
O varejo de 
olho no big data 

Big data e analytics 
é a opção de 74% dos 
usuários, porém, sua 
aplicabilidade ainda é 
de 11%

Um estudo desenvol-
vido pela GS&UP, 
empresa do Grupo 

GS& Gouvêa de Souza, e di-
vulgado recentemente, cujo 
objetivo era analisar as prin-
cipais dores e prioridades do 
varejo brasileiro em relação 
à tecnologia, mostrou que 
as soluções de big data e 
analytics lideram os planos 
de investimentos do setor 
nos próximos três anos com 
67%, seguidas pelos meios 
de pagamentos (56%); 
enquanto as soluções de 
logística foram indicadas 
por 49% dos respondentes. 

O cenário se repete quan-
do os entrevistados foram 
questionados sobre em 
quais tecnologias eles pre-
tendem investir, de fato, 
nos próximos três anos: big 
data e analytics é a opção de 
74% dos usuários, porém, 
sua aplicabilidade ainda é 
de 11%. Ou seja, apesar 
da maioria dos varejistas 
perceberem a importância 
dessas soluções para sua 
operação, poucos são os 
que, de fato, pretendem 
priorizar e aplicar essas 
ferramentas no seu dia a dia. 

Isso acontece porque no 
cenário atual, seja no va-
rejo ou em qualquer outro 
campo de atuação, está 
crescendo o número de 
empresários que entendem 
a importância de inves-
tir em instrumentos para 
diminuir os "gaps" de sua 
operação. Esse público já 
está entendendo que essas 
ferramentas auxiliam a mi-
nimizar as fraudes, além de 
melhorar o atendimento aos 
consumidores interno, ex-
terno e assegurar melhores 
negociações com parceiros. 

Por meio dos algoritmos 
presentes nos dados co-

lhidos online e analisados 
com devida expertise, os 
varejistas podem avaliar 
as tendências de mercado 
usando múltiplas fontes, o 
que torna as análises ainda 
mais precisas. 

No que compete o rela-
cionamento com o cliente, 
por exemplo, a utilização de 
ferramentas de CRM (Cus-
tomer Relationship Mana-
gement), combinadas com 
big data, auxiliam no ras-
treamento de informações 
específicas e embasadas 
para criação de estratégias 
de relacionamento e vendas 
mais personalizadas, com 
maiores índices de sucesso. 

Para tanto, são proces-
sados dados colhidos de 
pesquisas de mercados 
realizadas por cada consu-
midor. A pesquisa de dados 
contribui para diminuição 
de riscos com mercadorias 
paradas e maiores prejuízos, 
em vista que aponta o com-
portamento de compras, 
sazonalidades, produtos e 
quantidades necessários 
etc. 

Em paralelo, auxilia ainda 
a criação de novos itens 
que possam satisfazer ne-
cessidades específicas, em 
buracos de mercado. Por 
fim, com dados de compor-
tamento da concorrência, 
é possível antecipar-se, 
desenvolvendo um plane-
jamento estratégico com 
maior índice de sucesso e 
visão de futuro empresarial. 

Por isso, acreditamos que 
sim, o futuro do varejo passa 
pelas soluções oferecidas 
pela análise de dados. A 
pergunta que fica agora é: 
quando a aplicação será 
feita, de fato e quem des-
pontará? O momento ideal 
tem ficado para trás, assim 
como alguns concorrentes... 
Não seja mais um! 

(*) - É CEO da upLexis, 
empresa de software que 

desenvolve soluções de busca 
e estruturação de informações 

extraídas de grandes volumes de 
dados (Big Data).

Eduardo Tardelli (*)
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: EDISOn SILVA JAnDOSA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gildo Jandosa e de Benedita Silva Jandosa. A 
pretendente: LuCIAnA DE CARVALhO, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1972, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Nestor de Carvalho e de Natividade Pedro de Carvalho.

O pretendente: SERGIO ROBERTO DA SILVA, profissão: assistente de mecânico, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmundo Rego e Silva e de Kessi 
Regina da Silva. A pretendente: DAIAnE SAnTOS ALVES, profissão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1992, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, filha de Severino Caetano Alves e de Maria Josefa dos 
Santos Alves.

O pretendente: WAGnER ALVES CARnEIRO, profissão: açougueiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carneiro de Souza e de Maria 
Alves Carneiro. A pretendente: ALECSAnDRA GOMES SAnTOS, profissão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 27/06/1977, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luzinete Gomes Santos.

O pretendente: JOSuÉ DOS SAnTOS FEITOSA, profissão: polidor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Alves Feitosa e de Sônia Maria dos Santos Feitosa. 
A pretendente: GABRIELA COuTO DE SOuSA, profissão: empacotadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/2002, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Efrahim Santos de Sousa e de Erika 
Veruska Couto de Oliveira.

