandinavo, americano ou 
britânico, um contrato é um documento formal 
que foi assinado e deve ser respeitado. Porém, 
um empresário japonês considera um contrato 
como um documento inicial para ser reescrito 
e modifi cado, conforme as circunstâncias exi-
girem. Já um sul-americano vê isso como um 
ideal que é improvável de ser alcançado, mas 
que é assinado para evitar discussões”.

Logo, o líder deve se questionar sempre: 
“esse meu comportamento pode ser visto de 
qual maneira em outras culturas?”; “Ele gerará 
confi ança? A partir dessa refl exão é possível en-
contrar um ponto em comum com uma cultura 
completamente diferente da sua e construir um 
laço de credibilidade com os outros profi ssionais 
e colaboradores ao redor do mundo. Dessa for-
ma, será possível começar de fato a trabalhar 
globalmente de forma produtiva.

Tratar os outros como eles gostariam de serem 
tratados também pode ser um trunfo valioso a 
favor do líder, tendo a consciência de que os 
seus padrões e valores provavelmente serão 
diferentes de profi ssionais que trabalham em 
outros países. Por exemplo, os fusos horários são 
variados, logo é importante entrar e sair de uma 
conferência telefônica no horário combinado. 
Contudo, é preciso entender que na Suíça pon-
tualidade é chegar exatamente na hora marcada, 
mas na Itália e mesmo no Brasil, alguns minutos 
de atraso são tolerados, enquanto no Canadá 
pontualidade é chegar 15 minutos antes. Assim, 
o que parece ser uma situação corriqueira do 
dia a dia pode gerar ruídos de comunicação ou 
até mesmo, em alguns casos, problemas com a 
equipe ou com os negócios.

Enfi m, é preciso estudar, fazer uma imersão 
na cultura do outro, dos seus padrões de com-
portamento, das boas práticas, como eles se 
comunicam, negociam etc. É essencial ainda 
saber ouvi-los, sem julgamentos. Tal conheci-
mento atrelado a mudança da percepção que 
seu “way of life” é o único certo aumentará, 
consideravelmente, não só a sua competência 
para atuar com equipes multiculturais como 
também sua trabalhabilidade a nível global.

 
(*) É CEO da ProFitCoach, Master Coach Certifi ed 

pela ICF e Sócia-Fundadora do Grupo Nikaia.

Abra mão do mindset
Com o aumento da mobilidade e das equipes de trabalho globalizadas e multiculturais, líderes dos mais variados 
setores da economia têm um novo desafi o pela frente: aprender a lidar com a cultura específi ca de pares, 
colaboradores e stakeholders com os quais ele atua e negocia

Além dos Estados Unidos, 
Chile e Israel, há viagens 
programadas para o 

Japão e a China. Em pauta, 
desde a crise na Venezuela ao 
incremento das relações econô-
micas e comerciais. No Japão, 
o presidente participará da 
Cúpula do G20 (que reúne as 20 
maiores economias mundiais) 
em Osaka, que ocorrerá de 28 
a 29 de junho. 

A viagem para a China está 
em fase de organização e deve 
ocorrer no segundo semestre. 
Bolsonaro disse que, nessa 
visita, pretende  ampliar ne-
gócios e fronteiras. Bolsonaro 
confi rmou também que o pre-
sidente da China, Xi Jinping, 
virá ao Brasil para participar 
da 10ª Cúpula do Brics (grupo 
que reúne Brasil, Índia, China 
e África do Sul). A data do 
encontro será defi nida.

Neste mês  Bolsonaro deverá 
ter reuniões com os presidentes 
dos Estados Unidos, Donald 

Há previsão de visitas do Presidente Bolsonaro aos EUA, Chile, 

Israel, Japão e China.

As novas denúncias de 
pedofi lia envolvendo o astro 
Michael Jackson (1958-2009), 
deram início a um movimento 
de boicote contra o “rei do 
pop” justamente no ano do 
10º aniversário de sua morte. 
No documentário “Leaving 
Neverland” (“Deixando a 
Terra do Nunca”, em tradu-
ção livre), exibido pela HBO, 
dois homens acusam Michael 
Jackson de tê-los violentado 
repetidamente em sua célebre 
mansão quando eles eram 
crianças.

Wade Robson e James Sa-
fechuck relatam que foram 
abusados a partir dos sete e 
dos 10 anos de idade, respec-
tivamente, no início da década 
de 1990. Na sequência, três 
importantes emissoras de 
rádio de Montreal, segunda 
maior cidade do Canadá, 
decidiram não veicular mais 
músicas do astro. O boicote 
é promovido pelas estações 
CKOI e Rythme, de língua 
francesa, e The Beat, de idio-
ma inglês. Medida semelhante 

Michael Jackson em sua 

última coletiva de imprensa.

Guardiola descarta 
comandar a Juventus 

Apontado como o substituto de 
Massimiliano Allegri na Juventus, 
o técnico espanhol Pep Guardiola 
descartou qualquer possibilidade de 
treinar a Velha Senhora na próxima 
temporada. Na coletiva de imprensa 
após a vitória do Manchester City 
por 3 a 1 sobre o Watford, pelo 
Campeonato Inglês, Guardiola 
relembrou que possui mais dois 
anos de contrato com os Citizens.

