
A pandemia e a 
evolução dos modelos 
de negócio do varejo

Nos últimos meses, 
muitos varejistas vêm 
discutindo com seus 
pares de mercado 
e com especialistas 
sobre a melhor forma 
de enfrentar os 
desafios

Que vão desde a gestão 
de custos, passando 
pelo relacionamento 

com o cliente até o impacto 
dos valores e propósitos. 
São temas sobre os quais o 
setor já vinha comentando 
há algum tempo, mas que 
foram apontados como 
prioridade para este ano. 
Vale lembrar que a pande-
mia e o mercado em rápida 
evolução forneceram uma 
nova lente para visualizá-los 
sob um ângulo diferentes. 

Ressaltamos que esses 
fatores já fazem parte do 
modelo de negócios de mui-
tas empresas e que vêm evo-
luindo rapidamente. Nesse 
sentido, os varejistas têm 
analisado se a decadência 
do modelo tradicional de va-
rejo vem ocorrendo há anos 
e se a Covid-19 realmente 
acelerou esse processo 
com a rápida evolução e a 
dinâmica da relação entre os 
modelos de negócio físico e 
o digital. 

Por um lado, há evidên-
cias de que os dois estão se 
tornando cada vez mais inte-
grados à medida que as lojas 
aumentam rapidamente os 
recursos digitais e começam 
a reinventar a proposta de 
valor para um mundo digi-
tal prioritário. Por outro, 
também está claro que as 
métricas que usamos para 
gerenciar o online e o físico 
não são iguais. 

Aquelas estratégias que 
funcionaram na loja física 
podem ajudar durante o 
período de transição, mas 
não representam neces-
sariamente as melhores 
práticas em um mundo 
digital, e o inverso também 
se aplica, pois empresários e 
executivos estão buscando, 
por meio de tecnologia, apli-
car boas práticas do mundo 
digital no varejo físico. 

Essa relação em evolução 
entre o físico e o digital 
está ocorrendo por meio da 
transformação e inovação 
do modelo de negócios. 
A utilização dos imóveis 
está sendo alterada com a 
redução de espaço para a 
implantação de minicentros 
de distribuição ou dark 
stores, criadas especifica-
mente para atendimento de 
pedidos digitais e clique-e
-retire, e com ecossistemas 
de plataformas comprando 
espaços de varejo para ser-
vir como novos centros de 
distribuição regionais. 

Essa evolução continuará 
a impactar a e revolucionar 
a utilização do espaço físico, 
sugerindo uma mudança 
radical no propósito dos 
showrooms e serviços ao 
cliente. Acredita-se que 
uma mudança semelhante 
acontecerá com os modelos 
de trabalho. Muitos varejis-
tas vão priorizar as iniciati-
vas em que os funcionários 
estão agregando valor em 
um mundo cada vez mais 
digital enquanto, ao mesmo 
tempo, se esforçam para 
evitar conflitos potenciais 
que já estão surgindo. 

Vendedores que durante 
a pandemia se valeram de 
dispositivos como apps ou 
aplicativos de mensagens 
para seguirem vendendo 
com as lojas fechadas, aca-
baram incorporando este 
comportamento e seguem 
fazendo negócios desta 
forma mesmo com as lojas 
abertas. A evolução do mo-
delo de negócios também 
está sendo impulsionada 
por esforços para aprimorar 
a cadeia de valor. 

Nesse sentido, as em-
presas de suprimentos 
começaram a ter foco na 
demanda à medida que as 
expectativas dos clientes 
mudam e o atendimento 
expresso se torna cada 
vez mais importante. Com 
isso, os varejistas estão 
tendo que mudar a gama 
de produtos, modelos de 
distribuição, inventário e os 
canais de comercialização. 
Eles veem a cadeia de valor 
como uma oportunidade 
para impulsionar a inova-
ção, diferenciar-se perante 
os consumidores, além de 
criar uma vantagem com-
petitiva sustentável. 

Em última análise, as 
grandes questões para pra-
ticamente todos os varejis-
tas são como alinhar-se com 
as plataformas existentes 
e quando se envolver em 
parcerias, em vez de agir 
sozinho nessa jornada de 
transformação. 

