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Novo consumidor: a 
Black Friday é apenas o 

começo da corrida

Como uma das datas 
mais importantes e 
estratégicas para o 
cenário do varejo, 
a Black Friday, que 
já é muito esperada, 
ganha ainda mais 
expectativa em 2020

O que todas em-
presas esperam? 
Que esse ano seja 

melhor que o anterior e 
que 2020 nos traga todas 
as condições favoráveis 
para isso. A atual situação 
econômica que a pande-
mia trouxe fez o comércio 
eletrônico disparar e 40% 
dos brasileiros passaram 
a comprar mais por e-
commerces, mesmo com 
os cortes de salários. Mas 
2020 também foi o ano da 
primeira compra online 
para 13% dos brasileiros, 
segundo pesquisa da 
Nielsen. 

Diante disso, a pergunta 
que não quer calar: o que 
esperar da Black Friday 
2020? A resposta não é 
simples e nem objetiva, 
mas o fato é que podemos 
esperar uma das maiores 
datas da história e que vai 
marcar o começo de uma 
corrida pelo consumidor. 
Para se ter uma ideia, 
o varejo online atingiu 
inclusive os idosos, uma 
classe que pouco utilizava 
esse tipo de tecnologia 
antes da pandemia. 

Nos últimos meses, 
82% desse grupo etário 
consumiu digitalmente e, 
desses, 18% também fize-
ram sua primeira compra 
neste universo, segundo 
pesquisa da Sociedade 
Brasileira de Varejo e 
Consumo. Dada a largada, 
são muitos consumidores 
novos, o que gera para as 
empresas uma infinidade 
de clientes e outros mer-
cados para explorar. 

Dentre os produtos que 
serão os mais procurados, 
estão roupas e acessó-
rios (31%), smartpho-
nes (30%), eletrônicos 
(30%) e calçados (26%), 
também de acordo com a 
Sociedade Brasileira de 
Varejo e Consumo. Ou 
seja: o varejo tem a faca e 
o queijo na mão sabendo 
inclusive o que as pessoas 

querem comprar. 
Mas vale ressaltar que 

deter a informação não é 
o bastante. O importante 
é saber o que fazer com 
ela. Se as empresas estão 
esperando mais e novos 
consumidores, o que eles 
querem das marcas? Com 
certeza uma experiência 
melhor do que nunca! 

O cliente é hoje mul-
ticanal, ágil e exigente, 
que busca praticidade e 
conexão entre todos os 
pontos de vendas. 

Ele quer fazer contato 
com as lojas por meio de 
todos os canais existen-
tes, seja ele no site, nas re-
des sociais, no celular ou 
na loja física. E mais, quer 
integração entre eles. 
Quem realmente está de 
olho nas movimentações 
de mercado já percebeu 
que a Black Friday vai 
ser só o primeiro degrau 
na escalada das compras 
online. 

Essa tendência deve 
ser mantida no cenário 
pós-pandemia. É a hora 
das marcas varejistas 
não perderem a oportu-
nidade de dialogar com 
os novos consumidores 
recém-chegados e con-
quistá-los. Os artifícios 
usados para isso vão 
desde a criação de novas 
estratégias de negócios, 
o aperfeiçoamento da 
relação com o cliente, a 
unificação de todos os 
canais de vendas em prol 
da multicanalidade até a 
oferta personalizada de 
descontos e promoções 
para cada um deles. 

Além disso, tem tam-
bém os investimentos em 
novos atributos tecnoló-
gicos para a sustentação 
dos e-commerces em pe-
ríodos de pico e a escala-
bilidade das vendas, como 
a ligação eficiente dos 
marketplaces a todas as 
lojas off-line. E você, está 
levando aos seus clientes 
o que você esperaria de 
uma marca na posição de 
consumidor? 

(*) - É gerente de e-commerce da 
Infracommerce e responsável pela 

operação e gestão comercial 
dos maiores e-commerces 

B2C da companhia 
(www.infracommerce.com.br).

Samantha Schwarz (*)

Considerando uma escala 
de cinco níveis de maturida-
de - fraco, sustentável, ma-
duro, integrado e avançado 
- foi observada uma redução 
da quantidade de empresas 
com classificação abaixo de 
maduro, passando de 56% 
para 45%.

Já o nível maduro per-
maneceu estável em 40% 
e houve um incremento de 
5% e 6% nos níveis de maior 
maturidade, respectivamen-
te. “É possível concluir que 
ainda existe uma grande 
parcela que não aderiu ao 
modelo esperado pela ges-
tão de riscos, visando essa 
função como ferramenta de 
gestão, conforme indicam as 
boas práticas de mercado”, 
analisa o sócio de gestão de 
riscos e crise da KPMG, Luis 
Navarro. 

Entre os cinco riscos que 
mais afetam as empresas, os 
principais continuam sendo 
o regulatório e o operacional, 
representados por 64%. 

