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Se há uma lição que a pandemia da Covid-19 tem apontado é a de que 
customer experience (CX) é essencial para o sucesso de uma marca, 
especialmente no varejo. Mesmo com a flexibilização da quarentena e 
distanciamento social em muitos lugares do mundo, o período de compras 
de fim de ano colocará à prova aquilo que as empresas aprenderam durante 
os períodos mais difíceis da crise. A Kantar realizou sua pesquisa CX+ com 
mais de 100 mil pessoas em 17 países para entender suas experiências com 
algumas das maiores marcas de varejo – locais e globais – e comparou essas 
respostas com dados de sua pesquisa Barômetro COVID-19 para identificar 
o que muda e o que fica em termos de tendências de CX..   

6 lições de Customer Experience (CX) para o varejo
Quando falamos em Planos de Continuidade de Negócios, automa-

ticamente, a gente lembra da estrutura de Tecnologia da Informação, 
mas esquecemos que existem outras atividades do negócio envolvidas. 
Afinal, estamos falando em Recuperação e Continuidade de Negócios 
e não simplesmente Recuperação de Desastres de TI. Para iniciar uma 
recuperação dos negócios é vital pensar não só na gestão e controle 
de ativos de TI, é necessário pensar em áreas como Atendimento ao 
Cliente, Recursos Humanos para contratação, entre outros.   

Home office para Continuidade de Negócios

Por volta do ano 2000, com a chegada da internet, o comércio eletrô-
nico deu seus primeiros silenciosos e tímidos passos no Brasil. Pesquisas 
da EBIT/NIELSEN, mostraram que no primeiro semestre de 2005 as 
vendas por esse canal somavam  R$ 1 bilhão, cifra que subiu para R$ 8 
bilhões em 2010, R$ 18 bilhões em 2015 e atingiu R$ 39 bilhões, apenas 
no primeiro semestre de 2020, representando um aumento de 47% em 
relação a 2019.   

E-Commerce no Brasil, evolução e tendências
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Negócios em Pauta

Vitrine do Artesanato
O Governo de São Paulo lançou a plataforma “Vitrine do 

Artesanato”, portal exclusivo para exposição de produtos 
artesanais produzidos por artesãs e artesãos paulistas 
cadastrados na Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas 
Comunidades do Estado. A vitrine virtual reúne produtos 
de mais de 120 artesãos e traz a oportunidade do profis-
sional promover o seu trabalho para o mundo. O objetivo 
é o de promover os artesãos, prejudicados pela pandemia, 
divulgando a produção paulista de peças artesanais. Até 
o momento, são mais de mil produtos disponíveis no site, 
sendo possível conectar comprador e fornecedor (www.
artesanatopaulista.com.br).    Leia a coluna completa 
na página 3
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News@TI

Bate-papo sobre cenários do delivery 
no Brasil

@Na próxima segunda-feira, 07/12, a partir das 16h, a 99Food, 
plataforma de delivery de comida que conecta consumidores 

aos melhores restaurantes locais promove em parceria com o 
Sebrae um bate-papo online para debater o cenário que os peque-
nos empreendedores enfrentam neste ano de pandemia e mais 
profundamente o que esperar para o ano de 2021.  A Masterclass 
99Food + Sebrae é gratuita e direcionada aos proprietários de 
restaurantes de todo o país. O diretor-executivo da 99Food no 
Brasil, Danilo Mansano, será um dos participantes. Ele irá tratar 
da importância de manter parceria com restaurantes e dos bene-
fícios que a 99Food oferece. A Masterclass 99Food + Sebrae será 
exibida no canal de YouTube da 99Food no link a seguir: https://
www.youtube.com/channel/UCHNfFbS4emD6mnoaIn1hxFw.  

 Leia a coluna  completa na página 2
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O final de ano está chegando 
e com isso já temos que nos 
preparar para o que vem por aí.

Você já começou o planejamento estra-
tégico da sua empresa para o ano de 

2021? Se você ainda não sabe por onde 
começar, indico como construir um projeto 
eficaz e que irá refletir positivamente no 
seu negócio!

Para começar, é preciso criar um roteiro 
para as suas ações, criar processos do dia 
a dia, criar metas, definir estratégias etc. 
É basicamente uma ferramenta de gestão 
que traça os caminhos para atingir os seus 
objetivos. Um planejamento exige seguir 
algumas etapas:

1. Diagnóstico da empresa - Como a 
sua empresa ou sua marca é vista pelo mer-
cado? Os processos estão ocorrendo como 
o planejado ou, melhor ainda, os processos 
estão sendo realizados? São essas e outras 
perguntas que você precisa preencher na 
sua primeira folha do planejamento. 

