
A importância 
do marketing para 

potencializar as vendas 

Já está claro o 
desafio global 
nesse momento, 
e imediatamente 
após a quarentena: 
recuperar o 
movimento 
econômico, muito 
impactado durante a 
pandemia

E grande parte desse 
processo vem, e 
virá ainda mais, 

do comércio digital. Atu-
almente, olhando para o 
mercado, os problemas 
já começam a se mostrar. 
Um relatório semanal que 
monitora vendas no e-
commerce divulgado pela 
Nielsen Brasil apontou 
uma queda importante de 
mais de 15% nas vendas 
de produtos online, que 
ocorreu a partir do meio 
de abril. 

Os números são um re-
flexo do que nos espera 
em relação à situação 
econômica daqui para 
frente. Isto posto, é im-
prescindível, então, que 
os varejistas - sejam eles 
digitais ou não - avaliem 
estratégias que contri-
buam para alavancar o 
potencial de vendas de 
uma empresa. E entendo 
que uma das mais impor-
tantes iniciativas nesse 
sentido é cuidar com mui-
to carinho do marketing, 
já que, sim, ele pode ser 
uma importante catapul-
ta para o faturamento. 

Isso porque o marke-
ting atua diretamente na 
inteligência estratégica 
e competitiva das em-
presas. Essa ferramenta 
poderosa possibilita um 
melhor entendimento de 
seu segmento de atuação, 
possibilitando a criação 
e oferta de produtos e 
serviços que atendam 
à necessidade de seu 
público-alvo. Neste con-
texto, algumas perguntas 
surgem, naturalmente, 
como: por onde começar? 
Quais aspectos são im-
portantes observar para 
aumentar as vendas? É 
preciso investir em fer-
ramentas digitais? 

Vamos lá! A principal 
dica é começar enten-
dendo o momento e 
procurando formas de 
se adaptar. Trago aqui, 
um exemplo real para 
ilustrar o que digo: no dia 
das mães, muitos grandes 
varejistas criaram opções 
de drive thru, em que o 
cliente realizava compras 
por algum canal digital e 
retirava na garagem de 
shoppings ou grandes 

lojas, devidamente prote-
gido e sem sair do carro! 

Iniciativas desse tipo 
tem crescido em todo 
o país. Segundo a As-
sociação Brasileira de 
Shopping Centers, 20% 
dos shoppings centers 
já adotam estratégias 
parecidas por aqui! O 
mesmo tem ocorrido lá 
fora. Só que nos EUA, 
já foi possível medir o 
retorno desse tipo de 
modalidade de entrega. 
A CVS, empresa de venda 
de produtos farmacêuti-
cos e cosméticos, relatou 
um aumento de vendas de 
9% no trimestre, e vem 
testando os drive thrus 
como opção desde então. 

Portanto, pode-se en-
tender que essa é uma es-
tratégia bastante simples 
de se executar, apesar de 
ter o seu pulo do gato: 
para dar certo, precisa ser 
bem comunicada, afinal, 
ninguém pode aderir ao 
que nem sabe que existe. 
E é nesse momento que 
uma boa estratégia de 
marketing é essencial! 

O que nos traz de vol-
ta, a última pergunta: 
é preciso investir em 
ferramentas digitais? E 
a resposta seria: depen-
de! É preciso entender o 
que você considera como 
ferramenta digital. É 
claro, que em momentos 
em que as pessoas estão 
isoladas em suas casas, 
não é possível atingi-las 
fisicamente, o que obvia-
mente, nos faz pensar que 
o digital é a única forma 
de atingi-la. 

A questão aqui é, não 
é necessariamente obri-
gatório investir em fer-
ramentas de métricas, e 
campanhas de Mídia de 
alto custo. É mais impor-
tante, nesse momento, 
conhecer o seu consu-
midor e compreender 
claramente de que forma 
ele é impactado por uma 
informação e, consequen-
temente, como aquela 
informação chegará a ele 
efetivamente. 

Nesse caso, se você é 
um varejista de porte 
pequeno ou médio, por 
exemplo, e grande parte 
do seu público tem uma 
troca boa por whatsapp, 
um comunicado por essa 
plataforma pode resolver. 
Se é grande, talvez essa 
ferramenta seja inviável. 
Por esse motivo, é preciso 
conhecimento, persona-
lização e sensibilidade 
para encontrar o melhor 
caminho. 
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principais agências de comunicação 
com soluções omnichannel do país.
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Sete em cada dez brasileiros 
(68%) não desejam retornar 
aos seus locais de trabalho nas 
próximas semanas - sendo que 
48% dizem que não se sentiriam 
confortáveis e 20% afirmam cate-
goricamente que não voltariam a 
trabalhar no período proposto. É o 
que aponta a 12ª onda da pesquisa 
Tracking the Coronavirus, realiza-
da semanalmente pela Ipsos com 
entrevistados de 16 países.

