
Três indicadores de análise financeira 
do varejo que é preciso conhecer     leia na página 6

www.netjen.com.br

Ano XIX – Nº 4.440

Quinta-feira, 
02 de setembro de 2021

para informações sobre o

faça a leitura do 
qr code com seu celular

Mercado
financeiro

Apesar do IPO ser um dos temas mais quentes em empresas de 
todos os portes, nem todas pensam ou estão preparadas para esse 
passo. Mesmo assim, há diversas formas de captação de recursos 
que podem se encaixar em diferentes estágios do desenvolvimento 
de um negócio. Goldwasser Neto, cofundador e CEO do Accountfy, 
plataforma SaaS para gestão de performance corporativa, lista alguns 
modelos de captação.  

seis formas de captação de recursos para empresas 
em diferente estágios

Muito provavelmente você já deve ter ouvido a expressão “é melhor 
pescar com rede do que com uma vara” que, traduzindo, nada mais é 
do que a empresa adotar estratégias de massa, que consigam atingir 
um número maior de clientes em uma tacada só. Ou seja, é como se a 
empresa se mantivesse em uma posição que chamamos de “caçador”: 
ela utiliza estratégias um tanto agressivas no lidar com o cliente, como 
o telemarketing ativo (melhor exemplo desta prática).  

dicas para quem deseja montar um e-commerce 
automotivo

As mudanças implementadas pela Apple com o iOS 14 e posterior-
mente com o iOS 14.5, deixaram uma grande pergunta na mente dos 
profissionais de marketing: como a produção de anúncios mobile será 
impactada e quais as principais mudanças? - Antes de tudo, vamos 
relembrar como era o cenário antes das mudanças com o IDFA: Era 
possível entregar anúncios personalizados para segmentos específicos 
de usuários, com textos que conversavam com eles, como por exemplo, 
“sentimos sua falta” para as pessoas que fizeram uma compra em seu 
aplicativo, mas não o abriram por mais de 30 dias.  

as mudanças em anúncios mobile após  
o ios 14.5
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negócios em pauta

Reta final para o Novo Museu do Ipiranga
O governo de São Paulo começou a contagem regressiva para a entrega 

do Novo Museu do Ipiranga. A reforma, que começou em 2019, está 
com 70% das obras concluídas e entra agora na etapa de restauro e 
recuperação do Jardim Francês. O projeto prevê a restauração de toda 
a área construída e botânica, além da construção de um restaurante com 
270m², modernização da iluminação, requalificação das vias de acesso e 
o resgate de duas fontes do projeto original. A reabertura está marcada 
para 7 de setembro de 2022 com as festividades de comemoração dos 
200 anos de independência do Brasil. "A proposta é um mês de festivi-
dades e atividades. Na parte externa, a partir de 7 de agosto, e na parte 
interna, a partir de 7 de setembro. Uma celebração de verdade, autêntica, 
dos 200 anos da nossa independência", disse o governador João Doria 
(ABr).    leia a coluna completa na página 3
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Tech friday - Mobly

@A próxima edição do Tech Friday recebe Victor Pereira Noda, Co- 
fundador e CEO da Mobly, para falar sobre como a empresa tem 

utilizado tecnologia para vender mais e ampliar os negócios. A Mobly é uma 
empresa que atua no comércio eletrônico e hoje é referência de inovação 
no segmento de móveis e decoração. Ao todo, o portfólio da varejista conta 
com mais de 200 mil artigos, entre mobiliários e objetos de decoração. A 
live, que acontece na sexta-feira (03/9), às 10h, será apresentada por Aline 
Toledo Costa, Officer Tech & Related Companies do Itaú BBA, e Cássio 
Gouveia, Managing Director do Itaú BBA. Para assistir, acesse o Youtube 
do Itaú BBA: https://www.youtube.com/itaubba  .    leia a coluna 
completa na página 2
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em 2020, o varejo digital 
apresentou um largo 
crescimento por conta da 
pandemia, já que as compras 
online passaram a ser alternativa 
para muitos brasileiros. 

no primeiro trimestre de 2021, o seg-
mento cresceu 72,2%, se comparado 

com o mesmo período de 2020, segundo 
dados divulgados pela Neotrust. 

Neste contexto, a experiência do cliente 
com as compras é fundamental para garan-
tir a fidelização. E a experiência não acaba 
com a compra - envolve a entrega e o pós 
(caso haja algum problema). 

