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A taxa média de abandono de carrinho de 
compra no Brasil é de 61%.

De acordo com levantamento da 
consultoria de e-commerce e 
marketing digital Enext, a taxa 

média de abandono de carrinho de 
compra no Brasil é de 61%. Em 2020, 
a porcentagem de desistência chegou 
a 71%. 

Alguns problemas técnicos, como 
dificuldade no cadastro, são fatores 
que interferem diretamente na deci-
são de quem está prestes a concluir 
um negócio e, infelizmente, acabam 
“espantando” uma potencial venda. 
Considerar esses aspectos é funda-
mental para proporcionar uma expe-
riência satisfatória e, assim, evitar que 
a confiança do cliente seja abalada. 
“Os consumidores online são exímios 
buscadores de informações. Ao surgir 
a necessidade, eles correm para a 
internet e procuram por informações 
comparando prós e contras de cada 
fornecedor. 

Para que eles finalizem essa com-
pra, levam em consideração todas as 
informações obtidas na jornada”, diz 
Natália Tukoff, diretora comercial e 
de Marketing da Yapay. Em primeiro 
lugar, é preciso evitar as “surpresas” 
desagradáveis. É preciso ter aten-
ção com o equilíbrio entre valor dos 
produtos e do frete praticado. Uma 
desproporção pode assustar o cliente 
na hora de finalizar a compra, podendo 
levá-lo a desistir do negócio. 

Por isso, é necessário oferecer um 
preço justo em relação ao frete, com 

O brasileiro sempre foi 
visto como um povo em-
preendedor em potencial. 
Porém, em 2020, a taxa de 
empreendedorismo total no 
Brasil atingiu o menor pata-
mar nos últimos oito anos, 
caindo para 31,6%. Uma 
redução de 18,33% quando 
comparada com a taxa de 
2019. Esses números foram 
compartilhados pelo Sebrae  
e constam no relatório da 
Global Entrepreneurship 
Monitor 2020.

Os índices também revelam 
o aumento no número de 
empreendedores por neces-
sidade, ou seja, brasileiros 
que perderam renda devido 
ao desemprego, ou por outras 
razões, e encontraram no em-
preendedorismo uma manei-
ra de movimentar a economia. 
Dados que colocam o Brasil 
como 7º país do mundo em nú-
mero de empreendedorismo 
inicial, composto por novos 
empresários que realizaram 
alguma ação visando ter um 
negócio ou uma empresa com, 
no máximo, três meses de 
operação. 

Maria Brasil, empreen-
dedora e presidente da 
Confederação Nacional de 
Jovens Empresários (Cona-
je), comenta que, embora o 
momento seja de incertezas, 
também é possível considerá
-lo um período de oportuni-
dades. E mesmo a abertura 
de negócios por necessidade 
pode se tornar um caminho 
de sucesso, com as ferra-
mentas e diretrizes certas. 
“Reinventar-se é uma carac-
terística do brasileiro e essa 
qualidade será fundamental 
neste momento de retomada 
da economia”, avalia. 

Em 20 anos de atuação, 

a Conaje propôs e desen-
volveu inúmeros projetos 
e programas com o intuito 
principal de fomentar o 
empreendedorismo no país, 
de diferentes maneiras, 
possibilitando a qualifica-
ção técnica e uma série de 
experiências voltadas para o 
desenvolvimento de jovens 
líderes, a fim de gerar novas 
oportunidades no mercado. 

É o caso do Feirão do Im-
posto, realizado anualmente 
e que tem como intuito pro-
mover a discussão da carga 
tributária embutida nos 
produtos comercializados. 
Assim como o Brasil Mais 
Empreendedor, criado para 
capacitar jovens e adultos, 
de 18 a 39 anos, em situação 
de vulnerabilidade social. 

“A atuação da Conaje está 
alicerçada na missão de forta-
lecer o ecossistema empreen-
dedor no Brasil, mas também 
de provocar discussões e um 
olhar crítico acerca de temas 
diversos”, diz Maria. O intuito 
é trabalhar o empreendedoris-
mo como uma oportunidade 
de gerar renda e independên-
cia financeira e social. 

Para dar voz aos empre-
endedores e orientá-los, a 
Conaje está presente em 21 
estados, por meio das fede-
rações e associações locais. 
Já são mais de 36 mil pessoas 
associadas aos movimentos 
locais. A entidade também se 
faz presente em discussões 
relevantes no exterior, por 
meio da Aliança de Jovens 
Empreendedores do G20, 
Federação Ibero-America-
na de Jovens Empresários 
(FIJE), Bloco Mercosul e 
Países Lusófonos. - Fonte 
e mais informações, acesse: 
(www.conaje.com.br).