O Brasil é a nação que apresenta 
maior resistência ao retorno. Na 
segunda posição, está a Espanha, 
onde 56% dos ouvidos localmente 
demonstram desconforto com a 
ideia de sair de casa para trabalhar 
em um futuro próximo. A África do 
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O uso de novas tecno-
logias, como Inte-
ligência Artificial e 

Machine Learning, tendem a 
se intensificar, com o intuito 
de impulsionar vendas pelos 
canais digitais. “Uma das fra-
ses que mais tenho escutado 
no setor é que as últimas seis 
semanas têm sido equivalen-
tes a seis meses do período 
anterior à pandemia. Isto 
mostra que existe um nível 
de aceleração no uso da tec-
nologia a favor do varejo ou a 
favor do público consumidor 
que nunca foi tão intenso”, 
aponta Rodrigo Cunha, di-
retor de Novos Negócios da 
Neurotech.

Para Edrei Costa, Diretor 
Comercial da Conductor, 
a jornada digital ganhou 
prioridade em linhas gerais. 
Segundo ele, um dos indícios 
deste fenômeno foi uma 
aceleração incrível na ativa-
ção de aplicativos por parte 
de clientes que possuem 
cartões private label. A ex-
plicação é que através deste 
instrumento o cliente conse-
guiu acesso a toda uma gama 
de serviços que permitem 
a ele fazer de forma digital 
tudo o que faria indo até as 
lojas. A própria Conductor 
adiantou o lançamento de 

A crise econômica tem acelerado a transformação digital do setor.
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Segundo o relatório Tra-
balho Remoto no Brasil, 
realizado pela Pence e pela 
Corall Consultoria, 44% das 
pessoas afirmam que gosta-
riam de manter o trabalho 
remoto quando a crise pas-
sar. Foram consultados 80 
líderes de 64 empresas que 
intensificaram o trabalho 
remoto durante a pande-
mia do Coronavírus, sendo 
60% gerentes e diretores 
e 24% líderes de equipes. 
Participaram da pesquisa, 
realizada entre os dias 31 
de março e 3 de abril, 64 
empresas e 80 executivos, 
60% gerentes e diretores 
e 24% líderes de equipes. 

“O trabalho remoto, que 
antes era prática de pou-
cas empresas, considera-
das modernas, e projetos 
futuros de organizações 
tradicionais, vem mu-
dando as relações de tra-
balho. A pandemia vem 
transformando também a 
cultura organizacional, e 
atualmente estão em pauta 
hábitos impensáveis e uso 
de tecnologias e costumes 
nunca experimentados”, 
aponta o relatório. As 
principais surpresas dos 
entrevistados foram a 
adaptação rápida (20%), 
as reuniões mais produ-
tivas e objetivas (16%), 
o bom funcionamento do 
trabalho (14%), a presença 

O trabalho remoto vem mudando as relações de trabalho.
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Confiança da 
Indústria registra 
segundo menor 
valor da série

O Índice de Confiança da 
Indústria (ICI) da Fundação 
Getulio Vargas avançou 3,2 pon-
tos em maio, ao passar de 58,2 
pontos (mínimo da série) para 
61,4 pontos, o segundo menor 
valor da série. Esse resultado re-
presenta recuperação de apenas 
7,4% da perda de 43,2 pontos 
observada entre fevereiro e 
abril desse ano. “A Sondagem 
da Indústria de maio sinaliza 
acomodação da situação atual 
em níveis muito baixos e alguma 
calibragem das expectativas 
para os próximos meses. 

Apesar da evolução relativa-
mente favorável de indicadores 
como os de estoque, NUCI 
e produção prevista, ainda é 
cedo para concluirmos se o pior 
momento da crise ficou para 
trás. Para os próximos meses, 
o elevado nível de incerteza 
e de pessimismo em relação 
ao futuro podem colocar em 
xeque uma recuperação mais 
consistente da confiança”, co-
menta Renata de Mello Franco, 
economista do FGV IBRE.

Em maio, dez dos 19 seg-
mentos industriais pesquisados 
apresentaram aumento da con-
fiança. O resultado desse mês 
é atribuído à leve melhora da 
percepção dos empresários em 
relação ao momento presente e, 
principalmente, à reavaliação das 
expectativas para os próximos 
três e seis meses. O Índice de 
Expectativas subiu 5,3 pontos, 
para 54,9 pontos. Já o Índice de 
Situação Atual cresceu apenas 
1,2 ponto, para 68,6 pontos. Am-
bos são o segundo menor valor de 
suas respectivas séries históricas 
(Insight Comunicação).

Varejo acelera transformação 
digital em resposta à pandemia
A pandemia modificou o cenário no varejo e exigiu rápida adaptação com soluções que não serão 
usadas apenas durante a crise. Elas virão para ficar

a dar preferência pelas pla-
taformas online na hora de 
consumir bens e serviços. 

“No começo da pandemia, 
nós vimos os volumes de 
crédito desabarem de uma 
hora para a outra. Mas con-
forme o passar dos dias, de 
uma forma surpreendente, 
notamos que aos poucos o 
volume normal foi sendo 
retomado sem a mudança 
do status do isolamento. Isto 
deixou claro que o varejo es-
tava se adaptando, com cada 
um buscando o seu melhor 
formato”, destaca Cunha. 
Segundo ele, a pandemia 
realmente deixará como 
legado um predomínio dos 
formatos digitais. 

