
Quando olho para as soluções em pagamento se multiplicando no 
Brasil, com a entrada de novos players na indústria, como fintechs 
e startups, vejo um movimento poderoso composto de conexões 
que, por meio de parcerias e colaboração, possibilitam uma melho-
ria constante na experiência de consumidores e estabelecimentos  
comerciais.   
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A convivência entre as pessoas nem sempre é fácil. Se mesmo em 
casa, com a família ou ainda com amigos, às vezes surgem alguns 
mal-entendidos e problemas de relacionamento, imagine então 
no ambiente profissional, que reúne pessoas tão diferentes e que, 
exceto o fato de trabalharem no mesmo lugar, não têm nada em 
comum.   

Trabalho: comportamentos que devem ser 
evitados no ambiente profissional

Riscos cibernéticos estão presentes em todas as organizações e 
nem sempre estão sob o controle direto de uma equipe de TI.      

Oito tipos mais comuns de ataques hackers  
nas empresas

Começar um novo emprego sempre gera uma mistura de entusiasmo, 
nervosismo e dúvidas.    

A forma mais eficaz de acolher novos  
colaboradores no mundo digital
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Como manter as vendas do e-commerce 
em alta após a volta do varejo presencial?

Depois de vivenciar um grande 
crescimento durante a pandemia 
da Covid-19, o amadurecimento 
do e-commerce acelerou e hoje 
está em um estágio muito mais 
avançado do que o esperado. 

Apesar do retorno do comércio offline, as 
compras online continuam crescendo e 

muitos mercados já estão obtendo melhores 
resultados no canal de vendas digital. Quais 
estratégias podem ajudar a manter e aumentar 
as vendas online nesse contexto?

Embora a volta do varejo presencial implique 
um movimento na balança e mais uma variável a 
ser levada em conta, é importante lembrar que 
o comércio não será o mesmo de antes e que 
muitas mudanças vieram para ficar. É o caso de 
alguns nichos e mercados que, antes da pan-
demia, era impensável vê-los no e-commerce, 
mas cuja ascensão e crescimento sustentado 
até hoje nos dizem exatamente o contrário.

Alguns exemplos paradigmáticos são as 
categorias Alimentos e Bebidas. Quem teria 
imaginado que pão ou manteiga para o café 
da manhã chegariam pelo correio? Estas ca-
tegorias, no Mercado Livre, estão acumulando 
um grande crescimento desde o começo da 
pandemia, acima de 200%.

Na última Black Friday, por exemplo, a ca-
tegoria Alimentos e Bebidas cresceu 266% em 
vendas em comparação com a edição de 2020. 
Entre alguns produtos em destaque, encontra-se 
também comida para pets e produtos de limpeza. 
A tendência de crescimento da categoria Alimen-
tos e Bebidas, em geral, segue e o prognóstico é 
que para 2022 continuará em ascensão.

Em seu último relatório de resultados, o Merca-
do Livre informou que seu marketplace mantém 
crescimento constante, principalmente, devido 
ao crescimento de sua base de compradores, que 
totalizou quase 40 milhões no último trimestre. 
Da mesma forma, o volume de produtos adqui-
ridos por comprador continua aumentando em 
relação ao período afetado pela pandemia.

Os dados do maior marketplace da América 
Latina servem como referência para entender-
mos o porquê de muitos mercados terem tido 
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não apenas um grande destaque durante a pan-
demia, mas também porque seguem crescendo. 
Como podemos ver, a volta do comércio offline 
não é um empecilho para que os compradores 
continuem escolhendo o canal online para 
adquirir muitos produtos.

Além da volta do comércio offline, o crescimento 
exponencial do e-commerce também trouxe con-
sigo novos vendedores e mais oferta, variáveis que 
o tornam ainda mais competitivo. Neste novo ce-
nário, é fundamental ter ferramentas que ajudem 
a melhorar as decisões estratégicas e a otimizar 
todo o processo de vendas no e-commerce, de 
forma a estar à altura dos desafios que surgem.

Estas são algumas ações que consideramos 
necessárias para manter e estimular o cresci-
mento das vendas online neste novo contexto:

1 - Conheça e se alinhe com a demanda 
dos compradores - Cada comprador expressa 
sua necessidade através de determinadas palavras 
e elas expressam, em detalhes, as características 
dessa demanda. Um ranking das palavras mais bus-
cadas por categoria em tempo real, por exemplo, 
é uma informação muito útil para saber a que os 
compradores estão dando prioridade hoje, onde 
existem oportunidades ou nichos de mercado 
não-atendidos e como podemos construir uma 
oferta alinhada a essas necessidades.

Diferente do comércio offline, onde os tempos 
de ação costumam ser mais lentos, no canal 
digital podemos fazer as mudanças necessá-
rias em questão de cliques e conseguir vender 
produtos que realmente se adaptem ao que os 
internautas procuram.

