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again
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Não pense em liderança na sua forma mais tradicional. Não pense 
em títulos. Não pense em cargos como supervisores, gestores, dire-
tores e presidentes. Pense na liderança natural que emerge em um 
grupo e que pode ser exercida, inclusive, por outros integrantes em 
diferentes momentos. São estas as características que formam um 
líder exponencial.  

Quais são as características que formam um líder 
exponencial

A Black Friday vem se popularizando cada vez mais e muitos 
brasileiros aguardam ansiosamente por suas promoções imperdí-
veis. Em 2020, primeiro ano da pandemia, as vendas cresceram 
em 25% e as compras por e-commerce chegaram a 7,3 milhões de 
consumidores, segundo dados da consultoria Ebit Nielsen. Ou seja, 
por não poderem sair de suas casas, os consumidores fizeram suas 
compras via internet e em 2021 essa preferência tende a se repetir. 
A tendência desponta no crescimento de ofertas via redes sociais 
e na quantidade de lojas no Whatsapp, com páginas no Instagram e 
Facebook, por exemplo.  

pagamentos instantâneos tornam black Friday mais 
atraente e perigosa

A cada dia cresce o número de brasileiros que buscam alternativas 
para fazer o dinheiro render e um dos alvos é o mercado internacional. 
Entre as possibilidades que este ambiente de negócios oferece, colocar 
dinheiro em empresas no exterior tem sido uma aposta crescente. De 
acordo com o Banco Central, os investimentos líquidos dos brasileiros 
em ações no exterior, por exemplo, já somam - apenas no primeiro 
trimestre - metade de todo o resultado de 2020, tanto em reais quanto 
em dólares.  

três dicas interessantes de investimentos no exterior
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negócios em pauta

volvo Xc60 ainda mais tecnológico
Símbolo da Volvo Cars em todo o mundo, o XC60 é um ícone e carrega 

toda a herança da marca sueca em luxo, sofisticação, potência e segu-
rança. Não é à toa que é o modelo mais vendido da marca, referência 
em design e tecnologia. E chega à linha 2022 repleto de novidades, por 
dentro e por fora. Os inconfundíveis faróis com Martelo de Thor estão 
perfeitamente agregados ao novo para-choque frontal, que recebe um 
desenho único e exclusivo para cada uma das quatro versões: Recharge 
Inscription Expression, Recharge Inscription, Recharge R-Design e 
Polestar Engineered. O modelo ainda recebe a moderna Câmera 360º, 
que facilita as manobras em qualquer ambiente, vem com o prático 
Head-Up Display, que projeta a velocidade e outras informações no 
para-brisa do veículo, e o carregador por indução para smartphones.  
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innovation Xperience conference debate  
inovações e tecnologia na retomada econômica

@Nos dias 16, 17 e 18 de novembro, das 15h às 21h, acontece o In-
novation Xperience Conference. As inscrições são gratuitas e estão 

abertas até a data do evento. A transmissão ocorrerá em plataforma online 
e interativa. O encontro acontece pelo terceiro ano consecutivo e conta 
com apoio oficial da Associação Brasileira Online to Offline (ABO2O) e da 
FecomercioSP. O evento tem como finalidade promover um debate sobre 
inovações, tecnologias e digitalização. A iniciativa contará com mais de 
20 horas de conteúdo e tem expectativa de reunir mais de 5 mil pessoas. 
Grandes nomes estão entre as atrações principais, sendo eles: Andreas 
Blazoudakis (Founder & CEO da Netspaces), Caio Megale (Economista-
-chefe XP Investimentos), Carlos Aldan (CEO & Founder Grupo Kronberg), 
Carlos Piazza (futurista e darwinista digital), Gilson Rodrigues (Presidente 
G10 Favelas), Marcelo Tas (jornalista, autor e diretor de TV), Martha 
Leonardis (Associate Partner & Head of Social Responsability do Banco 
BTG), Ronaldo Lemos (Rennó Penteado Sampaio Advogados / Expresso 
Futuro) e Wilson Poit (Diretor Superintendente do SEBRAE-SP) (https://
www.sympla.com.br/innovation-xperience-conference-2021__1372202).  
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mesmo com o desemprego em 
alta e o orçamento apertado dos 
brasileiros, as compras de natal 
devem movimentar R$ 60 bilhões 
em 2021, segundo levantamento da 
cndl e do spc brasil feito em todas 
as capitais do país. 

o número é maior do que os R$ 53,5 bilhões 
do ano passado, o que não isenta o varejis-

ta de enfrentar desafios. Cerca de 120 milhões 
de brasileiros devem ir às compras neste ano. 

