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O e-commerce tem apresentado resultados excelentes durante a 
pandemia da COVID-19: em março, a alta nas vendas em território 
nacional chegou a 40%, segundo dados da Compre&Confie. Ao mesmo 
tempo em que setores com pouca expressividade no varejo digital 
– saúde, por exemplo – ganharam espaço, outros, como turismo, en-
frentam desafios para sobreviverem. “Como superar esse cenário? ” e 
“Como melhorar a performance nesse momento?” tem sido questões 
muito comuns para quem lida com o comércio digital no Brasil.   

Estratégias tecnológicas para e-commerce

A venda é algo presente em nossas vidas desde sempre, de forma 
que dificilmente alguém questiona o conceito e objetivo desta área, 
da função de quem exerce ou o resultado que precisa ser entregue. 
De todas as formas, cada vez mais se tem falado a respeito, já que 
atualmente existem diferentes tipos de vendas, variadas estruturas 
comerciais, novos indicadores, e isso tudo porque a execução da 
venda em si está focada no perfil do cliente que irá comprar. Assim, 
as empresas conseguem entregar um produto ou serviço que de fato 
atenda sua demanda e resolva seu problema.   

Como escolher o tipo e ciclo de venda

Estamos acompanhando atentamente os desafios das empresas, nos 
diversos setores da economia, e assumimos o compromisso com clientes 
e mercado de gerarmos conteúdos relevantes para este momento ímpar. A 
atual crise pandêmica trouxe desafios complexos e que exigiram reações 
imediatas dos executivos. Quem trabalha com gestão sabe bem que a com-
binação de tomada de decisão rápida para temas relevantes e sob pressão 
não é um desafio simples. Mais ainda no contexto atual, com a saúde das 
pessoas sendo diretamente impactadas.   

Retomada dos negócios

iStock

Negócios em Pauta

Gastronomia Social
Com o propósito de contribuir para a alimentação da 

população em situação de vulnerabilidade, diante do 
cenário da disseminação da Covid-19, Americanas e 
Hortifruti Natural da Terra se uniram para lançar a ação 
#JuntosAlimentamosMais e doar 10 mil cestas básicas para 
a Gastromotiva, organização que promove a inclusão por 
meio da gastronomia social. A cada cesta básica vendida, 
no valor de R$59, as duas redes doarão outra cesta para 
alimentar a quem mais precisa neste momento.    Leia 
a coluna completa na página 3

hortifruti.com/reprodução

SOLuçõES E ExPERIêNCIAS MAIS vANtAjOSAS

Para manter a 
produtividade 
durante a pandemia, 
o mercado precisou 
se modicar e várias 
empresas tiveram que 
inserir a cultura de 
home office

uma verdadeira revolução se ini-
ciou nas relações de trabalho. 

Mas quais serão as transformações 
geradas pela chegada do novo Co-
ronavírus? A professora de Gestão 
de Pessoas da IBE Conveniada FGV, 
Beatrice Boechat D´Elia, responde 
essa e outras dúvidas sobre o perfil 
do trabalhador pós-pandemia.

“Trabalhar de casa durante 
a pandemia tem exigido forte 
controle emocional, equilíbrio 
e administração do tempo do 
trabalho e tempo para a família. 
Após esse período, as empresas 
tenderão a querer, cada vez mais, 
pessoas com maior índice de 
inteligência emocional”, explica. 
Essa inteligência é composta por 
autoconhecimento e autocontrole, 
incluindo a resiliên cia e motivação 
pessoal própria - aquela que é in-
trínseca, genuína, e não "causada" 
por fatores extrínsecos, como re-
muneração e status, capacidade de 
ler o outro e de se relacionar bem.

Gestores também deverão ter um 
novo perfil. Além de capacidade co-
municativa avançada, para motivar, 
engajar e produzir resultados com 
subordinados a distância e com os 
mais diferentes perfis como dife-
rença de idade, geração e posição 
geográfica, eles deverão ser capazes 
de discernir quando usar a comu-
nicação, desde o “olho no olho” e 
videoconferência, a uma mensagem 
escrita ou áudio de WhatApp.

