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Em 2020, o e-commerce apresentou a maior alta de faturamento 
de sua história, de 122% no acumulado até novembro, segundo a 
Câmara Brasileira da Economia Digital e a Neotrust. De acordo com 
a 42ª edição do Webshoppers, a alta de adeptos das vendas online foi 
de 40%, totalizando 41 milhões de pessoas, e tudo indica que em 2021 
falaremos de números ainda maiores. Com tamanho sucesso, pouco 
se fala sobre quem sustenta todas essas operações nos bastidores: a 
infraestrutura de TI, sobretudo os softwares de gestão na nuvem.   

Computação na nuvem: a maior aliada 
do e-commerce

As relações de consumo têm evoluído consideravelmente nos 
últimos anos. Consumidores estão mais exigentes e atentos às ações 
desenvolvidas pelas empresas, tanto em relação à reputação quanto 
aos processos industriais, embalagens e apresentação dos produtos. 
Para atender essas expectativas, as organizações têm se dedicado 
ao desenvolvimento de alternativas que associam sustentabilidade, 
funcionalidade, inteligência, segurança e design, principalmente, 
no que diz respeito às embalagens, rótulos e etiquetas.   

Consumidor dita as novas tendências do 
mercado de embalagens e rótulos

O sistema educacional não é mais sinônimo de configuração de sala 
de aula tradicional e os alunos agora estão aproveitando as plataformas 
e ferramentas edtech para aprender no ritmo desejado. De acordo com 
um relatório da KPMG e do Google, o mercado edtech deve atender 
a 9,6 milhões de usuários e ter uma participação de mercado de 1,96 
bilhão de dólares até 2021. Que tal conhecer as principais tendências 
que impulsionarão a educação em 2021?   

5 tendências de tecnologia na educação 
para 2021

Divulgação

Negócios em Pauta

Neutro em Carbono
Impulsionada pela elevação da demanda dos consumidores por cadeias 

de suprimento sustentáveis, a A.P. Moller - Maersk acelera seus esforços 
para descarbonizar suas operações marinhas com o lançamento do pri-
meiro navio de linha do mundo neutro em carbono em 2023. Todos os 
futuros navios construídos de propriedade da Maersk terão tecnologia 
dupla de combustíveis instalada, permitindo operações neutras em car-
bono ou em óleo combustível padrão com baixíssimo teor de enxofre. É 
a maior empresa integrada de logística de contêineres no mundo, com 
operações em 130 países e mais de 80.000 funcionários, possuindo mais 
de 700 embarcações e também é a maior linha de transporte de carga 
refrigerada do mundo.    Leia a coluna completa na página 3
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A Gramado Summit

@Em sua terceira edição, que acontecerá em 10 de março, 
o evento impactou mais de 4 mil pessoas em suas duas 

primieras edições, aproximando também governos estrangeiros 
como Canadá, Mônaco e Hong Kong. Reuniu mais de 100 empre-
sas em sua feira de negócios, além de dezenas de investidores 
e mais de 120 palestrantes em 3 palcos de conteúdo. O objetivo 
do próximo encontro é oferecer ainda mais oportunidades para 
a inovação e o impulsionamento da nova economia. Para isso, 
continuam promovendo investimentos em startups pequenas, 
mas também, a conquista de novos clientes para grandes projetos 
e corporações. O Maior Brainstorming da América Latina não 
quer apenas dar vida a milhares de ideias, mas colocá-las em 
prática para fazer pessoas comuns virarem agentes que mudam 
a realidade (https://gramadosummit.com/a-gramado-summit).  

 Leia a coluna  completa na página 2

https://www.gramadosummit.com/

Destaque em 2020, o e-commerce 
evoluiu como modelo de negócio 
em um ano marcado pelo aumento 
das compras nos meios digitais.

Com oportunidades para clientes que 
buscam conforto e praticidade, as ven-

das online subiram 80% no último ano, se-
gundo estudo da Neotrust Compre&Confie. 
Além do crescimento do e-commerce, é 
possível perceber o alto volume de novas 
lojas online criadas neste período. 

Segundo a ABComm, mais de 150 mil 
lojas virtuais foram abertas. Os hábitos de 
consumo passaram a ser focados em rapidez 
e disponibilidade, por isso, os clientes se 
sentem incentivados quando a jornada de 
compra consegue ser completa. E o frete é um 
dos principais fatores no processo de tomada 
de decisão. Pelo menos 80% dos abandonos 
de carrinho são causados pelo valor do frete, 
segundo pesquisa do E-commerce Trends. 

