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Em tempos de crise, economizar é crucial com objetivo de manter 
o apertado orçamento doméstico equilibrado. Para manter as contas 
em dia, muitos consumidores aguardam a tão esperada Black Friday 
como forma de aproveitar as ofertas no varejo e, consequentemente, 
evitar os custos adicionais. Em meio a esse contexto, um estudo re-
alizado pelo Índice Cielo de Varejo Ampliado (ICVA) mostra que, na 
edição do evento em 2020, as vendas via e-commerce apresentaram 
um crescimento de 21%, impulsionadas pela pandemia.    

Cinco dicas para fugir das “pegadinhas” da 
Black friday  

Vender para grandes empresas é um grande desafio para startups 
e pequenas empresas que almejam se tornar fornecedor de uma 
grande companhia. Ainda assim, a maioria delas, seja por medo de 
rejeição ou por desconhecer o caminho para iniciar uma negociação, 
dificilmente irá se aproximar das maiores corporações do mundo. 
Na outra ponta, ocorre a falta de reconhecimento das PMES ou o 
fato delas não terem o respaldo de uma estrutura tradicional.    

quatro dicas simples para ajudar uma startup a 
vender para grandes empresas

Imagine a forma como você consumia produtos e serviços antes da 
pandemia. Agora, imagine como você consome os mesmos produtos 
atualmente. Hoje, o seu consumo está muito voltado a plataformas e 
ferramentas digitais, certo? Assim como os consumidores, organiza-
ções também tiveram de se adaptar às mudanças, sobretudo a área 
de Logística. A coordenadora do curso de Logística da Faculdade 
Anhanguera, Danieli Hernandes, aponta quais tendências devem ser 
mantidas ou aperfeiçoadas pelas empresas no “novo normal”:  

Logística: especialista aponta tendências para 
o pós-pandemia
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negócios em pauta

Modernidade, refinamento e capacidade  
incomparável
A Land Rover apresentou a nova geração do SUV Range 

Rover, modelo emblemático da marca, misturando estética 
fluída, sofisticação tecnológica e novos padrões de conectivi-
dade. Referência há 50 anos no mundo todo, o novo SUV de 
luxo esbanja modernidade, com atributos de estilo minimalista 
aliados a uma performance invejável e novas motorizações que 
conferem ao modelo uma capacidade imparável. Chegará ao 
Brasil em 2022 inicialmente com a versão especial First Edition, 
baseada na edição Autobiography e com uma especificação 
única, com pintura SV Bespoke e acabamento Sunset Gold Satin 
além de outras opções de cores externas. Estará disponível 
com duas novas opções de motorização completamente novas, 
que garantem uma performance nunca vista em um SUV. No 
Brasil o veículo contará com o potente powertrain P530 Twin 
Turbo V8 a gasolina e a opção D350 Ingenium seis cilindros 
em linha a diesel. 

Foto: media.landrover.com/reprodução
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evento de contabilidade e tecnologia

@O diretor-executivo da Singularity University, Salim Ismail, 
é uma das principais atrações da Conta Azul Con, maior 

evento de contabilidade e tecnologia da América Latina. Em 
2021, o evento que chega à terceira edição e será realizado 
online entre os dias 8 e 11 de novembro, terá ainda como atra-
ção internacional Nayo Carter-Gray, fundadora da consultoria 
americana 1st Step Accounting LLC, além de outros grandes 
nomes nacionais como Luiza Trajano, presidente do Conselho 
de Administração do Magazine Luiza e Geraldo Rufino, fun-
dador da JR Diesel, de maneira gratuita a todos os inscritos. 
Compra do ingresso: https://contaazul.com/con    Leia a 
coluna completa na página 2

Cinco requisitos básicos para tirar 
empresas do anonimato

transação instantânea

adesão ao sisu 2022
O MEC divulgou o edital de adesão 

das instituições públicas de educa-
ção superior ao primeiro processo 
seletivo de 2022 do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu). O prazo é 
de 8 a 12 de novembro e a adesão 
deve ser feita em (https://sisugestao. 
mec.gov.br/sistema de gestão do Sisu). 
As vagas são abertas semestralmente e, 
para participar, é preciso ter garantido 
um bom desempenho nas provas do 
Enem e não ter zerado a redação.

estudo realizado pelo global 
entrepreneurship monitor aponta 
que o Brasil caiu do 4º lugar em 
taxa total de empreendedorismo no 
mundo para o 7º lugar. 

mas o que chama atenção é que - mesmo 
em meio a uma pandemia que abalou 

os alicerces da economia mundial - a taxa 
de brasileiros que declararam pretender 
abrir um negócio próprio nos próximos três 
anos saltou de 30% em 2019 para 53% no 
ano seguinte. 

Além de criativo, o brasileiro é empreen-
dedor por natureza e talvez por necessidade. 
Porém, de nada adianta ter um bom produto 
ou oferecer um ótimo serviço se as pessoas 
desconhecem quem está por trás de todo 
esse empreendimento e, principalmente, 
ignoram sua existência. “Mais do que um 
logotipo, a marca hoje evoca uma percepção 
que vai além do que é objetivo”, diz a jorna-
lista Heloísa Paiva - fundadora da agência 
de comunicação Press Página. 