Completando a lista es-
tão aqueles associados à 
execução de estratégia de 
negócios, relacionados às 
mudanças nas políticas go-
vernamentais sobre o setor 
que subiu no ranking apre-

O desejo de reduzir a exposição ao risco 
é sentida em todas as empresas.
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Aumenta a maturidade do processo 
de gestão de riscos nas empresa

A edição mais recente do estudo “Maturidade do processo de gestão de riscos no Brasil”, realizado 
pela KPMG, concluiu que houve um avanço sobre o tema nas empresas em comparação com a primeira 
versão publicada dois anos atrás

são: desejo de reduzir a 
exposição ao risco em toda 
a empresa; melhorias nas 
práticas de governança 
corporativa e a necessidade 
de atendimento a requisitos 
regulatórios, motivador para 
a implementação da gestão 
de riscos que se destacou no 
ranking apenas na segunda 
edição. Dos 21 setores pes-
quisados, 15 estão no nível 
maduro como transporte, 
viagem e turismo liderando 
com 46%. Em segundo, estão 
logística e distribuição com 
43% seguidas por energia, 
recursos naturais e sanea-
mento com 42%. 

Já no segundo nível con-
siderado fraco, estão seis 
segmentos liderados por 
educação (47%), entrete-
nimento, mídia e editorial 
(46%) e varejo (43%). Por 
último estão terceirização 
com 40%, agronegócio com 
38% e alimentos e bebidas 
com 32%. 

Entre os entrevistados, 
43% são executivos ou 
membros de conselhos e 
comitês, um aumento de 6% 
em relação à primeira edição 
da pesquisa. 

Fonte e mais informações: 
(www.kpmg.com.br). 

sentando agora 42% (em 
substituição aos riscos de 
TI, apontado com 29%, e que 
deixou de fazer parte da lista 
prioritária). Em quinto lugar, 
estão os riscos de condições 
econômicas e de mercado 
que aumentaram de 30% 
para 33%. “Quando enten-
dido o verdadeiro conceito 
de risco, o gerenciamento 
passa a ser uma ferramenta 
poderosa para se destacar 
em meio ao mercado alta-
mente competitivo no qual o 
Brasil está inserido”, afirma. 

Quando questionados so-
bre os principais obstáculos 
para implementação da 

gestão de riscos, a ausência 
de cultura sobre o tema se 
manteve como a mais apon-
tada nas duas edições do 
levantamento passando de 
65% para 67%; em segundo, 
falta de clareza em relação 
aos benefícios potenciais 
passando de 52% para 59%; 
e em terceiro, existência de 
outras prioridades se man-
tendo estável com 56%. O 
estudo mostrou ainda que 
os principais fatores que 
influenciam as empresas na 
implementação da gestão 
de risco também sofreram 
poucas alterações. 

Entre eles, os principais 

Tudo mudou com a pandemia, inclusive as relações no 
universo empresarial. Muitas estratégias de marcas que 
não eram perceptíveis receberam mais poder com suas 
aplicações garantindo às empresas melhores resultados. 
O marketing de influência, por exemplo, se apresenta 
como peça fundamental por exercer um direcionamento 
focado no indivíduo, estabelecendo uma confiança legítima 
nas equipes e propondo ações que exerçam influência ou 
liderança sobre potenciais clientes. 

Para garantir maior experiência de marca em forma 
de cuidado e demonstrar mais valor aos stakeholders, a 
MCM Brand Experience - uma empresa que comunica a 
Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade das marcas na 
prática - criou um projeto que pode ser implementado 
em diversos segmentos. O ‘Apaixonados pela marca’ visa 
alinhar a persona da empresa com o embaixador a partir 
de um conteúdo funcional, destacando colaboradores que 
tenham carisma e propondo um plano de comunicação 
efetivo, alinhado com RH e marketing. 

Essa experiência tende a promover embaixadores com 
potencial de liderança instalado e, consequentemente, 
influenciar toda a cadeia de valor. Alguns recursos são 
fundamentais para o desenvolvimento do serviço, como: 
pesquisa interna, processo seletivo do colaborador, reu-
niões de alinhamento com RH, PR e Marketing. O desen-
volvimento das campanhas de comunicação com objetivos 
e meios bem definidos entre agência e a marca. Como os 
relacionamentos dentro das empresas já existem, o projeto 
fortalece os laços com confiança e empatia. 

De acordo com Mônica Schimenes, CEO da MCM Brand 
Experience, seguir uma nova estratégia totalmente dire-

Apaixonados pela marca: projeto 
que muda a vida empresarial

cionada ao H2H (human 2 human) agrega em situações 
futuras. “Na jornada de trabalho tudo pode acontecer. 
Ampliar a perspectiva na cadeia de valor mantendo vín-
culos firmes, pode melhorar o desempenho da empresa 
fortalecendo ainda mais as relações de confiança”, afirma. 

Esse novo serviço está incluso na campanha “Tempo de 
Significar: O Live Nunca Foi Tão Importante”, preocupado 
em auxiliar consumidores atuais a desenvolverem uma 
jornada de confiança através de estratégias estabeleci-
das a partir do cenário pandêmico. O posicionamento 
também proporciona novos significados para o negócio 
com o objetivo de transformar a crise em oportunidades 
atuais e futuras. Para saber mais, acesse: (http://www.
mcmbrandexperience.com/).
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Em destaque colaboradores que tenham carisma e proponham 
um plano de comunicação alinhado com RH e marketing.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Tudo está mudando rapidamen-
te. Muitas oportunidades estão 
desaparecendo por causa da tec-
nologia digital. 