O pretendente: JEFERSOn RODRIGO DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1986, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Benedita da Silva. A pretendente: ThAIS 
nEVES DOS SAnTOS, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1986, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Raimundo Evan Ferreira dos Santos e de Maria Cristina Neves.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Tempos de crise como a pandemia que 
afeta o mundo leva o medo à população e 
força muitas marcas a refletirem sobre que 
tipo de comunicação devem ter e como 
devem agir. Uma pesquisa da Kantar, reali-
zada entre os dias 13 e 16 de março, revelou 
que o Coronavírus já preocupava 80% dos 
brasileiros. Com isso, a população espera 
diferentes posicionamentos das marcas. 

Os brasileiros esperam que elas: sirvam de 
exemplo e guiem a mudança (25%); sejam 
práticas e realistas e ajudem consumidores 
no dia a dia (21%); ataquem a crise e de-
monstrem que ela pode ser derrotada (20%); 
usem seu conteúdo para explicar e informar 
(18%); reduzam a ansiedade e entendam 
as necessidades dos consumidores (11%); 
por último, que sejam otimistas e pensem 
de formas não convencionais (3%).

“Por ser um momento sensível, mensagens 
podem ser mal interpretadas, conteúdos 
podem gerar desserviços e peças criativas 
podem estimular o sentimento errado”, afir-
ma Valkiria Garre, CEO de insights na Kan-
tar Brasil. “Ainda assim, as marcas devem 
continuar investindo de forma estratégica 
para conseguir crescimento a longo prazo”. 
A pesquisa também questionou que tipo de 
publicidade deve continuar sendo feita pelas 
marcas brasileiras;

Mais de 80% dos entrevistados concordam 

Cinco ações 
para empresas 
conseguirem lidar 
com o período 

Em tempos de pandemia 
empresas buscam constan-
temente alternativas para 
conseguirem passar por 
este período sem que haja 
um impacto significante nos 
seus negócios, visando que, 
ao final desta fase, possam 
dar continuidade às suas 
atividades normalmente. 

No entanto, esse processo 
não é uma tarefa fácil. 

Empresas estão se adap-
tando aos impactos que a 
COVID-19 causam em seus 
negócios e, embora os riscos 
sejam consideráveis, este 
momento de crise também 
pode revelar áreas onde é 
possível construir resiliência 
e reformular resultados. 

Diante disso, visando au-
xiliar e orientar líderes 
empresariais a se nortearem 
melhor, a EY identificou 
cinco prioridades que devem 
ser consideradas durante e 
depois deste momento - a 
maioria desses fatores foram 
baseadas nas experiências 
da China e de outros países 
da Ásia, que foram os pri-
meiros impactados com a 
COVID-19. São elas: 
	 •	Priorizar	a	segurança	das	

pessoas e o engajamento 
contínuo; 

	 •	Reformular	a	estratégia	
para a continuidade do 
negócio; 

	 •	Ter	 uma	 comunicação	
clara e objetiva com 
todos os seus colabora-
dores; 

	 •	Maximizar	o	uso	de	po-
líticas de apoio governa-
mental; 

	 •	Construir	resiliência	em	
preparação para o novo 
normal. 

Para ter acesso ao material 
completo, basta clicar aqui . 

Caso você esteja escre-
vendo alguma matéria sobre 
o assunto, também temos 
porta-vozes à disposição! 

(Fonte e mais informações: 
https://www.ey.com/pt_br).

Planejamento de campa-
nha é um procedimento que 
pode nortear o desempenho 
do seu negócio. E uma das 
primeiras coisas a se pensar 
é em como definir o seu pú-
blico-alvo. Segundo Victor 
Popper, fundador e CEO da 
All iN, unidade de negócios 
da Locaweb dedicada ao 
marketing cloud, a definição 
do público é essencial para 
trazer resultados positivos e 
medir o quanto de esforços 
colocar em cada etapa da 
comunicação. 

Um direcionamento efeti-
vo requer um bom filtro na 
hora de definir seu alvo para 
que você meça os resultados 
de maneira mais direta. Com 
um mundo mais segmentado 
e personalizado, surge a ne-
cessidade de analisar à risca 
os interesses e caminhos 
percorridos pelo seu público. 
Portanto, partir das carac-
terísticas do serviço que 
você oferece é um começo. 
"O mapeamento pode vir 
de qualquer clusterização, 
desde pessoas que têm com-
portamentos em comum, até 
o gosto por um determinado 
produto", explica Popper. 

Essa leitura de dados pode 
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Entre os setores mais 
afetados estão os que 
funcionam de portas 

abertas e dependem da cir-
culação de pessoas. Assim 
como muitos segmentos, 
os mercados de bairro tam-
bém enfrentam queda no 
faturamento com a perda 
de clientes e ainda sofrem 
com aumento de custos em 
aquisições.

