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Criado com o objetivo de incluir os vendedores de lojas físicas no 
processo de transformação digital do varejo, chega ao mercado o OTO 
(Online to Offline ou Offline to Online), aplicativo de Inteligência Arti-
ficial que empodera o vendedor da loja física e faz ele aumentar as suas 
vendas, além de oferecer um contato mais personalizado e humanizado 
aos clientes. A nova tecnologia é uma ferramenta de CRM para loja 
física, que possibilita a integração de todas as campanhas de marketing 
no cenário offline e online e faz com que o vendedor se torne mais 
um canal de comunicação alinhado às estratégias de negócio.  

A inclusão de vendedores de lojas físicas 
na transformação digital do varejo

As mudanças trazidas pela pandemia impactaram a indústria e o varejo 
de diferentes formas. Com a dinâmica alterada do comportamento do 
shopper no PDV em relação às novas necessidades e oportunidades 
de consumo, e com as restrições estabelecidas pelos governos para o 
varejo, muitas marcas tiveram que adotar novas estratégias e ações 
táticas para manutenção de mercado e para promover o relacionamento 
de seus produtos com os consumidores.  

Cinco lições que a pandemia trouxe para 
o trade marketing e o varejo
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Negócios em Pauta

Aviação Executiva 
A crise ocasionada pela pandemia impactou diversos setores da econo-

mia de forma negativa. Porém, o setor de aviação executiva foi atingido 
positivamente, ao contrário da aviação comercial. Destinos nacionais 
foram priorizados, já que as fronteiras internacionais estão fechadas e a 
privacidade nos voos de lazer e negócios são fatores que ocasionam esse 
crescimento, assim como os voos médicos e de carga. A Avantto, líder 
no segmento de compartilhamento de aeronaves executivas,  aponta 
que em 2020 registrou um aumento de 25% no resultado operacional, 
comparado ao ano anterior.  E a tendência é que esse número cresça. 
A empresa, que possui 65 aeronaves em sua frota e aproximadamente 
450 usuários ativos, em seu sistema de compartilhamento, estima fechar 
o ano de 2021 com um aumento de 32% no EBIT. (www.avantto.com.
br).    Leia a coluna completa na página 3
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Webinar debate tendências de gestão

@Definir e reestruturar as necessidades dos trabalhadores, in-
centivar a transformação e buscar novas formas de trabalhar. 

Essas são as três prioridades para as organizações neste ano. Entre 
outros pontos, o estudo revelou que 48% dos líderes de RH esperam 
que a pandemia afete negativamente os resultados dos negócios. 
Então, como se adaptar diante desse cenário? Quais as perspectivas 
para 2021? E como os líderes podem reinventar e transformar os RHs 
através dessas tendências? Para responder a essas e outras questões, 
a Mercer promove um webinar que abordará os principais insights 
do estudo (https://mmc.zoom.us/webinar/register/WN_OIJ5oHgLS8-
-eIkv3EHwLMg).   Leia a coluna  completa na página 2
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A palavra turnover é uma das 
mais abominadas dentro do 
meio corporativo.

Você pode até não ter ouvido falar 
nela ainda, mas com certeza sabe 

que a rotatividade dentro das empresas 
acaba sendo sinônimo de insatisfação 
dos funcionários, remuneração abaixo do 
esperado e falta de plano de carreira para 
que os colaboradores possam enxergar 
a possibilidade de crescimento dentro 
da corporação. 

Essa taxa de turnover ou rotatividade 
é calculada levando em consideração o 
número de contratações, o número de 
demissões e a quantidade de funcionários 
na empresa. De acordo com especialistas, 
a taxa aceitável de turnover dentro de 
uma companhia é de até 10%. Acima 
desse percentual, os gestores da corpo-
ração já precisam ligar o sinal de alerta. 
Afinal, com uma alta rotatividade, é difícil 
implantar uma cultura organizacional. 

Buscando uma forma de reduzir a taxa 
de rotatividade, muitas empresas têm 
adotado formas de valorização dos seus 
talentos, ou seja, maneiras de engajar 
cada vez mais os funcionários. "É muito 
importante lembrar que são as pessoas 
que fazem as operações acontecer nas 
empresas. Desta forma, se os funcioná-
rios não estão satisfeitos, o rendimento 
e a produtividade daquela corporação 
também não serão positivos", destaca o 
CEO do grupo Ser Educacional, um dos 
maiores grupos educacionais do país, 
Jânyo Diniz. Um dos setores que mais 
têm sofrido com a rotatividade de colabo-
radores é o de tecnologia da informação. 

