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Sete dicas para companhias 
entrarem no e-commerce

O e-commerce tem apresentado 
resultados excelentes durante 
a pandemia da COVID-19: em 

março, a alta nas vendas em territó-
rio nacional chegou a 40%, segundo 
dados da Compre&Confie, empresa 
de inteligência de mercado focada em 
e-commerce. Ao mesmo tempo em que 
setores com pouca expressividade no 
varejo digital – saúde, por exemplo – ga-
nharam espaço, outros, como turismo, 
enfrentam desafios para sobreviverem. 
“Como superar esse cenário? ” e “Como 
melhorar a performance nesse momen-
to?” tem sido questões muito comuns 
para quem lida com o comércio digital 
no Brasil, às quais a tecnologia tem 
se mostrado uma grande aliada para 
respondê-las.

A companhia traça um paralelo en-
tre o comércio eletrônico brasileiro 
e o espanhol, ressaltando que ambos 
cresciam a patamares de pelo menos 
dois dígitos por ano – um ritmo que 
deveria ser mantido em um cenário 
sem Coronavírus. “É possível perceber 
que a maior variedade de produtos 
disponibilizados online, a agilidade 
para entender o consumidor digital e 
os avanços em logística possibilitaram 
evoluções significativas. Neste mo-
mento, é necessário que companhias 
estejam atentas para aproveitar o 
momento em que todo mundo está 
utilizando o comércio eletrônico para 
se fortalecerem”, destaca Marcelo Ber-
nardino, head de Indústria e Consumo 
da Minsait no Brasil.

De acordo com a companhia, forta-
lecer a presença digital neste período 
e no pós-COVID-19 vai depender de 
sete estratégias essenciais apoiadas no 
investimento em tecnologia. “Acelerar a 
digitalização na relação com os clientes 
é um passo essencial”, defende Ber-
nardino. Seguem abaixo as estratégias 
essenciais para esse período:

 1. Investir em plataformas de e-
-commerce ágeis e versáteis para 
realizar promoções personalizadas

 2. Criar canais de distribuição con-
trolada e escalável de produtos 
em função da demanda: um ponto 
especialmente importante para os 

supermercados, que estão enfren-
tando picos altíssimos de consumo 
e podem planejar melhor a cadeia 
de distribuição com inteligência 
e análises capazes de facilitarem 
esse trabalho

 3. Implantar modelos logísticos de 
distribuição logística local, coleta 
e entrega de produtos: algo que já 
é muito aproveitado por grandes 
varejistas. Usar lojas físicas como 
pequenos Centros de Distribuição, 
facilitando a logística.

 4. Fortalecer e expandir os mode-
los de serviço e entrega: o uso 
dos aplicativos de ‘delivery’ por 
exemplo, tem sido uma alterna-
tiva eficaz para restaurantes. No 
futuro, a ideia é que as próprias 
lojas possam fazer parcerias mais 
eficazes ou implantar os próprios 
sistemas de entrega.

 5. Redefinir a logística entre lojas, 
implantando modelos mistos de 
distribuição: em médio prazo, 
mesclar ainda mais as oportu-
nidades de “entrega em casa” e 
“retirada em loja”, cada vez mais 
visadas pelos consumidores, espe-
cialmente pela questão de frete.

 6. Consolidação dos modelos de 
“flagship”: já eram modelos com 

ampla possi-
bilidade de 
crescimento 
e, após a pan-
demia, de-
vem ganhar 
ainda mais 
força. Con-
s u m i d o r e s 
vão valorizar 
ainda mais 
a agilidade 
para comprar 
nesse tipo de 
loja.

 7. Análise avan-
çada  para 
prevenir po-
tenciais crises ou aproveitar no-
vas oportunidades de negócios: 
investir em análise de dados será 
fundamental para que companhias 
tenham sucesso. Quanto maior 
for o investimento em dados para 
entender o cliente, maiores são as 
chances de sucesso.

“Companhias terão de investir cada 
vez mais em dados e tecnologia para 
se consolidar. Hoje, é possível ver a 
diferença que a presença na internet 
traz e como é possível aproveitá-la da 
melhor maneira possível. Sem dúvida, 
estamos atentos a essa tendência”, 
finaliza Bernardino.
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“Acelerar a 
digitalização 

na relação 
com os 

clientes é 
um passo 
essencial 

para as 
companhias 

neste período 
e no pós-

COVID-19”

Freepik

Executivo da Minsait, uma empresa da Indra, faz uma reflexão acerca dos impactos da pandemia para o 
varejo digital e sugere como é possível superar obstáculos com a ajuda da tecnologia

OpiniãO
Salve seus 

funcionários para 
salvar o seu negócio

Em mais de 30 anos 
como empreendedor, 
passei por muitas 
crises. Nos anos 1990, 
cheguei a quebrar. 