Agora, eles entendem que 
têm essencialmente três 
opções: participar como 
seller em uma plataforma 
existente; tornar-se um ver-
dadeiro ator da estratégia 
omnichannel (uso simultâ-
neo e interligado de todos os 
canais de comercialização, 
comunicação e distribui-
ção), ou se especializar em 
áreas de nicho menores. 

Cada uma vem com os 
próprios desafios e re-
compensas exclusivas. Os 
varejistas precisarão deci-
dir sobre qual modelo ou 
combinação eles desejam 
operar no futuro ou correrão 
o risco de ver os negócios 
fracassarem. 

(*) - É sócio líder da área de consumo 
e varejo da KPMG.
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O uso de mídias 
sociais nos Estados 
Unidos

Vivaldo José Breternitz (*)
 
O Pew Research Center 

é um instituto de pesquisas 
americano que acaba de pu-
blicar os resultados de um 
levantamento acerca do uso 
de mídias sociais nos Estados 
Unidos. O instituto informa 
que YouTube e Facebook ain-
da são as plataformas de mídia 
social dominantes no país: 
81% dos adultos americanos 
são usuários do YouTube neste 
ano de 2021, contra 73% em 
2019. Já os números do Fa-
cebook permanecem estáveis 
nos últimos cinco anos: 69% 
do mesmo público é usuário 
da rede social. 

Além do YouTube, apenas 
mais uma plataforma teve um 
crescimento estatisticamente 
significativo, o Reddit, que 
saiu de 11% em 2019 para 
18% em 2021. Embora o cres-
cimento tenha desacelerado, 
os americanos não parecem 
estar menos viciados em mí-
dia social; dentre os usuários 
que dizem acessar os serviços 
“várias vezes ao dia”, estão os 
do Facebook (49%), Snapchat 
(45%) e Instagram (38%). 
Dentre os usuários do YouTu-
be, pouco mais de um terço 
relatam visitar o serviço mais 
de uma vez por dia. 

O relatório também oferece 
uma visão interessante acerca 
do uso dessas ferramentas por 
jovens entre 18 e 29 anos, que 
se declararam usuários do 
YouTube (95%), Instagram 
(71%), Facebook (70%), 
Snapchat (65%) e TikTok 
(48%). Também são interes-
santes os dados acerca do 
Instagram e WhatsApp, cujos 
usuários são, em sua maioria, 
de origem hispânica; do Pinte-
rest, majoritariamente utiliza-
dos por mulheres; e Linkedin, 
utilizado principalmente pela 
população com nível mais alto 
de educação formal. 

Esses números não podem 
ser automaticamente consi-
derados válidos para o Brasil, 
mas seu conhecimento pode 
ser útil para os que atuam na 
área. 

(*) - Doutor em Ciências 
pela USP, é professor da Faculdade de 

Computação e Informática 
da Universidade. 

O volume de serviços no país teve alta de 3,7% na passagem 
de janeiro para fevereiro. Essa foi a nona taxa de crescimento 
consecutiva do indicador, que acumula ganhos de 24% nesse 
período de nove meses. O setor também superou, pela pri-
meira vez, o período pré-pandemia, ficando 0,9%, acima do 
patamar de fevereiro de 2020, na série com ajuste sazonal. 
O dado foi divulgado ontem (15) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Nos outros tipos de comparação, no entanto, os serviços 
apresentaram queda: em relação a fevereiro de 2020, sem 
ajuste sazonal (-2%), acumulado do ano (-3,5%) e acumulado 
de 12 meses (-8,6%). A receita nominal teve alta de 2,8% 
na comparação com janeiro deste ano, mas caiu 1,6% em 
relação a fevereiro, 3,4% no acumulado do ano e de 8,2% 
no acumulado de 12 meses.

A alta de 3,7% do volume de serviços de janeiro para fe-
vereiro foi acompanhada pelas cinco atividades pesquisadas 
pelo IBGE: transportes, serviços auxiliares aos transportes e 
correio (4,4%), profissionais, administrativos e complemen-
tares (3,3%), prestados às famílias (8,8%), outros serviços 
(4,7%) e informação e comunicação (0,1%) (ABr).