No entanto, curiosamente, a alta ro-
tatividade não está diretamente ligada 
à falta de ações de retenção por parte 
das companhias. Muito pelo contrário. O 
grande problema é a alta oferta de vagas 
e a escassez de profissionais. "O mercado 

Valorização dos talentos reduz rotatividade 

tem a cada dia mais vagas, o que não é 
acompanhado pelo ritmo de formação 
de profissionais qualificados. Por isso, 
as empresas estão sempre disputando 
quem têm mais benefícios e o melhor 
plano de carreira para o colaborador", 
destaca o CEO da Pitang Agile IT, uma 
das maiores empresas de tecnologia do 
Nordeste, Antônio Valença. 

Uma das alternativas encontradas pelas 
empresas para manter o engajamento é 
criar formas de ouvir e capacitar os funcio-
nários. As grandes corporações estão, cada 
vez mais, prezando pelo feedback vindo 
por parte dos colaboradores e utilizando 
essas opiniões para mudar processos que 
são realizados internamente. "Percebemos 
que era cada vez mais necessário encontrar 
uma forma de nos aproximarmos ainda 
mais dos nossos colaboradores e ouvir o que 
eles têm a dizer em relação ao trabalho", 
complementa Valença. 

A estratégia também foi adotada em 
empresas de diversos setores. Mantendo 
a mesma ideia, de dar mais atenção ao 
feedback dos colaboradores, o Ser Edu-
cacional também colocou o método em 
ação. "Ainda antes do início desta pan-
demia, resolvemos iniciar uma avaliação 
360º, no qual não apenas os gestores qua-
lificam o desempenho dos funcionários, 
mas os colaboradores também avaliam os 

seus superiores e dão ideias de como o 
trabalho pode melhorar", explica Diniz. 

Com o feedback dos colaboradores, as 
empresas passaram a enxergar a necessi-
dade de um canal ainda mais aberto entre 
os funcionários e a direção das companhias. 
"Essas oportunidades foram desenvolvidas 
por meio de vários projetos de aproximação 
e engajamento dos colaboradores. Foi as-
sim que surgiu, inicialmente, o Digit, uma 
reunião aberta de colaboradores Pitang, na 
qual se conversa sobre assuntos trazidos 
por eles", conta Valença. 

"Com o sucesso dessas reuniões, nas 
quais os funcionários passaram a ter 
cada vez mais confiança, passamos a 
apoiar outras iniciativas lideradas pelos 
nossos colaboradores que foram as comu-
nidades práticas, que são como grupos 
internos de autodesenvolvimento, nos 
quais participam os colaboradores que 
querem se aprofundar em um conhe-
cimento específico e se organizar em 
Comunidade para estudar sobre esse 
tema", complementa. 

Diniz destaca que, dentro da empresa, 
os funcionários passaram a ter a oportuni-
dade de sugerir mudanças nos processos 
realizados. "Criamos a oportunidade para 
que eles possam dar ideias de melhorar 
o nosso trabalho. Por meio dos nossos 
canais digitais internos, os colaboradores 
sugerem as mudanças e elas são avaliadas. 
E as ideias escolhidas, além de serem 
colocadas em prática, ainda rendem 
bonificações para autor", explica Jânyo. 

Assim, com esse trabalho de engaja-
mento das equipes, a produtividade fica 
ainda maior. "Se engana quem pensa que 
esse tipo de trabalho é um custo para a 
empresa. Muito pelo contrário, manter 
os nossos funcionários engajados e mo-
tivados só nos traz benefícios. O nosso 
papel é criar e incentivar um ambiente 
de engajamento e satisfação de seus 
colaboradores", finaliza Valença.

Quer vender 
mais? Crie 
personas para 
seu negócio!

Carol Olival
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AdMINIsTRAM MELhoR As MudANçAs

Legalização da maconha
Parlamentares de Nova York acabaram 

de aprovar proposta que legaliza o uso de 
maconha por adultos, fazendo do estado 
o 15º dos Estados Unidos a permitir o 
uso recreativo da droga. O governador 
de Nova York, Andrew Cuomo, disse 
estar ansioso para sancionar a proposta 
e transformá-la em lei. A decisão também 
foi saudada pela NORML, um grupo 
pró-maconha, que disse que dezenas de 
milhares de nova-iorquinos foram presos 
todos os anos por pequenas violações 
relacionadas à maconha e que a maioria 
era jovem, pobre e de cor (ABr).
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