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Embora a adaptação ao trabalho remoto tenha sido rápida, a maioria 
das empresas declara que ainda não possui uma política estruturada para 
mesclar a prática junto ao trabalho presencial, revela pesquisa realizada pela 
JLL. O levantamento foi realizado com 134 organizações de 22 segmentos 
entre os meses de maio e junho de 2020. Mais de 47% das companhias 
ouvidas declaram ter adotado completamente o trabalho remoto durante 
a pandemia, tendo se adaptado facilmente. Contudo, ao mesmo tempo, 
52% relatam ainda não terem uma política estruturada de home office, 
em que são oferecidos recursos e subsídio financeiro para organizar um 
ambiente apropriado a essa modalidade.   

Não estruturaram políticas de home office

Em meio à crise do novo Coronavírus, o Sebrae está elaborando alguns 
protocolos para orientar alguns setores de como proceder nesse período 
para proteger tanto funcionários como clientes. Um deles é o segmento 
de automotivos que, assim como os demais, deve adotar sempre a regra 
básica, que é usar o álcool 70% para higienização das mãos e solas do 
sapato, além do borrifador ou tapete com desinfetante. A crise causada 
pela doença mudou a dinâmica das grandes cidades, fechou escolas, trouxe 
a necessidade do trabalho remoto e parou a economia do país.   

Setor automotivo deve cuidar da segurança

De acordo com o estudo sobre os impactos da Covid-19 nas empresas, 
do IBGE, a pandemia provocou o fechamento de 522,7 mil empresas, o que 
representa 39,4% de um total de 1,3 milhão que encerraram suas atividades 
na primeira quinzena de junho. Os setores mais atingidos, foram: serviços, 
com 258,5 mil (49,5%); comércio, com 192 mil (36,7%); construção, com 
38,4 mil (7,4%); e indústria, com 33,7 mil (6,4%). Entenda como algumas 
empresas que atuam em alguns destes setores estão lidando com os im-
pactos do atual cenário.   

Lidar com a transformação digital 
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Negócios em Pauta

Prêmio Não Aceito Corrupção
Uma iniciativa conjunta entre o Instituto Não Aceito Cor-

rupção e o Instituto Jatobás, o prêmio é um concurso cultural 
destinado a estudantes universitários de graduação e pós 
que busca contribuir para a sensibilização, mobilização e 
divulgação dos conceitos relacionados ao tema do combate 
à corrupção, por meio do estímulo ao desenvolvimento e 
reconhecimento de projetos acadêmicos, aplicativos e peças 
de comunicação. Podem participar, individualmente ou 
em equipes com até três integrantes, estudantes maiores 
de 18 anos. A participação de professores será por meio 
da orientação das equipes inscritas. Mais informações e 
regulamento: (www.premionaoaceitocorrupcao.com.br).  
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Liberdade econômica em debate

@Acontece hoje (18), às 10h, um debate sobre liberdade 
econômica, ambiente de negócios, instituições, ordem 

de acesso e desenvolvimento, promovido pelo Instituto 
Brasileiro de Concorrência e Inovação – IBCI, em parceria 
com o Núcleo de Estudos de Concorrência e Inovação da 
PUC-SP e o Grupo de Estudos de Direito e Inovação da USP, 
contando com a participação de Orlando Silva, professor 
da UFSC e pré-candidato à prefeitura de Florianópolis, em 
seu último compromisso acadêmico antes da campanha 
eleitoral. O webinar contará com a participação também de 
André Santa Cruz, Anna Faria, Anne Caroline Nascimento, 
Eduardo Gaban e Aluísio Miele. O evento é gratuito e pode 
ser acompanhado pela web no www.youtube.com/ibcibr.  
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A Tray, unidade de e-commerce da 
Locaweb, com soluções exclusivas e 
integração com marketplaces, alavanca 
as vendas dos empreendedores nos 
negócios digitais.

Mas, além de um e-commerce bem estrutu-
rado, é fundamental saber administrar as 

vendas pela internet. Por isso, Pedro Henrique 
Sobral, coordenador de marketing digital da 
Tray, separou cinco dicas para resultados mais 
eficientes na gestão online. Confira: 

1. Principais ferramentas para a gestão 
de vendas online - O empreendedor que deseja 
começar a vender online deve atentar-se ao uso 
de algumas ferramentas, a primeira delas é a 
plataforma de e-commerce escolhida. Esse, sem 
dúvida, será o core business da operação digital, pois 
permitirá a gestão não só das vendas, mas também 
de todos os processos essenciais para que a loja 
virtual funcione corretamente e se mantenha ativa. 