Existem diversas formas de empreender e, para começar em 
qualquer uma delas, é preciso definir estratégias.

Com 14 milhões de pes-
soas desempregadas, 
o Brasil ultrapassou 

a marca de 10 milhões de 
microempreendedores ca-
dastrados no MEI (micro-
empreendedor individual) 
no último ano. 

Existem diversas formas 
de empreender e, para 
começar em qualquer uma 
delas, é preciso definir es-
tratégias. A Printi, gráfica 
online focada em produtos 
personalizados, criou a série 
“Começando meu negócio 
do zero” para ajudar quem 
tem o sonho de empreender 
e oferece um verdadeiro 
passo a passo para criar uma 
marca de sucesso. Confira 
algumas dicas: 
	 •	Dê o pontapé inicial 

- Marcas são como pes-
soas e precisam ter uma 
razão para existir. Vale 
pensar na marca como 
uma pessoa que está nas-
cendo. Como eu quero 
que essa marca se apre-
sente para a sociedade 
e principalmente, que 
tipo de valor e propósito 
essa marca vai exercer 
no mundo. 

	 •	Defina seu público
-alvo e concorrência 
- O empreendedor deve 
entrar no universo de 
pesquisa para entender o 
público-alvo. Com isso, é 
definido quem é o cliente 
principal, mesmo que 

O e-commerce cresceu tanto em número de compras online, 
quanto novos sites de vendas.

O comércio tradicional 
foi duramente afetado 
com as restrições rela-
cionadas à Covid-19. A 
alternativa encontrada 
por muitos empresários ao 
longo do ano de 2020 foi 
adequar-se ao comércio 
eletrônico. Agora, com 
os sucessivos lockdowns 
decretados em razão do 
agravamento da pande-
mia, esse novo perfil de 
negócios foi novamente 
colocado em evidência e, 
por essa razão, alguns cui-
dados devem ser tomados 
para que o empreendedor 
tenha êxito e não saia no 
prejuízo

“Desde o início da pande-
mia, o e-commerce cresceu 
significativamente, tanto 
em número de compras 
online, quanto novos sites 
de vendas. Após um ano 
da pandemia, já é possível 
traçar os principais pontos 
de vulnerabilidade que 
esse ‘novo mercado’ resul-
tou”, diz Kristian Pscheidt, 
advogado sócio do Costa 
Marfori Advogados. Abaixo 
o especialista aponta cinco 
cautelas que devem estar 
no radar do empresário 
que atua no comércio ele-
trônico. 
 1) Entregas - não 

recebimento - O 
não recebimento de 
mercadorias relacio-
nadas ao extravio da 
mercadoria, entrega 
em local diverso, ou 
mesmo para pessoas 
não autorizadas, mos-
tra-se o principal pro-
blema detectado no 
comércio eletrônico. 
A pandemia impul-
sionou as empresas 
de frete, que muitas 
vezes recebem uma 
sobrecarga de tra-
balho. É importante 
que o empresário se 
certifique da capa-
cidade operacional 
da empresa de frete, 
bem como utilize-se 

Dicas essenciais para quem quer 
começar um negócio do zero

Durante a pandemia, observamos um crescimento massivo no número de negócios online, 
demonstrando que cada vez mais pessoas buscam boas ideias para começar um negócio do zero

	 •	Escolha o nome da 
empresa - Muita gente 
pensa que o nome da 
empresa vem em uma 
epifania, mas na verda-
de, precisa ser parte da 
construção da marca. O 
nome tem que represen-
tar o diferencial do seu 
produto. Tem que refletir 
o DNA da marca que está 
sendo criada. 

	 •	Propósito de marca 
- Independentemente 
do tamanho da empre-
sa, toda marca precisa 
de um propósito para 
existir. Ele corresponde 
à essência da marca e 
aquilo que deseja trans-
mitir para o mundo. Além 
disso, é a forma como a 
empresa atua na socie-
dade, sendo consciente 
sobre seu papel e sobre 
o impacto que produz na 
vida dos consumidores e 
da sua comunidade. 