Embora o momento seja de incertezas, também é possível 
considerá-lo um período de oportunidades.
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Se tem uma coisa que o momento atual veio para nos 
ensinar de vez é que a mudança é a única constante. 
Lá no fundo, eu e você já sabíamos disso. Mas todo 

humano tem um pouco de “alergia” a mudanças, também 
conhecida como “ansiedade”. Tentamos nos enganar 
traçando planos de estabilidade e segurança, até que a 
gente vira a curva de novo e POW, temos que repensar 
tudo. Ou, na linguagem moderna, “pivotar”.

E quando o assunto é sua empresa, essa ansiedade pode 
subir a níveis difíceis de lidar, porque uma empresa afeta 
muitas vidas. Resolvi escrever esse artigo porque, desde 
que a arte virou minha profissão, mais ou menos 20 anos 
atrás, tive a oportunidade de navegar por tantos projetos, 
oportunidades, marés altas e baixas, erros, acertos e sen-
timentos difíceis de lidar, que acho que posso contribuir 
com algumas ideias para você que não sabe por onde 
começar para pivotar o seu negócio. 

A primeira coisa que você precisa levar em conta é que 
a noção de “planejamento” está passando por uma revolu-
ção sem precedentes. Tem sido praticamente impossível 
planejar as coisas a médio e longo prazo. E vai ficar pior. 
Ou melhor. Ainda não sei. Mas saberei. “Ainda não sei, 
mas saberei” é uma frase fundamental a partir de agora 
no seu planejamento. Aliás, fiz um fundo de tela com essa 
frase pra você tirar um print e colocar na tela inicial do 

seu telefone - baixe ela no meu instagram, clicando aqui 
[inserir link para www.instagram.com/cesarmunhoz ]. Ela 
fala do desafio diário de entrar em contato com uma mu-
dança e despertar dentro de si o mecanismo de descobrir 
uma solução. Ainda não sei, mas em algum momento sabe-
rei. É seu papel como empreendedor manter essa chama 
acesa. Ela vai guiar você como um ímã para a solução que 
funciona para você.

Aprendi essa lição nos anos 2000, quando decidi que 
queria trabalhar com música experimental. Agora me diga: 
quem contrata músico experimental? “Ainda não sei, mas 
saberei”, disse pra mim mesmo. Continuei aperfeiçoando 
meu ofício e desviando das propostas de trabalho que não 
tinham nada a ver com o que eu queria. Levou um tempo 
até que eu conhecesse o primeiro cliente. Depois vieram o 
segundo, o terceiro. Depois vieram os prêmios, e assim por 
diante. Hoje, graças ao foco em descobrir novos caminhos, 
consigo navegar com relativa tranquilidade pelo mercado 
do qual faço parte.

Outra coisa da qual não dá pra fugir é a necessidade de 
manter a calma. Parece mais fácil falar do que fazer, até 
que de repente você encontra seu próprio jeito de fazer. 
O meu jeito é reservar, sem falta, um momento durante 
a semana para ficar quieto e desconectado, na medida 
do possível, de afazeres e barulhinhos de telefone, com-

putador, etc. Esse momento semanal de quietude me 
renova profundamente e faz com que fique mais fácil 
tomar qualquer decisão. Descobri isso quando, depois 
de manter mais de uma década de rotina de trabalho 
incessante, o burnout caiu como uma pedra na minha 
cabeça e eu me vi sem habilidade alguma de processar 
informações e tomar decisões. Pivotar vem de pivô, que 
significa centro, o ponto central a partir do qual tudo 
faz sentido. Ao encontrar e alimentar o seu centro, e 
achar formas de permanecer nele, fica muito mais fácil 
e certeiro pivotar/girar/redirecionar o seu negócio para 
qualquer lugar.

Espero que minha experiência tenha ajudado você a 
trazer algo de novo para seu dia a dia e a manter o centro 
bem equilibrado na hora de fazer grandes mudanças. Ago-
ra quero saber da sua experiência: deixe um comentário 
contando como você lida com a necessidade de pivotar. 
Vamos juntos encontrar maneiras de manter nossos ne-
gócios vivos, sólidos e na direção certa.

(*) - É artista, comunicador e produtor de ativos de entretenimento 
para projetos no Brasil, Estados Unidos, Suécia e Austrália. Mestre em 
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Aprenda a pivotar 
como um artista

Alta do abandono de carrinho 
é o vilão do varejo online

Quem nunca desistiu de uma compra momentos antes de fechar um negócio? No mundo online é mais 
comum do que se imagina

contornar a situação. Os dados são 
a base para as campanhas, porém, é 
preciso usá-los de forma coerente e 
inteligente, e respeitando a LGPD. 
Uma das opções é a aplicação de 
técnicas de machine learning. 