Sendo assim, é interessante escolher uma 
solução que oferece benefícios completos, como 
integração com marketplaces, ferramentas e 
apps que podem complementar o ecossistema 
de vendas. Essas características dispensam a 
contratação de um hub de integração, diminuin-
do custos e otimizando lucro. Após, se certificar 
de ter explorado todos os benefícios e recursos 
do serviço digital contratado, o lojista deve 
recorrer a um bom ERP (Sistema Integrado de 
Gestão Operacional). 

A ferramenta deverá ser integrada à loja vir-
tual auxiliando na na emissão de notas fiscais, 
integrando a loja física com a virtual, além de 
otimizar processos operacionais. Também é 
importante pensar em bons intermediadores de 
pagamentos que irão garantir a aprovação dos 
pedidos, pagamento e recebimento dos valores 
transacionados dando segurança tanto para o 
vendedor como para o comprador. 

Para aumentar a taxa de conversão e ainda 
garantir uma boa experiência para o cliente, o 
empreendedor digital deverá contar com uma 
boa ferramenta de frete e envio, pois por meio 
dela será possível conseguir descontos em 
determinadas negociações, e principalmente 
garantir que o produto chegue ao cliente final, 
com qualidade satisfação na entrega. 

Gestão de vendas pela internet: 
ferramentas que vão fazer a diferença 

2. Ferramentas - Cada uma delas pode 
ser configurada em momentos diferentes da 
operação ou nível de vendas do lojista, mas o 
interessante é trabalhar de forma simultânea. 
Imagine uma máquina com várias engrenagens, 
se uma não funcionar direito, todas as demais 
podem ser prejudicadas. 

Essencialmente, a plataforma de e-commer-
ce, o ERP, o intermediador de pagamentos e 
frete/envio devem ser configurados antes de 
inaugurar a loja, após a publicação na internet, 
as ferramentas de marketing serão o combus-
tível da máquina. 

3. Vantagens lojas virtuais - As vendas 
pelo e-commerce permitem a utilização de 
diversas ferramentas que podem otimizar as 
vendas, por isso, o lojista, ao optar por uma 
plataforma integrada, garantirá o sucesso 
em sua gestão. Conforme ele evoluir em suas 
vendas e for adquirindo expertise no mer-
cado, poderá implementar mais ferramentas 
em seu e-commerce e, com tantas opções 
disponíveis, ter tudo isso integrado em um 
único painel, facilitando a gestão, além de 
minimizar falhas ou erros que podem gerar 
prejuízo financeiro. 

4. Transformando um negócio offline 
- Em muitos casos as vendas no varejo físico 
ficavam limitadas apenas à cidade do lojista, 
porém no e-commerce ele abre as portas 
para vender em todo Brasil. Mas uma dica 
que compartilho com os empreendedores 
iniciantes que estão migrando do físico para 
o virtual é focar na divulgação da loja online 
onde ele já é conhecido. 

Por exemplo, na cidade em que ele atua e 
para alcançar esse público específico de forma 
efetiva, pode-se utilizar o Facebook Ads e Ins-
tagram Ads, criando campanhas direcionadas 
e segmentadas para o público certo. Logo, o 
empreendedor terá menos custos com frete, 
dará mais credibilidade ao e-commerce recém-
-criado e começará a ter mais prática no uso 
das ferramentas. 

5. Vendas online podem auxiliar PMEs 
- Neste período de pandemia, vender online 
é praticamente a única opção, pois a internet 
ganhou mais presença na rotina das pessoas, 
o que possibilita alcançar um número maior de 
possíveis clientes. 

Além disso, o e-commerce não é apenas a 
solução a curto prazo, mas sim a solução a médio 
e longo prazo, pois quando o isolamento social 
acabar as pessoas continuarão propensas a 
comprar pela internet, ou seja, as vendas online 
que já se popularizaram antes da pandemia, 
vão ganhar mais força no pós-pandemia. Nesse 
contexto, há várias lojas que vendiam apenas 
por whatsApp e que tiveram que adotar uma 
plataforma de e-commerce para conseguir 
gerenciar as vendas online. 

O PME deve estar atento ao processo 
logístico, pois é quem determinará o tempo 
de entrega, garantirá que o produto chegue 
em perfeito estado e proporcionará uma boa 
experiência de compra ao cliente e fidelização 
nas vendas futuras. 

Fonte e mais informações, acesse: 
(www.tray.com.br).
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Agendamento no Poupatempo
Com o retorno dos atendimentos 

presenciais, o Poupatempo alerta aos 
usuários para que acessem os canais 
oficiais do programa – o portal (www.
poupatempo.sp.gov.br) e o aplicativo 
Poupatempo Digital - para obter infor-
mações e agendar serviços nos postos. 
Após o fechamento temporário das 
unidades, por conta da pandemia, o 
Poupatempo retomou os atendimentos 
presenciais de forma gradual, com 
a adoção de medidas preventivas e 
protocolos sanitários.  

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/na-era-do-podcast-as-radios-ganham-forca-e-o-futuro-esta-garantido/
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