Segundo informações da Marketing Me-
trics, as chances de vender novamente 
para clientes que já compraram daquela 
marca é de 60% a 70%. Uma boa estratégia 
é realizar uma entrega eficiente, na qual o 
produto chega intacto e em até 24 horas. 
O desafio é enorme: o Brasil apresenta 
inúmeros desafios logísticos, e as logtechs 
têm ajudado grandes marcas do varejo 
utilizando tecnologia para rotas e gestão 
logística.

 
A Uello, empresa de logística que usa 

tecnologia e rede colaborativa para oferecer 
serviços de frete urbano para grandes e 
médias empresas, tem entre seus clientes 
gigantes do varejo como  Arezzo, MMartan, 
Petz, Etna, Polishop e DPaschoal com uma 
malha last mile mais eficiente por meio do 
modelo “ship from store”, no qual a entre-
ga é descentralizada, - os produtos saem 
de lojas próximas do endereço e não de 
grandes galpões. 

Outro benefício é a logística em tempo 
real, em que o cliente tem sua experiência 
melhorada com o acesso a uma plataforma 
de rastreamento completa disponível ao 
varejista. Algumas soluções da startup 

parceiros vip em logística 
proporcionam fidelização de clientes
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têm  índices de atrasos e insucessos abaixo 
de 1%. As transportadoras tradicionais 
possuem este índice ao redor de 10%. As 
datas comemorativas são importantes para 
o varejo digital e uma excelente oportuni-
dade para fidelizar clientes e atrair novos. 

Segundo pesquisa da Ebit/Nielsen na 
pesquisa Webshoppers, as datas sazonais 
representaram 34% do faturamento do 
e-commerce em 2020. Ainda segundo o 
relatório, em 2020, o Dia dos Namorados 
- comemorado este ano no último sábado - 
teve 91% de crescimento no faturamento. 
Confira dicas sobre como um parceiro VIP 
pode ajudar a conquistar consumidores 
nessas datas:

1 - Deixe de lado a entrega sem aviso 
prévio - A entrega sem aviso prévio é uma 
das grandes problemáticas para as pesso-
as que compram produtos pela internet, 
segundo a Uello, e também torna-se um 
prejuízo para as lojas do varejo que assu-
mem o custo pelo retorno do produto aos 
pontos de envio. A logística em tempo real 
pode ser uma solução. 

“Essa é uma alternativa para empresas 
que querem garantir a entrega dos produ-
tos e identificar quando o cliente estará 
disponível para receber a mercadoria. No 
entanto, poucos fornecedores oferecem 
esse serviço”, aponta Fernando Sartori, 
CEO da Uello.

2 - Gratuidade no frete - O preço que 
será pago pela entrega ainda é um dos 
fatores motivadores de compra no e-com-
merce, segundo a Ebit/Nielsen. No último 
ano, o número de pedidos com frete grátis 
aumentou 41%. Mas, em muitos casos, o 
valor do frete está relacionado à urgência 
que o consumidor tem em receber sua 
compra, o que faz com que ele pague mais 
para ter sua mercadoria o quanto antes. 

Pensar na experiência do cliente é fun-
damental para a escolha do valor do frete. 
Também é preciso lembrar que quanto mais 
ele paga pelo frete, mais exigente fica em 
relação à entrega.

3 - Invista em uma plataforma de 
logística otimizada - Segundo o relatório 
Webshoppers 43, da E-bit/Nielsen e do 
banco Bexs, em 2020, 55,1% das transações 
no comércio eletrônico foram feitas pelo 
smartphone. Por isso, contar com uma 
plataforma que proporcione usabilidade e 
uma boa experiência para o cliente é um 
bom investimento. 

4 - Garanta uma experiência pós-
-venda - Implementar uma boa experiência 
pós-venda faz com que o cliente se sinta 
importante e que não seja apenas um 
número. Por isso, investir em políticas 
de troca e devolução e atendimento de 
satisfação, por exemplo, é fundamental 
para estreitar o relacionamento com o 
comprador e fidelizá-lo. Segundo Fernando 
Sartori, “uma empresa que não avalia ou 
recebe feedback de clientes não tem inte-
ligência de dados para saber como atingir 
ou sensibilizar este usuário”. Fonte outras 
informações:(www.uello.com.br).

portugal revoga proibição
Portugal anunciou ontem (1º) que 

permitirá a entrada de turistas do 
Brasil, quase 18 meses depois de 
impôr a proibição de viagens não es-
senciais, para conter a disseminação 
do novo Coronavírus. Os viajantes do 
Brasil agora já não precisam ficar em 
quarentena, mas devem apresentar 
um teste negativo da Covid-19. Dados 
do Ministério da Saúde português 
mostram que 73% da população estão 
totalmente vacinados.
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