“Eu sei [como é] hoje com as 
redes sociais, mas não entendo por 
que a mídia diz alguma coisa. Tenho 
mais dois anos aqui e não vou sair, 
só se eles me demitirem. Se eles 
me quiserem, vou fi car”, explicou 
o técnico catalão, que está em sua 
terceira temporada no comando do 
Manchester City.

De acordo com a imprensa ita-
liana, apesar de dominar o calcio, 
a Velha Senhora vem procurando 
um substituto para Allegri, já que 
a diretoria do clube acredita que 
ele não é o nome ideal para con-
duzir o clube ao título da Liga dos 
Campeões (ANSA).
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Bolsonaro terá agenda internacional 
intensa a partir deste mês

A agenda internacional do presidente Jair Bolsonaro começa intensa na segunda quinzena e prossegue 
até o próximo semestre

ocorrer entre 31 de março e 
4 de abril.

A viagem do presidente a 
Israel é uma retribuição à visita, 
em dezembro, do primeiro-
-ministro israelense, Benjamin 
Netanyahu, ao Brasil e à presen-
ça dele na cerimônia de posse. 
Em janeiro, o israelense enviou 
um grupo de militares para 
ajudar nos resgates das vítimas 
do rompimento da barragem 
Mina Córrego do Feijão, em 
Brumadinho.

No Chile, Bolsonaro deve 
participar do fórum Prosur, 
organizado pelo presidente 
chileno, que se destina a pro-
por ações e acordos para a 
promoção do desenvolvimento 
na América do Sul. Segundo o 
presidente Sebastián Piñera, o 
fórum será um órgão “sem ideo-
logias ou burocracia”. A crise na 
Venezuela deve ser tema das 
conversas de Bolsonaro com 
Trump e também das reuniões 
no Chile (ABr).

Trump, e do Chile, Sebastián 
Piñera, e com o primeiro-
-ministro de Israel, Benjamin 
Netanyahu. A viagem aos 
Estados Unidos deve ocorrer 
entre os próximos doas 18 e 
22, sendo que o encontro com 
Trump está confi rmado para o 
dia 19, segundo comunicado da 

Casa Branca.
Dos Estados Unidos, Bolso-

naro segue para o Chile, onde 
fi cará até o dia 23, e no fi m do 
mês, irá para Israel. A imprensa 
israelense informou que, de 
acordo com o Ministério das 
Relações Exteriores, a viagem 
do presidente ao país deve 

Denúncia motiva movimento de 
boicote contra Michael Jackson

“Retirar o episódio era a única 
escolha que tínhamos”, disse o 
produtor James L. Brooks ao 
diário The Wall Street Journal. 
“Não sou alguém que queima 
livros, pelo contrário, mas este é 
nosso livro, e temos o direito de 
apagar um episódio”, acrescen-
tou. Essa não é a primeira vez 
que Michael Jackson é acusado 
de pedofi lia. Seu relaciona-
mento com crianças é uma das 
passagens mais conturbadas 
de sua carreira, embora ele 
nunca tenha sido condenado. 
Ainda assim, em 1994, fez um 
acordo milionário para encerrar 
um processo.

Robson, hoje com 36 anos, 
chegou a testemunhar em 
defesa do astro em um julga-
mento, dizendo que ele nunca 
o havia tocado, mas afi rma ter 
“percebido” a realidade após 
o nascimento de seu fi lho, em 
2010. “Ele repentinamente 
percebeu que as coisas que 
Michael fazia quando ele era 
criança eram repulsivas”, 
disse Dan Reed, diretor do do-
cumentário, à BBC (ANSA).

foi adotada por emissoras da 
Holanda e da Nova Zelândia.

Além disso, os produtores de 
“Os Simpsons” retiraram do ar 
um dos episódios mais famosos 
da série, que exibe um persona-
gem dublado pelo músico. Em 
“Stark Raving Dad”, de 1991, 
Michael Jackson empresta sua 
voz ao personagem Leon Kom-
powsky, um homem branco que 
garante ser o próprio “rei do pop” 
e conhece Homer em um mani-
cômio. A dublagem foi feita sob 
o pseudônimo “John Jay Smith”, 
e a participação do artista só foi 
revelada anos mais tarde.

Companhia Natal - Empreendimentos, Participações, In-
dústria e Comércio - CNPJ/MF nº 61.339.917/0001-00 - NIRE 
353.0005306-1 - Convocação - Assembleia Geral Ordinária 
a ser realizada em 08.04.19 - Ficam convocados os senhores 
acionistas da Companhia Natal - Empreendimentos, Participa-
ções, Indústria e Comércio a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 08 de abril de 2019, às 09:00hs, na sede social 
na Avenida Guilherme Giorgi, 1091, nesta Capital, para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1.- Relatório da adminis-
tração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.18; 
2.- fixação dos honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de 
interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o ar-
tigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 07 de março de 
2019. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.
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