Neste novo momento, o 
varejo físico não vai desa-
parecer, mas será explorado 
muito mais para gerar ex-
periência às pessoas. “Nas 
lojas os clientes poderão 
tocar no produto e ter uma 
relação mais intima, porém 
o fechamento da compra 
será feito online. O novo 
normal vai tornar comum o 
uso de bots para fomentar 
a compra de forma digital, 
mesmo que o consumidor 
esteja dentro da loja física”, 
finalizou (AI/Compliance 
Comunicação).

um produto em parceria 
com a Neurotech justamente 
porque identificou a neces-
sidade de responder imedia-
tamente a essa demanda por 
serviços digitais por parte 
dos clientes. 

Trata-se de um robô in-
teligente de atendimento 
associado ao WhatsApp que 
interage em toda a jornada 
do consumidor, fazendo 
todas as perguntas, respon-
dendo de forma automática, 
´pedindo documentos, sub-
metendo dados aos motores 
no final do processo até 
chegar ao final, se o cliente 
for aprovado, liberando o 
cartão ou a conta digital. 

“O lançamento dessa ferra-
menta não estava previsto 
para esse ano”, disse. A Fort 
Brasil também acelerou seus 
processos de transformação 
digital como resposta rápida 
à pandemia. 

Segundo Juliana Freitas, 
fundadora da empresa, em 
apenas 3 dias foi desenvol-
vido um novo modelo de 
crédito internamente, para 
ajustar o sistema às neces-
sidades do momento.A crise 
econômica tem acelerado 
a transformação digital do 
setor, visto que o isolamento 
social, exigido por questões 
de segurança e saúde pú-
blicas, levou o consumidor 

Home office: 44% gostaria 
de manter após a crise

com foco e produtividade 
(14%) e a disponibilidade 
e comprometimento das 
pessoas (8%). 

A demanda de trabalho du-
rante a pandemia aumentou 
para 56,3% dos consultados, 
enquanto o fluxo se manteve 
para 20% e foi efetivamente 
reduzido para 17,5%. E en-
quanto 44% dos consultados 
desejam manter o trabalho 
remoto após a crise, 10% 
desejam manter as reuniões 
mais objetivas e a economia 
de tempo no deslocamento 
para empresas e/ou clientes. 
Maior flexibilidade é o desejo 
de 9%. Os dois maiores de-
safios que estão vivendo os 
consultados são administrar 
o tempo (45%) e lidar com 
as distrações de casa (34%). 

“A administração do tem-
po é um desafio totalmente 

relacionado à habilidade 
de priorização”, sinaliza o 
relatório. Nesse sentido, 
a maior parte dos times 
tem feito reuniões todos 
os dias (35%), seguido de 
semanalmente (28,4%) e 3 
vezes por semana (12,3%). 
A dificuldade em lidar com 
a comunicação remota é 
um problema para 14% 
dos consultados, enquanto 
não saber se o colega está 
fazendo o que foi combina-
do é uma dificuldade para 
11%, a falta de recursos 
tecnológicos para trabalhar 
remotamente (internet 
insuficiente, computador) 
afeta 10% e a ausência de 
liderança das atividades 
prejudica 6% dos entre-
vistados. 

Fonte e outras informa-
ções: (www.corall.net).

Brasil é o que tem mais medo de retornar às aulas e ao trabalho
Sul completa o pódio, com 53%. 
Na outra ponta do ranking, figura 
a Coreia do Sul, onde apenas 18% 
dos participantes locais do estudo 
dizem que não se sentiriam con-
fortáveis em voltar aos seus locais 
de trabalho. Logo depois vem a 
Austrália, com 29%; e a China, 
com 35%.

A expectativa de entrevistados 
de todo o mundo para que crianças 
e adolescentes voltem às aulas tam-
bém foi colocada em questão. Mais 
uma vez, os brasileiros encabeçam 
a lista dos mais resistentes a este 
retorno. No Brasil, 85% dizem que 
não se sentiriam confortáveis dei-
xando que seus filhos frequentem 
a escola nas próximas semanas. 

Destes, 44% não permitiriam de 
modo algum que isso acontecesse.

A objeção também é alta na África 
do Sul e na Espanha. Em ambos 
os países, 80% dos ouvidos não se 
sentem confortáveis com a volta às 
aulas de suas crianças. No terceiro 
posto, há outro empate, desta vez 
entre Canadá e Itália, ambos com 
78%. A pesquisa on-line foi realiza-
da com 16 mil adultos de 16 países 
entre os dias 07 e 10 de maio de 
2020, sendo 1.000 entrevistas no 
Brasil. A margem de erro é de 3,5 
p.p.. Fonte e mais informações: 
(www.ipsos.com/pt-br).

A maioria não se sente confortável com a 
volta às aulas de suas crianças.