2 - Estude a oferta em detalhes - É 
importante ter uma visão geral do mercado 
online e como os mercados que vendemos se 
desenvolvem nele. Saber quais os produtos 
mais vendidos, quais as marcas, modelos e/
ou características, nos ajuda a construir uma 
oferta estratégica sem desperdiçar recursos.

Este estudo também nos permitirá perceber 
quais as estratégias incluídas na oferta, quais 
fazem a diferença com a opção offline e o que 
podemos aplicar ao nosso negócio: preços, en-
vios grátis, apresentação do produto, descontos, 
brindes, entre outros.

3 - Analise outros vendedores - Esta 
dica se conecta e retroalimenta com a anterior. 
Estudar os produtos que são vendidos online 
implica conhecer em detalhes quem está por 
trás deles. Assim como acontece no mundo 
offline, no e-commerce não será a mesma coisa 
competir com vendedores comuns do que com 
lojas oficiais ou marcas.

Se queremos manter as vendas online de 
nossos produtos em alta, é importante anali-
sar constantemente quais são os players que 
entram e saem do nosso mercado, quais são 
seus produtos-estrela, suas táticas, preços e 
métricas mais importantes. Estes dados nos 
ajudarão a pensar estrategicamente sobre nos-
sas decisões de negócios e se é conveniente ou 
não permanecer em determinadas categorias.

4 - Sempre leve em consideração a sazo-
nalidade - A sazonalidade é uma grande aliada 
na hora de planejar e garantir as vendas. Existem 
muitos produtos cuja demanda aumenta em de-
terminada época do ano e, embora pareça óbvio, 
muitos vendedores de e-commerce esquecem 
dessa variável na hora de tomar suas decisões. 
Familiarizar-se com os fluxos de oferta e deman-
da gerados pela sazonalidade ajuda a comprar 
os produtos que vamos vender, trabalhar seu 
posicionamento e todas as estratégias contra a 
concorrência, com antecedência. 

Dessa forma, o negócio estará em condições 
de receber o aumento de demanda que a tem-
porada promete e atingir o maior percentual 
de vendas da categoria.

 
(Fonte: Juliana Vital é Publicitária, com pós-

graduação em administração pela FGV,  
é Global Chief Revenue Officer na  

Nubimetric - www.nubimetrics.com.br).
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Webinar sobre oportunidades de exportação 
para produtos amazônicos

@No dia 11 de agosto, especialistas em comércio exterior e em 
bioeconomia amazônica participarão do webinar de lançamento 

do estudo "Alimentos e Bebidas da Amazônia Legal: Oportunidades e 
Apelos Globais", da Agência Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (ApexBrasil). O evento será online, a partir das 9h, e 
contará também com a presença de  empresários que relatarão seus casos 
de sucesso em exportações de diferentes produtos da região. O evento 
tem como proposta apresentar os principais destaques do estudo e as 
perspectivas de ampliação da participação dos produtos da bioeconomia 
no mercado internacional e de diversificação de destinos. O intuito é 
que produtores de alimentos e bebidas da região, que já exportam ou 
têm intenção de exportar, além de parceiros institucionais e demais 
interessados no tema conheçam as oportunidades de exportação para 
os produtos locais.     Leia a coluna completa na página 6
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    Leia na página 4

Livros em 
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Por Ralph Peter
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Leia na página 3
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MINI e a aparência futura do modelo  
da marca

A nova família MINI está tomando forma. Com a estreia mundial do 
MINI Concept Aceman, a marca britânica apresenta, pela primeira vez, 
uma nova linguagem de design e muitas inovações tecnológicas que 
moldarão as futuras gerações de modelos da marca. O estudo de um 
primeiro modelo crossover da MINI para o segmento premium de veí-
culos compactos reúne características que delineiam o prazer de dirigir 
típico da marca no futuro: de um funcionamento puramente elétrico 
a uma linguagem de design clara e simples, além de um conceito de 
material que não usa elementos de couro ou cromo, bem como uma 
nova experiência digital em seu interior. Este carro-conceito reflete 
como a MINI se reinventa para seu futuro totalmente elétrico e o que a 
marca representa: um go-kart feeling eletrificado.   Leia a coluna 
completa na página 5
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SAúDE NO TRAbALhO

Restituições do IRPF
A Receita Federal pagou na última 

sexta-feira (29) as restituições do 
terceiro lote do IRPF 2022. O lote 
também contemplou restituições de 
anos anteriores. Ao todo, 5.242.668 
contribuintes receberam R$ 6,3 bi-
lhões. Desse total, são 5.134.337?de 
contribuintes não prioritários que 
entregaram declarações de exercícios 
anteriores até 3 de maio deste ano. 
Consultas em (https://www.gov.br/
receitafederal/pt-br) (ABr).
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