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Gestão de risco de crédito tem passado por uma transformação maciça 
como resultado do surto da Covid-19. Isso é verdade não apenas para 
organizações que fornecem crédito, mas também para os consumidores, 
muitos dos quais terão enormes prejuízos à sua qualidade de vida como 
resultado da crise. Duas coisas precisam ter prioridade para os gestores: 
decisões precisam ser sustentáveis para garantir que seu negócio possa 
sobreviver à tempestade e prosperar no longo prazo, mas você também 
precisa considerar que os clientes que você apoia durante tempos difíceis 
serão mais propensos a ficar com você durante e após a recuperação.   

Gestão de risco de crédito

Estes são tempos complexos para a indústria do varejo. Os consu-
midores estão em isolamento social devido à Covid-19. Os varejistas 
estão temporariamente fechando suas portas por preocupação com 
os funcionários e clientes e os governos locais estão exigindo fecha-
mentos e quarentena com grande incerteza sobre quando tudo isso 
vai acabar. Embora possa parecer que não há algo de "normal" neste 
clima, existem maneiras para os varejistas ajustarem suas operações, 
manterem os clientes e funcionários felizes e talvez definirem uma 
nova maneira de trabalhar depois que o pior da Covid-19 passar.   

Respostas do varejo à Covid-19

A pandemia do Coronavírus mudou o mundo de uma maneira que 
estamos apenas no início da compreensão do que isso significa. Em 
muitas regiões do planeta, os varejistas estão em pausa, imaginando 
quando suas lojas reabrirão em grande escala e se perguntando como 
podem dar à comunidade acesso aos seus produtos. Os profissionais 
de marketing mais experientes estão analisando todas as opções para 
manter seu público envolvido e seus negócios em crescimento.   

Apostar no social commerce?
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Negócios em Pauta

Moradia por Assinatura
A Housi, plataforma digital de moradia on demand, 100% 

digital e sem burocracia, acaba de lançar o primeiro serviço 
de moradia por assinatura do mundo. A plataforma, que 
tinha foco em estadias short stay, possibilita, agora, que os 
usuários façam locações residenciais de longo prazo, por 
meio de um plano de assinatura com pagamento mensal 
via cartão de crédito. Para assinar um pacote de moradia, 
basta acessar (https://housi.com.br/), selecionar o imóvel, o 
período de estadia (mínimo 30 dias), realizar o pagamento 
via cartão e entrar no imóvel (já mobiliado e com serviços 
de TV) sem nenhuma burocracia. Todo o processo é digital, 
sem fiador.     Leia a coluna completa na página 3
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Webinar “A transformação Digital para Criação 
de Novos Negócios

@A história dos últimos cinco anos da Robert Bosch 
Curitiba e sua jornada na transformação digital está 

sendo compartilhada durante eventos online e gratuitos, 
promovidos pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-
-Alemanha (AHK Paraná), por meio do GIE Indústria 4.0 e 
Transformação Digital. Após os dois primeiros encontros, 
realizados com um time de especialistas da Robert Bosch,  
dias 20 e 27 de maio, a série de eventos virtuais chega à 
terceira e última parte. Dessa vez, o webinar com o tema 
“A Transformação digital para criação de novos negócios. O 
cliente no centro!”, ocorre nesta quarta-feira (3). Inscrições: 
https://bit.ly/3eE8bNp.   Leia a coluna  completa na página 2
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hoje, 95% dos consumidores 
que compram online utilizam 
um marketplace e cerca de 
44,1% pretendem comprar 
mais produtos por essas 
plataformas nos próximos 
12 meses, segundo o uPS 
Pulse of the online Shopper 
2019, estudo realizado pela 
PwC, em parceria com a uPS, 
multinacional americana de 
logística

Somados a esses dados, o Ebit 
divulgou números que mostram 

que os marketplaces brasileiros 
movimentaram mais de R$ 73 
bilhões em 2017, um aumento 
de quase 22% em relação ao ano 
anterior. Mas, apesar do cenário 
promissor, há alguns pontos que 
precisam ser observados para 
evitar erros cruciais, que podem 
prejudicar negócios. 

"Antes de mais nada, é preciso 
se planejar! Não é apenas colocar 
os produtos na internet. É preciso 
estipular um tempo de adaptação 
no mercado, conhecer muito bem 
o seu setor e manter-se atualizado 
para que seu produto tenha um 
grande diferencial competitivo", 
explica Marcelo Ribeiro, gerente 
de marketing do Olist, startup que 
ajuda varejistas a aumentarem suas 
vendas ao gerar liquidez de estoque. 