Mas hoje, quando olho 
para trás em busca 
de um exemplo que 

possa inspirar soluções nes-
te momento de pandemia, 
não encontro. Essa crise, de 
fato, é muito diferente das 
outras. Para começar, ela 
chegou de modo muito rá-
pido, sem que pudéssemos 
nos preparar. E, mesmo que 
tivéssemos tempo de prepa-
ração, creio que teríamos 
problemas do mesmo jeito. 
Não é segredo para ninguém 
de que nos falta a cultura 
do planejamento de médio 
e longo prazo. 

O empresário brasileiro, 
de modo geral, precisa tra-
balhar melhor sua gestão e 
seu planejamento financei-
ro, exatamente para estar 
mais bem alicerçado para 
enfrentar momentos difíceis 
como este. Agora, porém, 
não é hora de o empresário 
em geral lamentar a falta 
de reservas. É preciso ser 
pragmático e buscar soluções 
para manter o negócio vivo no 
pós-pandemia. Não é hora de 
abandonar os seus sonhos. 

Aqui cabe um parêntese. 
Em momentos de dificulda-
de, sempre pensei de forma 
objetiva: se tenho um pro-
blema, decido empacotá-lo 
e deixá-lo de lado para 
resolvê-lo mais adiante. 
Considero que, enquanto 
estiver vendendo, não tenho 
verdadeiramente um pro-
blema. A lógica é simples: 
com recursos entrando 
no caixa, em breve o dito 
problema poderá ser de-
sempacotado e solucionado. 
A questão no momento é 
que praticamente não há 
venda. Logo, temos  sim, um 
problema. Fecha parêntese.

Para sobrevivermos a essa 
crise, tenho recomendado 
aos franqueados da SMZTO 
Holding de Franquias que 
montem um colchão de 
sobrevivência de 90 dias. 
Ou seja, reúnam recursos 
financeiros para bancar ao 
menos três meses sem a 
entrada de qualquer receita.

É claro que este é um ce-
nário negativo. Mas o lado 
bom de se trabalhar com um 
cenário negativo é que, caso 
a crise dure menos – e tenha 
impactos menores – do que 
o esperado, sairemos dela 
com uma visão otimista. 

Não uma visão de terra 
arrasada, mas sim a visão 
de quem, mesmo diante 
de tamanhas dificuldades, 
conseguiu organizar-se 
financeiramente e, ufa, 
seguir vivo no mercado. 
Tínhamos grandes objetivos 
para 2020. Mas, no atual 
cenário, se igualarmos os 
resultados de 2019, pode-
remos considerar isso um 
excelente desempenho. Aos 
empreendedores brasilei-
ros, sugiro que trabalhem 
com esta meta. E o que 
vier além disso será muito 
bem-vindo.

Na minha opinião, a pri-
meira medida a ser tomada 
por qualquer empresário 

agora é “sentar em cima 
do caixa” e cortar todos os 
gastos possíveis. É preci-
so estudar os pacotes de 
incentivo financeiro do go-
verno – cortes de impostos, 
empréstimos a juros baixos 
etc. –, protelar (quando 
possível) os contratos com 
fornecedores e renegociar 
aluguéis com os shoppings e 
com os donos de lojas de rua.

Ressalva importante: é o 
momento de todos se aju-
darem e não pensarem em 
tirar proveito da situação. 
Assim, quando for renego-
ciar o aluguel, por exemplo, 
não peça logo de cara seis 
meses de carência. O dono 
do imóvel também tem suas 
despesas. Negocie mês a 
mês, à medida em que a 
crise for avançando. Assim, 
a renegociação será positiva 
para todos os atores envol-
vidos – não só para um lado.

Além de reduzir as des-
pesas, é a hora da criati-
vidade para tentar manter 
alguma receita – ainda que 
muito inferior à de tempos 
normais. E cada segmento 
precisa buscar uma solução 
que lhe seja mais adequada. 
Fazer promoções, oferecer 
entrega grátis e ligar para o 
cliente para cultivar o rela-
cionamento são ações que 
podem fazer a diferença. 
Quem presta serviços pode 
acionar os canais virtuais de 
venda para seguir negocian-
do – é claro que o serviço 
propriamente dito só será 
prestado após a pandemia. 
Mas o importante é manter 
um fluxo de entrada de 
recursos em caixa. 