Em um primeiro momento, 
a orientação do Sebrae aos 
pequenos negócios é reava-
liar sua estrutura de custos 
e estratégias de posiciona-
mento. “É o momento de 
revisar os custos e, durante 
essa análise, tomar medidas 
sejam elas de redução de 
custo, quando é possível 
renegociar um aluguel, por 
exemplo, ou até mesmo re-
negociar prazos de alguns 
pagamentos, o que pode ser 
feito direto com fornecedo-
res”, destacou o gerente de 
Competitividade do Sebrae, 
Cesar Rissete.

Os serviços de entrega 

A adaptação ao cenário de crise pode representar 
vantagens no futuro.
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Pequenos mercados investem em 
novas estratégias em meio à crise
Em um cenário de muitas incertezas, em virtude do avanço da pandemia do novo Coronavírus, os donos 
de pequenos negócios buscam novas estratégias para minimizar os prejuízos

para um delivery próprio 
para que minimize o impacto 
de uma provável perda de 
receita no estabelecimento”, 
analisou. Além disso, os do-
nos de pequenos negócios 
podem buscar parcerias, se 
aproximando de iniciativas 
de cooperação e solidarie-
dade que se espalham pela 
própria comunidade, com a 
venda de cestas básicas, por 
exemplo. 

Para o gerente do Sebrae, 
a adaptação ao cenário de 
crise pode representar van-
tagens no futuro e a opor-
tunidade de tornar práticas, 
como análise do fluxo de cai-
xa e cuidados sanitários dos 
colaboradores ainda mais 
constantes. “Toda crise gera 
mudanças e é preciso en-
xergar novas possibilidades 
para aproveitar o momento 
e se conectar digitalmente 
com o seu cliente para fazer 
prospecção e ter formas 
diferenciadas de entregar 
os produtos”, afirmou (AI/
Sebrae).

(delivery) têm se tornado 
uma importante estratégia 
dos pequenos mercados 
para chegar até os clientes 
que cumprem recomenda-
ções de não sair de casa 
em virtude da quarentena. 
Outra opção é o cliente 
encomendar suas compras 
e retirar os pedidos já pre-
viamente organizados, em 
um sistema de take out. O 
gerente do Sebrae explica 
que o empreendedor deve 

ter em mente que os clientes 
existem e continuam tendo 
a necessidade de comprar, 
mas devido às novas cir-
cunstâncias, não estão indo 
fisicamente até o negócio 
com a mesma frequência.

“É muito importante que o 
dono do negócio mantenha 
a conexão com esse cliente, 
seja por meio das mídias 
digitais, de plataformas de 
entrega já existentes ou 
ainda, reconfigure o negócio 

Como acertar o público-alvo 
em campanhas

ser simples ou complexa, 
mas, quanto mais informa-
ções, mais assertivos serão 
seus conteúdos para atrair 
o público-alvo. Ao fazer esse 
filtro, analisar as preferências 
de consumo também pode ser 
uma ação decisiva. "Pessoas 
que compram determinado 
produto, podem ou não ser 
colocadas no mesmo segmen-
to, já que cada uma pode ter 
uma frequência de compra", 
orienta o CEO da All iN. 

Analisar os dados e identi-
ficar o perfil relevante para 
você é um começo. E, depois, 
a partir das possíveis leituras, 
você deve fazer o mapeamen-
to de qual canal de comuni-
cação é mais eficaz para cada 
público. Segundo Popper, há 
pessoas que reagem melhor 
às mídias sociais, enquanto 
alguns preferem e-mails ou 
outras ferramentas. 

Há casos em que pode 
ser mais seguro recorrer a 
uma unidade de marketing 
digital para fazer esse levan-
tamento e contribuir com as 
campanhas digitais. 

"Nós contribuímos com 
algumas funções, como 
segmentador e filtro, que 
ajudam a separar melhor 
a base de dados e criar 
clusters. Além do BTG 
(Behavior Targeting), que 
por algoritmos de recomen-
dações próprios, consegue 
captar o comportamento 
do cliente no site e enviar 
recomendações de acordo 
com comportamento, além 
de gerar insumo para outras 
campanhas, mais direcio-
nadas, por exemplo, a girar 
estoque com mais precisão", 
finaliza Popper. Fonte e mais 
informações: (www.allin.
com.br).

A população espera diferentes 
posicionamentos das marcas.
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O que os brasileiros esperam das 
marcas durante a pandemia

completamente que elas devem comunicar 
principalmente seus esforços para enfrentar 
a situação e sobre como podem ser úteis nes-
se novo dia a dia, assim como evitar explorar 
a situação do Coronavírus para promover 
suas marcas. Outra informação é o que os 
consumidores esperam das empresas como 
organizações. O mais fundamental nesse 
momento é se preocupar com a saúde de 
seus colaboradores, higienizando os locais de 
trabalho (67%) e possibilitando os horários 
flexíveis (18%).

“Estamos vivendo um momento delicado 
da nossa história e devemos prezar primei-
ramente pela saúde da população. Toda e 
qualquer outra decisão deve ser pautada no 
uso de dados e informações para que os re-
sultados sejam os mais benéficos possíveis”, 
diz Valkiria (AI/Kantar Brasil). 
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