 
Mesmo com uma projeção otimista em rela-

ção ao Natal, o varejo ainda precisa considerar 
que a atividade econômica está em ritmo lento, 
sem contar que ainda existe uma necessidade 
imensa de recuperar as perdas de faturamento 
causadas pela pandemia. Portanto, a competi-
ção para atrair a clientela será grande. Nesse 
sentido, os empresários que desejam aumentar 
as vendas no final do ano devem se lembrar 
que os resultados podem ficar aquém, caso 
não haja investimentos na qualificação dos 
colaboradores. 

Na jornada de reinvenção do varejo, fala-
-se muito sobre a digitalização das lojas e a 
migração do offline para online, mas pouco 
sobre tudo o que ocorreu entre as pessoas 
dentro e fora das companhias. Os vendedo-
res, por exemplo, entenderam o poder do 
relacionamento - diversas lojas viveram um 
bom tempo do faturamento gerado pela base 
de clientes fiéis. Até pouco tempo, o varejo 
levava em conta apenas a capacidade de 
comunicação e persuasão para a contratação 
de vendedores. 

Entretanto, com o avanço das tecnologias 
envolvidas, a maior exigência dos consumido-
res e a busca por resultados cada vez maiores, 
surgiu a necessidade de profissionais mais 
capacitados, o que no varejo ainda é um grande 
desafio. Por experiência, posso afirmar que 
muitos problemas só começam a ser resolvidos 
quando há investimento em treinamento aos 
profissionais que estão na linha de frente. Ele 
é importante para que conheçam as técnicas 
e ferramentas que podem ajudá-los na hora 
de construir relacionamento, fazer o diagnós-

treinar vendedores é a chave do sucesso  
para o varejo físico
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tico do cliente, oferecer uma experiência de 
compra especial. 

A partir do momento que a empresa treina 
os vendedores e à fortalece por meio de 
conhecimento, ela pode criar métricas para 
medir o impacto no resultado, performance 
e engajamento da equipe. Sem esses dados 
fica muito mais complicado cobrar resultados. 
Além das informações estratégicas, os efeitos 
positivos no time são incontáveis. A sinergia e 
a integração ficam nítidas, a possibilidade de 
encantamento dos clientes se torna mais alta, 
gerando maior possibilidade de fidelização e 
indicação para outras pessoas - fator que pode 
trazer ainda mais vendas. 

Na parte emocional, o profissional se sente 
importante e valorizado, o que leva a uma maior 
entrega e dedicação. Para o Natal, os lojistas 
devem investir em um treinamento baseado 
na transformação emocional dos vendedores 
com o objetivo de que passem por esse mês 
intenso de forma saudável e, consequentemen-
te, tragam resultados satisfatórios. 

Nesse caso, vale trabalhar processos de venda 
que os ensinem a organizar os atendimentos, 
de maneira que consigam dar atenção para 
mais de um cliente por vez sem perder a 
qualidade. Outro ponto relevante é o foco na 
qualidade nas vendas, isso porque o movimen-
to será bem dividido entre a concorrência, 

tanto nas lojas físicas como virtuais. Portanto, 
é importante dar subsídio para os profissionais 
conseguirem aumentar o ticket médio das 
compras dos consumidores.

Com a aproximação do final de ano, acredito 
que também seja o momento dos lojistas se 
aproximarem de uma futura mão de obra qua-
lificada por meio da oferta de conhecimento. 
Uma sugestão factível é a criação de cursos 
online gratuitos com especialistas parceiros para 
ensinar às pessoas interessadas na área sobre 
redes sociais, vendas e atendimento ao público. 

Com isso, as empresas conseguem avaliar 
os participantes e abrir oportunidades para 
contratações de novos talentos. Tal iniciativa 
certamente também poderá ser um legado de 
aprendizagem para quem não foi contratado, 
uma vez que terão a chance de conquistar 
outro emprego graças àquele conteúdo.

Há tempos que vender não é sobre insistência 
e vai além do “posso ajudar”. Treinar a equipe 
de vendas é essencial para transformá-los em 
profissionais de relacionamento, que conse-
guem identificar a real necessidade do cliente e 
gerar desejo pelo seu produto, principalmente 
em uma data tão importante quanto o Natal.

(*) - Com experiência em vendas e gestão no 
varejo, é CEO e fundador do Canal BW, principal 
aceleradora de resultados e performance para o 

varejo (www.canalbw.com.br). 
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safra recorde de grãos
A primeira estimativa para a safra 

agrícola de 2022, divulgada ontem 
(11) pelo  IBGE, prevê a produção 
de 270,7 milhões de toneladas de 
grãos, cereais e leguminosas. Se os 
dados forem confirmados, será um 
recorde da série histórica, iniciada 
em 1975, com um aumento de 7,8% 
em relação às estimativas deste 
ano, o que representa 19,5 milhões 
de toneladas a mais (ABr).
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