Carreira: você está preparado 
para o "novo mercado"?
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“Sempre digo que o profissional 
que tem e sempre terá espaço 
no mercado de trabalho é aquele 
que apresenta excelência em dois 
tipos de competências ou skills, 
sendo, as softs, ligadas a pessoas 
e à nossa capacidade de nos re-
lacionarmos, e as hards, que são 
as competências técnicas, ligadas 
à nossa capacidade de realizar 
tarefas, de performar, de cumprir 
cronogramas e números”. Confira 
as principais expertises que serão 
exigidas no novo mercado e que se 
tornarão inegociáveis.

 • Alta Inteligência emocional 
com seus cinco elementos 
clássicos: autoconhecimento, 
gestão das próprias emoções, 
motivação, capacidade de ser 
empático e de ler as emoções 
do outro, e capacidade de se 
relacionar bem;

 • Alta capacidade analítica 
envolvendo pensamento 
sistêmico, capacidade de 

 • Alta capacidade de se co-
municar de forma eficaz ou 
"construir liga na equipe" ao 
mesmo tempo que motiva um 
a um, para conduzir reuniões 
presenciais ou não, para 
mediar e solucionar conflitos 
com o objetivo de produzir 
resultados com o time;

 • Domínio de tecnologias de 
comunicação a distância;

 • Inglês avançado, que é im-
portante há anos, mas será 
indispensável para quem quer 
assumir cargos de crescente 
responsabilidade na hierar-
quia das organizações e se o 
profissional tiver uma terceira 
língua fluente, melhor ainda;

 • Inteligência cultural, que é a 
capacidade de se adaptar a 
diferentes culturas, já que os 
ambientes corporativos e de 
negócios são, cada vez mais, 
multiculturais;

 • Orientação para resultados 
empresariais com o cuidado de 
se preocupar com outros, mas 
lembrando também se preocu-
par consigo, de refletir sobre 
atingir determinados resultados 
e trabalhar para determinada 
empresa faz sentido para você. E 
aqui entra, novamente, a impor-
tância do autoconhecimento.

“Aproveite o tempo para repen-
sar toda sua caminhada profissional 
e pessoal até aqui, refletindo sobre 
o que valeu e sobre o que não valeu 
a pena. Estude, recicle as suas com-
petências, se qualifique, adquira 
novas competências. Faça um MBA, 
devore livros, TED Talks, palestras 
e cursos sobre os temas e área de 
atuação, além disso, atente-se à 
comunicação interpessoal e inteli-
gência emocional. Prepare-se, pois 
o novo mercado te espera”, finaliza 
a professora (AI/FGV).

vEjA 7 
bENEFíCIOS DA 
INtELIGêNCIA 
ARtIFICIAL 
PARA O vAREjO
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News@tI

Instituto êxito de Empreendedorismo lança 
aplicativo de mentorias gratuitas

@O Instituto Êxito de Empreendedorismo, em parceria 
com a Edulabzz – um laboratório de inovação especiali-

zado em Edtech –, está lançando o Toolzz Mentor, aplicativo 
que disponibiliza mentorias gratuitas com especialistas de 
todo o Brasil. No aplicativo, o mentorado pode escolher o 
mentor empreendedor que irá lhe auxiliar com estratégias 
para realizar ações certeiras e corretas dentro do seu ne-
gócio ou carreira. No Toolzz Mentor, o usuário encontra, de 
maneira intuitiva, uma lista de mentores e pode escolher 
especialistas da sua área de atuação. Também é possível 
agendar mentorias, além de escolher se ela será uma sessão 
em grupo, individual, presencial ou online.   Leia a coluna 
 completa na página 2

AI/Instituto Êxito de Empreendedorismo

abstração, raciocínio logico 
e criatividade para resolver 
problemas complexos;

 • Eficácia na gestão do tempo;

Aproveite o 
tempo para 
repensar toda a 
sua caminhada 
profissional e 
pessoal até aqui, 
refletindo sobre o 
que valeu e sobre 
o que não valeu 
a pena. Estude, 
recicle as suas 
competências, 
se qualifique, 
adquira novas 
competências. 

vacina contra Covid
A empresa norte-americana Mo-

derna anunciou ontem (18) que os 
resultados da primeira fase de testes 
de uma vacina contra o novo Corona-
vírus foram "positivos". Segundo co-
municado, a mRNA-1273 conseguiu 
fazer com que oito das primeiras 45 
pessoas que receberam a imunização 
desenvolvessem anticorpos similares 
àqueles que contraíram a Covid-19 
e se curaram da doença - tendo o 
melhor resultado do teste (Ansa).
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