Os negócios em nível mundial se 
concentram, cada vez mais, nas 
mãos de poucos, enquanto gran-
de parte da população vai sendo 
condicionada para uma forma de 
vida padronizada e distraída, sem 
se preocupar com o seu significa-
do. As comunicações de massa 
pouco contribuem para estimular 
reflexões profundas e intuitivas, e 
com isso, o ser humano vai ficando 
enrijecido, com horizontes cada 
vez mais restritos.

No ocidente havia liberdade e 
oportunidades. Na região asiática, 
com seus bilhões de habitantes, a 
sobrevivência se fazia com preca-
riedade, o que agora se esparrama 
pelo ocidente, alcançando até os 
países avançados, projetando o 
declínio da humanidade e a ten-
tativa de retardar a distopia do 

embrutecimento geral. A globali-
zação e o Capitalismo de Estado 
trouxeram para o livre mercado o 
confronto na diversidade de legis-
lação trabalhista e política salarial 
inviabilizando muitas atividades. 

Como resolver se para a OMC 
é tudo a mesma coisa? A CLT é 
complexa. Na empresa que tra-
balha sob encomenda, o que fazer 
quando não houver encomendas? 
A participação nos resultados po-
deria ter aplicação mais ampla. Os 
encargos sobre o pagamento de 
salários precisam ser ajustados, 
pois emperram a contratação e 
reduzem a renda, e consequente-
mente o consumo. Ajustes devem 
ser feitos para que a economia se 
movimente mais e melhor.

Essa crise mundial deveria dar 
o que pensar aos especialistas e 
pessoas em geral, sobre a luta pela 
sobrevivência que impõe precárias 
condições. A Covid-19 é maléfica 
por provocar muitos contágios sem 
que se saiba exatamente como 
evitá-los e como tratar os doentes 

diante de tantas polêmicas, além 
da dúvida sobre qual seria a forma 
adequada para o convívio com o 
vírus para não cair na paralisação 
de todas as atividades. 

Os países com mão de obra ba-
rata se voltaram para o mercado 
globalizado que agora se restrin-
giu, e assim ficam sem saber o que 
fazer diante da crise, mas deveriam 
buscar alternativas econômicas 
internamente e rever o modo de 
vida para alcançar um viver mais 
natural, sem a precarização e mi-
séria, mantendo a disponibilidade 
e diversificação alcançada nos 
produtos manufaturados.   

Num momento de economia 
estagnada, de onde poderia surgir 
uma onda inflacionária? Pensando 
no essencial, se a comida se tornar 
escassa e tiver aumentos de pre-
ços, poderá surgir daí uma onda 
de inflação de difícil combate. A 
ausência de paridades fez das 
moedas um negócio altamente 
especulativo. As oscilações no 
câmbio são, em grande parte, ma-

nipuladas em função de interesses 
específicos.

Há no mundo muito dinheiro 
ocioso e as bolsas estão no limite. 
A capacidade de produção é alta, 
mas a renda segue em declínio. 
Não há onde investir, a não ser 
no financiamento dos Estados, 
máquinas de jogar dinheiro fora, 
mas que atingiram o pico da in-
sustentabilidade da dívida pública. 
Os governantes pouco zelaram 
pelas contas internas e externas, 
lançando mão de experimentos 
econômicos para curtos períodos 
de ilusória fartura, produzindo 
muita dívida e aumento da miséria, 
permitindo exorbitantes lucros 
especulativos. 

A redução dos juros dá um alento 
à capacidade de endividamento, 
mas a economia fragilizada não 
reage. Os estadistas que querem 
controlar a dívida não recebem 
apoio e a dependência vai au-
mentando. Na diplomacia não há 
amizades, só interesses. O Brasil 
poderia estar muito à frente, mas 

se ressentiu da falta de estadistas 
sérios e competentes. 

Se o dinamismo e os funda-
mentos naturais da economia 
não forem mantidos, a retro-
grada atividade extrativa será 
preponderante. Felizmente o 
agronegócio tomou impulso face 
ao déficit alimentar pelo mundo, 
mas é pouco para se dizer que o 
Brasil seja um país independente 
com produção, emprego, renda, 
consumo, bom preparo das novas 
gerações, progresso. 

Em meio a tantas dificuldades, 
os seres humanos deveriam parar 
para pensar sobre o que as causam. 
Em meio à confusão, as pessoas 
deveriam buscar a Luz da Verdade 
para encontrar o rumo certo e 
compreender o real significado 
da vida.

(*) - Graduado pela FEA/USP, é autor dos 
livros: Nola – o manuscrito que abalou o 

mundo;  2012...e depois?; Desenvolvimento 
Humano; O Homem Sábio e os Jovens;  O 

segredo de Darwin, entre outros. E-mail: 
bicdutra@library.com.br; Twitter: @bidutra7.

A Covid-19 e as reflexões