O executivo elencou os erros 
mais comuns cometidos pelos 
varejistas. Confira: 

1. Cadastro incorreto de 
produtos. Informações superfi-
ciais, imprecisas ou incorretas em 
anúncios de itens têm baixa taxa 
de conversão para o lojista, além 
de poder resultar em situações 
judiciais caso o consumidor se sinta 
enganado. Por isso, é importante 
ter atenção, dedicação e, principal-

Startup de varejo levanta os 5 erros mais 
comuns de quem vende pela internet 
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mente, criatividade 
na hora de realizar os 
cadastros, buscando 
informações detalha-
das e precisas. Isso 
vale para tudo: tanto 
para a produção de 
títulos e categoriza-
ções como imagens, 
descrições do produ-
to, entre outros. 

2. Preços pouco 
competitivos. Preço 
é um dos principais 
fatores de decisão 
quando se fala em 
compras, principal-
mente pela internet. 
A possibilidade de 
comparação dos va-
lores é muito rápida 
e dificilmente o lojista 
conseguirá um bom 
desempenho caso 
cobre muito acima 
da média de mercado. 

Entretanto, Mar-
celo Ribeiro, alerta 
que nem sempre é possível baixar 
tanto a margem de lucro de todos 
os produtos. "O indicado é sempre 
acompanhar a concorrência e tes-
tar estratégias mais agressivas para 

ajudar a reverter esse quadro ou não 
se deixar cair nele", conta Marcelo 

4. Portfólios restritos. Muitos 
comerciantes não cadastram o 
catálogo completo de suas lojas 
nos marketplaces, causando mau 
desempenho nas vendas. Quanto 
mais produtos disponibilizados, 
mais fontes de faturamento o em-
preendimento tende a ter. Outros 
fatores também influenciam, mas 
ter um portfólio variado aumenta 
as chances de sucesso, uma vez que 
o consumidor poderá encontrar no 
seu catálogo tudo o que precisa. 

Segundo o diretor de marketpla-
ces do Olist, é muito importante 
notar que para obter sucesso no 
varejo online é preciso trabalhar 
com produtos competitivos e com 
alta demanda, acompanhando 
tendências de mercado e incluindo 
mercadorias com grande potencial 
de vendas. 

5. Depender de um único 
canal de venda. Essa pode ser 
uma estratégia muito arriscada, 
já que problemas no canal podem 
impactar diretamente no fatu-
ramento da loja. Outro impasse 
é que essa dependência limita o 
varejista a um público restrito e, 
assim, diversificar esses canais é 
extremamente importante e estra-
tégico para alcançar maior número 
de clientes, tornando a marca mais 
conhecida no mercado. 

"A solução é ingressar em gran-
des marketplaces para incremen-
tar vendas e aumentar a visibilida-
de dos produtos e, ainda, investir 
em sites focados em categorias 
específicas, como MadeiraMedeira, 
de móveis e decoração; Elo7, de 
artesanato; Netshoes, de moda; 
Americanas, loja de departamento, 
entre outras", destaca Marcelo. 

Fonte e mais informações: 
(www.olist.com).

Antes de mais 
nada, é preciso 
se planejar! Não 
é apenas colocar 
os produtos 
na internet. É 
preciso estipular 
um tempo 
de adaptação 
no mercado, 
conhecer muito 
bem o seu setor 
e manter-se 
atualizado para 
que seu produto 
tenha um grande 
diferencial 
competitivo"

itens estratégicos, 
aproveitando da-
tas especiais como 
oportunidade para 
aumentar as ven-
das", explica. 

3. Baixa ou má 
reputação. Repu-
tação ruim pode ser 
fatal para qualquer 
empreendimento, 
principalmente em 
relação aos market-
places. Além de cau-
sar desconfiança nos 
consumidores, isso 
faz com que a loja 
seja mal posicionada 
nas ferramentas de 
busca, diminuindo 
a visibilidade e a 
conversão. 

Segundo a pes-
quisa Local Consu-
mer Review Survey 
2017, 57% do público 
compra apenas de 
empresas com qua-

tro ou mais estrelas. "Ter operação 
ágil e eficiente, prestar bom aten-
dimento, responder à queixas em 
sites de reclamação e incentivar 
avaliações são ações que podem 

toque de recolher
O prefeito democrata de Nova 

York, Bill de Blasio, estendeu o toque 
de recolher na cidade para o restante 
da semana, por conta das confusões 
em protestos pelo assassinato do 
cidadão negro George Floyd por 
um policial branco. A medida, que 
já vigorava entre 23h e 5h, será re-
petida todos os dias até o próximo 
domingo (7), mas começando às 
20h. "Não vamos tolerar violência", 
disse De Blasio (ANSA).
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