Nesse cenário, estão se destacando 
empresas que oferecem alternativas para 
uma experiência positiva com a entrega 
dos produtos, como é o caso do Melhor 
Envio, startup de gestão de fretes que aju-
da empreendedores a otimizarem tempo, 
ganharem competitividade com fretes mais 
baratos, integrações e rastreios automati-
zados.  A plataforma oferece uma série de 
facilidades que auxiliam o lojista virtual em 
diversas etapas do envio de encomendas. 
A principal delas é a calculadora de fretes, 
tecnologia gratuita que possibilita que os 
vendedores escolham a opção mais barata 
e eficiente de transporte para os pedidos 
de seu e-commerce. O catálogo de serviços 
disponíveis no Melhor Envio inclui ainda 
rastreio automatizado e diversas inte-
grações com múltiplas transportadoras, 
plataformas de e-commerce, hubs, ERPs 
e meios de pagamento.

Pensando em ajudar empreendedores a 
otimizar o envio de suas encomendas por 

Dicas para não perder vendas e 
melhorar a experiência do cliente

meio de uma jornada positiva para o cliente, 
Éder Medeiros, especialista em gestão de 
fretes e CEO do Melhor Envio, preparou 
abaixo algumas dicas para o lojista virtual 
ficar de olho. Confira: 

Diferentes tipos de frete - Oferecer 
diversos tipos de frete ajudará a ampliar 
as vendas. Mas para isso acontecer é 
importante contar com alternativas que 
chamem a atenção de diferentes tipos 
de consumidores. Afinal, há aqueles que 
preferem a rapidez da entrega expressa, 
enquanto outros priorizam o valor mais 
em conta do frete convencional. Nessa 
hora, ter empresas já conhecidas como os 
Correios e transportadoras privadas entre 
suas opções de fretes é um diferencial para 
se destacar da concorrência. 

De olho no valor do frete - Diferen-
temente do que muitos lojistas podem 
pensar, os Correios não são a única opção 
para quem pensa em economia, muitas 
transportadoras privadas apostam em 
alternativas competitivas e dentro da reali-
dade de cada negócio. Além disso, segundo 
pesquisa da PwC , 64% dos consumidores 
preferem pagar mais pelo frete em busca de 
agilidade na entrega. Atente-se às escolhas 
dos usuários e prepare-se para fornecer 
condições que caibam em todos os bolsos 
e atendam a várias preferências de prazos. 

Aposte na experiência do usuário - A 
jornada de compra de um cliente começa 
quando ele visita o site, mas não é conclu-
ída na finalização da compra. A entrega do 
produto, em perfeitas condições e com 
um valor de acordo com a expectativa 
do consumidor é essencial para garantir 
uma experiência positiva no e-commerce. 
Assim, é fundamental investir na gestão 
eficiente de fretes com custos competiti-
vos e sem atrasos se você quer alcançar a 
satisfação e fidelização do público.

Frete como opção de marketing - O 
uso de campanhas focadas no frete pode 
ser um ponto positivo para o aumento de 
vendas na loja virtual, principalmente, 
em datas comemorativas como Dia do 
Consumidor, Dia das Mães, Black Friday, 
Natal, entre outras. Crie kits e combos de 
produtos que comprados juntos podem 
ter frete grátis, por exemplo. Assim você 
aumenta o ticket médio do seu e-commerce 
e ainda usa o frete grátis como um apelo 
sem prejudicar o seu orçamento.

Prazo de frete - É fundamental que a 
compra seja entregue dentro do prazo in-
formado. Afinal, é preciso manter uma boa 
reputação de vendas, pois o cliente avaliará 
a eficiência de suas entregas em um mo-
mento de muito movimento. - Fonte e mais 
informações: (www.melhorenvio.com.br).
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CLubHOuSE: O QuE 
A NOvA REDE SOCIAL 
NOS DIz ATé AGORA?
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CONvERSAS POR vOz

O vaticano e a vacina
Um decreto editado pelo presidente 

da Pontifícia Comissão do Estado da 
Cidade do Vaticano, cardeal Giuseppe 
Bertello, prevê uma linha dura contra 
os antivacinas. Quem recusar a imu-
nização contra a Covid-19 está sujeito 
a "consequências de diversos graus, 
que podem chegar até a interrupção 
da relação de trabalho". Já aqueles que 
tiverem razões de saúde para rejeitar 
a vacinação podem ser rebaixados 
de cargo, mas com a manutenção do 
salário (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/clubhouse-o-que-a-nova-rede-social-nos-diz-ate-agora/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/a-neutro-em-carbono/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-19-02-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/a-caminho-da-presidencia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/5-tendencias-de-tecnologia-na-educacao-para-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/computacao-na-nuvem-a-maior-aliada-do-e-commerce/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/consumidor-dita-as-novas-tendencias-do-mercado-de-embalagens-e-rotulos/