Descobrir como está a satisfação de seus 
clientes, de seus colaboradores, com está a 
qualidade de seus produtos/serviços, enfim, 
verificar fatores externos e internos que 
interferem no seu negócio.

 
Para te ajudar com isso nós indicamos 

fazer a Análise SWOT. Faça uma tabela e 
trace os seguintes pontos.

• Forças: quais são os pontos fortes e 
vantagens da sua empresa sobre a con-
corrência?

• Fraquezas: quais são os pontos fracos 
e vulneráveis que estão prejudicando a 
sua empresa?

• Oportunidades: existem situações do 
mercado externo que estão favorecendo 
a sua empresa? Quais?

Saiba como fazer o planejamento 
estratégico da empresa para 2021

• Ameaças: quais fatores externos que 
impactam negativamente o seu negócio? 
Aqui podemos citar a pandemia, por 
exemplo.
 
2. Defina seus objetivos e metas - 

Agora que você tem definido os fatores 
que podem influenciar o seu negócio é hora 
de traçar os objetivos e metas para a sua 
empresa, que podem ser a curto, médio e 
longo prazo. Os objetivos direcionam a sua 
empresa e devem ser precisos e exatos. 

Enquanto as metas são mais específicas, 
costumam ser mais indicativas e dire-
cionais. Lembre-se, ambos precisam ser 
viáveis e ter um acompanhamento de suas 
ações, assim conseguimos ter a certeza de 
seu bom funcionamento.

 
3. Crie estratégias e ações - Após 

definidos os objetivos e metas para o seu 
planejamento temos que pensar em ações 
práticas para a realização delas. E para 
realizar isso você precisa traçar algumas 
estratégias que sejam possíveis de execu-
tar. Para deixar mais claro, vamos a um 
exemplo:

A - Objetivo/meta:
Criar um time de vendas. Estratégia: 

divulgar nas redes sociais as vagas para 
profissionais com experiência; investir 
em cursos técnicos para vendas; desen-
volver a comissão de vendas por meio 
de metas.

B -  Ações:
Contratar novos profissionais; qualificá-

-los para as vendas; criar um programa 
de vendas com manuais para seguir, com 
metas mensais e estipular valores das 
comissões.

 
4. Crie um cronograma - Tudo que 

você traçou e planejou até agora precisa 
estar muito bem organizado para que 
as funções de cada colaborador fiquem 
claras. Coloque prazos, trabalhe com os 
indicadores de desempenho e disponibi-
lize os recursos necessários para relação 
dessas ações.

Utilize uma ferramenta para acompanha-
mento dessas estratégias e disponibilize 
para toda a sua equipe. Se você preferir o 
método digital uma boa planilha no Excel 
já dá conta do serviço.

 
5. Avalie e revise o planejamen-

to estratégico - Por último e muito 
importante, fique de olho na planilha 
de ações e verifique se há necessidade 
de se adaptar às mudanças ao longo do 
caminho. Permita-se ser flexível, apro-
veitar as oportunidades do mercado e 
fugir das ameaças. 

A importância de um planejamento 
estratégico cria caminhos para que os 
seus objetivos sejam alcançados o que 
pode levar à diferenciais competitivos 
que afetam diretamente o crescimento 
do seu negócio.

(Fonte: Luana Menegat é CEO da Razonet 
Contabilidade Digital - www.razonet.com.br).
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COMÉRCIO ELETRÔNICO ACELERA MAS SEGUE 
VULNERÁVEL AOS CRIMINOSOS CIBERNÉTICOS

    Leia na página 6

CRESCIMENTO ACELERADO E SIGNIFICATIVO

Consumidor com deficiência
Ao estimular e ampliar o comércio 

online, o isolamento social decorrente 
da pandemia evidenciou as muitas di-
ficuldades que portadores de deficiên-
cia têm para acessar os serviços de 
e-commerce no Brasil. Diante dessa 
situação, algumas pastas do governo 
federal anunciaram ontem (3), Dia In-
ternacional da Pessoa com Deficiência, 
a assinatura de um acordo de coope-
ração técnica que busca “incentivar a 
defesa de direitos de consumidores 
com deficiência no país”.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/comercio-eletronico-acelera-mas-segue-vulneravel-aos-criminosos-ciberneticos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-04-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-04-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/o-genio-do-futebol-se-vai/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/e-commerce-no-brasil-evolucao-e-tendencias/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/estudo-aponta-6-licoes-de-customer-experience-cx-para-o-varejo-extraidas-da-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/home-office-vira-estrategia-para-planos-de-continuidade-de-negocios/