  Após definir o propósito, 
o próximo passo é volta-
do para posicionamento 
de marca, uma estraté-
gia técnica construída 
junto ao profissional 
de marketing, que tem 
o objetivo de focar na 
percepção do cliente 
sobre a marca e pode 
ser transmitido de várias 
formas, como um slogan, 
por exemplo. Fonte 
e mais informações: 
(www.printi.com.br). 
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tenham outros possíveis 
alvos. De acordo com 
Ellen Pretel, gerente de 
Marketing, Branding e 
Comunicação da Printi, 
a pesquisa é dividida em 
três momentos. 

  “A primeira é conhecer 
a estratégia de negócio - 
sobre o que vai oferecer, 
como e qual é o diferencial 
da marca. Na segunda eta-
pa, é importante conhecer 
o cliente - quem é ele, o 
que é importante para 
ele, o que ele enxerga em 
relação ao produto. Por 
último, entender como o 
mercado funciona - saber 
se tem concorrência, o 
que dá certo e o que pode 
ser feito para se destacar 
das outras empresas”, 
comenta. 

  Aprender a partir do 
que já foi feito também é 
importante. “Entender o 
mercado e como os con-
correntes se posicionam, 
aprender com o que dá 
certo, mas também com 
o que dá errado. A gente 
costuma estudar casos 
de sucesso, mas casos de 
insucesso também nos 
dão grandes insights do 
que pode dar errado no 
caminho”, finaliza Ellen. 

	 •	Estabeleça Metas - É 
importante colocar no 
planejamento uma meta 
possível de cumprir. 
O empreendedor deve 
levar em consideração 
o cenário atual, onde a 
marca quer chegar e o 
espaço que deseja con-
quistar. 

Serviços registram crescimento 
de 3,7% em fevereiro

Cinco cautelas para o e-commerce 
durante a pandemia

de tecnologia apta a 
rastrear o produto e 
confirmar se foi efeti-
vamente entregue ao 
consumidor correto.

 2) Entregas - atrasos - 
Ao lado de problemas 
relacionados ao não 
recebimento, os atra-
sos, as entregas incom-
pletas ou mesmo de 
produtos danificados 
também concorrem 
no topo da lista de 
problemas. A questão 
logística é fundamental 
para o comércio ele-
trônico, sendo que as 
restrições de circula-
ção das pessoas podem 
dificultar a entrega, 
sendo recomendável 
que o empresário su-
gira prazos mais elás-
ticos de entrega.

 3) Problemas com pa-
gamento - A utilização 
de meios eletrônicos 
de pagamento, em 
especial por interme-
diários financeiros, 
pode dificultar a iden-
tificação da operação, 
a confirmação do re-
cebimento ou mesmo 
prejudicar o estorno 
do consumidor, acaso 
ele se arrependa da 
compra. É importante 
atestar que os inter-
mediários possuam 
uma plataforma que 
possibilite o acompa-

nhamento em tempo 
real da operação, 
facilitando a identifi-
cação e operação do 
pagamento.

 4) Fraudes - Cresceram 
as vendas online, 
multiplicaram-se as 
fraudes. É dever da 
empresa sinalizar, em 
seu sítio eletrônico, 
os cuidados que o 
consumidor deve ter 
ao adquirir um pro-
duto/serviço de forma 
remota. Adicional-
mente, é necessário 
que o comerciante 
crie uma rotina de 
identificação de frau-
des e comunique às 
autoridades compe-
tentes.

 5) Logístiva reversda 
- O direito ao arrepen-
dimento é prerroga-
tiva do consumidor, 
que pode desistir 
da compra. Porém, 
com o fechamento 
das atividades não 
essenciais, a logística 
reversa mostra-se um 
entrave. Desta forma, 
a empresa precisa 
custear um modo efe-
tivo de recolhimento 
do produto e estipular 
prazos mais elasteci-
dos, dada a dificulda-
de logística. - Fonte: 
(www.costamarfori.
com.br).
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