Com a ferramenta é possível prever 
padrões e tendências, assim é possível 
definir quais processos podem ser 
modificados ou eliminados durante a 
compra. 

“É importante entender em qual 
parte da compra o abandono de car-
rinho acontece. Por isso, a utilização 
de dados como fonte de informações 
possibilita ao empreendedor entender 
se o consumidor abandonou o carrinho 
no pagamento ou em algum outro 
momento. Assim, utilizar informações 
da base permite focar esforços em 
solucionar um problema específico”, 
acrescenta Natália. 

O checkout transparente é outra 
opção para facilitar a venda, pois os 
consumidores não precisam migrar 
para o site do processador de paga-
mentos para concluir a compra. Isto 
evita os pontos de fuga durante a 
finalização da compra, além de au-
mentar a confiabilidade do comprador. 
É importante analisar as soluções 
especiais disponíveis no mercado que 
se adequem à necessidade de cada 
negócio. Uma destas soluções está nos 
intermediadores de pagamento. - Fon-
te e mais informações: (https://www.
yapay.com.br).
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opções de entregas ou apostando em 
presentes e buscando agregar valor 
ao pedido. Outro erro que precisa ser 
evitado é a complexidade no momento 
de fazer um cadastro na loja virtual. O 
layout precisa ser intuitivo ao localizar 
o produto desejado sem atritos ou 
confusões, buscando sempre transmitir 
segurança. 

Também é preciso oferecer opções 
de pagamento aos clientes. É preciso 
disponibilizar o máximo de opções, 
como PIX, boleto e cartões de cré-
dito de diversas bandeiras para que 
o cliente se sinta confortável para 
escolher como prefere finalizar a 
compra, ampliando as chances de 
conversão. O lojista pode e deve 
utilizar a tecnologia a seu favor para 

Antes de tentar fazer sua 
escolha entre “multiproprieda-
de” e “time-sharing” é preciso 
entender os conceitos que de-
terminam as características de 
cada um. Isso porque ambos são 
consideravelmente similares e 
podem ser facilmente confundi-
dos caso não haja uma percep-
ção um pouco mais aprofundada 
sobre suas particularidades. 

Uma das principais diferen-
ças entre uma modalidade e a 
outra é que, no “time-sharing”, 
por exemplo, quem adquire o 
imóvel tem direito de uso por 
um número pré-determinado 
de anos, no Brasil, em geral, 
esse tempo varia de 10 a 15. 

Passado esse período, caso o 
empreendedor desista do ne-
gócio ou queira algum reajuste, 
é possível fazê-lo. Enquanto na 
multipropriedade, por sua vez, 
a fração do imóvel é adquirida 
pelo cliente e escriturada, ou 
seja, ele se torna dono daquela 
fração por toda a vida. 

O “time-sharing” funciona 
mais como uma prestação 
de serviço que o consumidor 
pode contratar. Justamente 
por isso, esta modalidade 
também é conhecida como 
“hospedagem por tempo 
compartilhado” ou “vacation 
club”, já que não se trata de 
uma posse permanente, res-

tringindo-se a uma quantida-
de de anos fixada no momento 
da contratação do serviço. 

Por meio da Lei 13.777, 
ou Lei da Multipropriedade, 
publicada em dezembro de 
2018, instituiu-se a multipro-
priedade: possibilidade de 
vários proprietários em um 
mesmo bem, que o utilizam 
em uma parcela de tempo 
determinada. Diferentemente 
do time-sharing, a multipro-
priedade imobiliária envolve 
o processo de compra de uma 
fração do empreendimento 
pretendido. Em suma, quem 
escolhe essa opção, torna-se 
um dos donos do imóvel - que 

é vendido em “partes” - com 
direito a escritura e tudo mais. 

Para optar pela melhor alter-
nativa, o procedimento é bem 
simples: basta analisar o seu 
perfil, as suas necessidades 
e os seus anseios. O impor-
tante é ponderar bem sobre o 
seu objetivo antes de fechar 
qualquer negócio. Analise cui-
dadosamente: desejo contar 
apenas com um espaço para 
passar algumas temporadas 
com período predeterminado 
ou ter um imóvel que é seu 
por direito para aproveitar 
como quiser? - Fonte e mais 
informações: (www.granpara-
disocamposdojordao.com.br). 

Multipropriedade ou time-sharing: qual é a melhor opção?

Aumenta o número 
de empreendedores 

por necessidade
sasun1990_canva