“O que conta, afinal, é o que os clientes 
pensam sobre determinado produto ou ser-
viço, como se dá o atendimento ao cliente, 
como se gerencia problemas, quais são as 
reações ao que se posta nas mídias sociais e 
ainda como a imprensa se relaciona com os 
valores tangíveis e intangíveis da empresa”. 
Na opinião da empresária, tudo o que o 
empreendedor faz ou manifesta compõe a 
sua marca. Por isso é tão importante - ainda 
mais nos dias de hoje - não deixar escapar 
nenhum detalhe sobre a marca que se está 
criando. 

“É importante focar nos efeitos de cada 
passo que se dá, seja uma peça de publici-
dade, seja a formação de uma equipe ou até 
mesmo os valores defendidos pelas pessoas 
que representam a marca. Todo esse con-
junto conta - e muito mais”. 

Heloísa aponta cinco requisitos básicos 
para tirar uma empresa do anonimato e 

começar a desfrutar de uma boa imagem 
institucional: 

•  Ser diferente - Não é fácil preten-
der ser original quando quase tudo já 
foi inventado há muito tempo. Mas, 
se o empreendedor for buscar suas 
reais motivações lá no fundo de seus 
pensamentos, encontrará algo muito 
importante para compartilhar com seus 
clientes e todos que de alguma forma se 
relacionam com sua marca. Por isso, é 
fundamental que ele se questione com 
frequência porque as pessoas deveriam 
comprar seus produtos ou contratar 
seus serviços e não os da concorrência. 
O que diferencia uma marca das demais 
deve ser divulgado, deve estar acessível 
a todos. 

 
•  Ser consistente -  Uma vez que a 

empresa determina a imagem que 
quer transmitir a todos com quem se 
relaciona, essa imagem deve ser consis-
tente. Ou seja, se é para ser divertida, 
que seja assim em todos os canais de 
comunicação. Se é para ser formal, não 
pode vacilar aqui ou ali. É importante 
manter o mesmo estilo em todos os tipos 
de mídias e interações, porque se trata 
da imagem e da reputação que se está 
construindo. Para criar familiaridade e 
confiança, é fundamental agir sempre da 
mesma forma em todas as plataformas 
e cuidar para que ninguém da equipe 
que representa a marca destoe.

 
• Mostrar seu valor - Se a empresa 
realmente aposta em preços baixos, 
ou na alta qualidade de suas matérias-

-primas, ou ainda em algo totalmente 
diferente - como um excelente atendi-
mento ao cliente, uma causa nobre que 
abraça, ou uma apresentação marcante 
e irreverente - é importante fazer com 
que o mercado conheça o que faz ela 
se destacar e se fazer sempre presen-
te, para que seu cliente simplesmente 
não se esqueça da marca e do que ela 
representa.

 
•  Cuidar da apresentação - Um bom 

nome e um logotipo à altura das expec-
tativas mais otimistas contribuem muito 
para tornar uma marca forte. Portanto, 
é importante que o empresário se certi-
fique de contratar uma empresa capaz 
de compreender bem seu universo e 
suas expectativas, que estude a fundo 
seu público-alvo e contribua para que 
a marca seja claramente reconhecida. 
Não se pode esquecer do guarda-roupa 
básico formado por cartões de visita, 
site, papel timbrado, embalagens ou 
folders, enfim, tudo o que representa 
uma aparência bem-cuidada.

 
•  Interagir com o cliente. A marca 

interage com o cliente desde as informa-
ções que transmite sobre seus produtos 
ou serviços, quer seja em embalagens, 
quer seja num site, catálogo ou folheto. 
Fazendo uso correto das mídias sociais, 
uma marca também se aproxima de seus 
clientes e tem muito a lucrar com essa 
experiência se estiver aberta a críticas 
e sugestões. 

Outra forma muito importante de inte-
ragir com o cliente é através da imprensa. 
Quando o cliente lê alguma coisa interes-
sante sobre determinada marca, surge uma 
ponte alicerçada na reputação, na imagem 
que aquela matéria traz. Por fim, até mes-
mo como se dá a participação em eventos 
e o modo com que se cuida da interação 
com o cliente pode determinar a vida ou 
a morte de um negócio. - Fontes e mais 
informações: (www.gemconsortium.org) 
e (www.presspagina.com.br).

W
av

eb
re

ak
m

ed
ia

_C
A

N
VA

charliepix_CANVA

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/como-evitar-que-a-fraude-do-tipo-compre-agora-pague-depois-afete-as-vendas-de-uma-empresa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-29-10-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-29-10-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/fim-de-homenagem/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/5-dicas-para-fugir-das-pegadinhas-da-black-friday/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/4-dicas-simples-para-ajudar-uma-startup-a-vender-para-grandes-empresas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/logistica-especialista-aponta-tendencias-para-o-pos-pandemia/