Redes de ensino podem 
apostar na educação a distân-
cia. Já as redes de alimentação 
precisam apostar no delivery. 
Ainda que o faturamento 
seja muito menor do que em 
meses normais, o valor que 
ingressar ajudará a manter a 
folha de pagamentos. Aliás, 
de todos os itens da coluna 
“despesas” que qualquer 
empresário mantém em sua 
contabilidade, o salário dos 
colaboradores é o mais impor-
tante e precisa ser priorizado. 
Mantendo os funcionários 
será possível retomar a ope-
ração daqui a um, dois ou 
três meses, quando a crise for 
embora e a economia começar 
a andar novamente.

A decisão de demitir co-
laboradores nesse momento 
seria uma catástrofe não 
só pelo aspecto social, mas 
também para a saúde das 
empresas pós-pandemia. 
Afinal, uma rede conseguirá 
voltar a operar normalmen-
te daqui a 60 ou 120 dias sem 
o seu capital maior, que são 
os profissionais treinados 
e altamente capacitados 
nas mais diversas funções? 
Definitivamente, a resposta 
é não. Profissionais capaci-
tados não são como peças 
de um carro, que podem 
ser trocados da noite para 
o dia sem qualquer efeito 
negativo. Ou seja, salvar as 
pessoas hoje significa salvar 
o seu negócio depois da cri-
se. Então, salve as pessoas 
para salvar seu negócio.

(*) - É Presidente do Conselho da 
SMZTO e um dos investidores do 
programa de empreendedorismo 

Shark Tank Brasil, do Canal Sony.

José Carlos Semenzato (*)

News@TI
Financiamento coletivo viabilizará consultorias 
gratuitas para micro pequenas empresas

@  Uma campanha organizada pela Federação de Empresas 
Juniores do Estado de São Paulo (FEJESP) irá custear 

consultorias para os Micro e pequenas empresas (MPEs) do 
estado através de doações. O objetivo do Transforme SP é ajudar 
pequenos negócios a enfrentar as consequências econômicas 
do Coronavírus e, ao mesmo passo, investir em educação em-
preendedora no estado. A primeira consultoria já foi realizada 
e muitos MPEs se inscreveram, mas as doações não cobrem os 
gastos para atender a todos os inscritos. Uma empresa júnior 
é uma empresa sem fins lucrativos que oferece serviços e con-
sultorias como empresas comuns do mercado, geralmente por 
preços 35% abaixo do mercado. Além disso, são completamente 
geridas por alunos da graduação com respaldo de professores 
da universidade. As doações podem ser feitas pelo site:https://
fejesp.org.br/transformesp/

Sky.One anuncia parceria com Cloud Girls para 
incentivar maior presença de mulheres em TI

@A Sky.One, uma das 10 melhores empresas para se traba-
lhar segundo o ranking Top 25 Startups LinkedIn Brasil e 

detentora do selo Great Place To Work, acaba de anunciar uma 
nova parceria com o maior meetup de tecnologia para mulheres 
do Brasil, o Cloud Girls. O objetivo da aliança é oferecer novas 
oportunidades de trabalho e contribuir para o crescimento da 
presença feminina no ambiente de TI. A primeira iniciativa foi 
a realização de um webinar, que abordou temas importantes 
como carreiras, tecnologia e mercado de SAP, ministrado 
pela Coordenadora Comercial da Sky.One, Giovanna Saya e 
a Diretora da Intel, Giselle Lanza (https://skyone.solutions/
pb/?utm_source=EPR&utm_medium=PR&utm_campaign=PR_
Cloud_Girls_Sky_One).

ricardosouza@netjen.com.br

Reposicionamento 
de marca
A Uzumaki Comunicação anuncia novo posicionamento de 

marca e passa a se chamar UZMK Conteúdo. Além das áreas já 
existentes - redação jornalística e de redes sociais, produtora 
de vídeos e de podcasts -, a empresa reforça sua operação no 
mercado de saúde e comportamento com a criação de um setor 
de inovação e projetos.

A reestruturação da marca visa a fortalecer o core business 
(saúde, qualidade de vida, bem-estar e comportamento) com 
o objetivo de democratizar a informação atendendo o mercado 
de maneira estratégica. Uma conversa que estabeleça conexão 
com pessoas de diferentes classes é um dos pilares da empresa, 
e reforçar esse posicionamento se mantém como uma das pre-
missas deste novo momento.

Sócios UZMK - Da esquerda para direita: Newman Costa, 
Luiz Fujita,Tainah Medeiros e Jefferson Gorgulho Peixoto.

A
I/U

zu
m

ak
i C

om
un

ic
aç

ão


