


A informação correta e imediata é uma ferramenta muito 
importante para o sucesso da sua empresa. Em uma época 

onde os acontecimentos externos obrigam as organizações a 
enfrentarem situações de mudanças, o conhecimento é o 

farol orientador das oportunidades existentes e sinalizador
das ameaças. A informação certa reduz muito as incertezas 
durante o processo de tomada de decisão. E é por isso que 
nós trabalhamos para você, empresário, se manter sempre

bem informado. Consulte nossos meios de comunicação. Lá 
você fica sabendo como anda o mercado econômico, tira as 

dúvidas jurídicas, confere as estatísticas e tendências dos 
negócios locais, regionais e nacionais.

Com o Sincovat você não erra! 
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A aceleração do ritmo de vacinação no Estado de São 
Paulo nos meses de maio e junho foi fundamental para 
dar esperança no controle da pandemia, reduzir as 
incertezas e projetar um segundo semestre mais dentro da 
normalidade.

Economistas que trabalham com empresas capazes de 
"prever" o futuro da economia, que estudam os chamados 
indicadores antecedentes -  produtos que indicam que o 
consumo está aumentando, como embalagens e 
componentes para eletrodomésticos, calculam um final 
de ano mais promissor.

No entanto, esses mesmos especialistas destacam que 
essas previsões positivas dependem do controle do vírus, 
de mais vacinas e do controle da inflação.

Como destacamos nesta edição, o aumento geral dos 
preços mantém-se persistente em nossa rotina, 
preocupando à retomada da economia, já que, com o 
dinheiro mais curto, o poder de compra do consumidor 
diminui e ele volta a priorizar o básico.

Felizmente, ainda que a situação seja difícil, quando 
olhamos para o avanço da vacinação ao redor do mundo, 
vimos num cenário global mais positivo, com 
expectativas de crescimento econômico mundial 
revisadas para cima. Israel, Estados Unidos e Reino 
Unido, gradativamente retornam à normalidade, e a 

economia tem dado respostas 
rápidas refletidas nos números 
do mercado de trabalho.

Temos muita luz no final desse 
túnel e ele está próximo. 
Vamos acreditar!
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Criação de camarão longe do mar

O município de Taubaté está a 90 
quilômetros da praia, mas isso não foi 
obstáculo para dois empresários da cidade, 
que decidiram criar camarão longe do mar.
Eles utilizam até uma técnica desenvolvida 
na França para fazer o cultivo. Por ano, são 
comercializados mais de 10 toneladas do 
crustáceo, que são vendidos, inclusive, para 
os restaurantes do litoral norte. 

Churros gourmet faz sucesso 
em Pindamonhangaba

Nos últimos anos o termo gourmet 
começou a ser usado bastante, 
principalmente na gastronomia, 
com ingredientes e pratos mais 
elaborados, com certo toque de 
requinte, sofisticação e 
refinamento. Isso despertou a 
criatividade dos empreendedores. 
Em Pindamonhangaba, uma receita 
de churros vem fazendo sucesso 
pela massa e pelos recheios e 
coberturas que deixam qualquer 
pessoa com vontade de 
experimentar.

João ‘‘do boi’’ faz esculturas de 
animais em São Bento do Sapucaí

Um escultor de animais utiliza madeira 
reciclada e um pequeno machadinho 
para fazer lindas obras de arte em São 
Bento do Sapucaí, na Serra da 
Mantiqueira. A paixão pelos bichos lhe 
rendeu um apelido muito carinhoso - 
João do boi. 

Acesse o código QR e assista 
essa reportagem em nosso canal 
do YouTube.

314 mil pessoas já 
assistiram essa matéria. 
Acessa lá e fique com 
água na boca.

Mais de 100 mil 
pessoas já viram esse 
vídeo. Vale a pena 
conferir!

Nem tudo é o que parece Técnicas para vender mais

Habilidade nas mãos 
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Do espaço físico as redes sociais, passando pela entrega e 
pela interação com a empresa, a padronização da jornada 

do cliente com uma marca é uma demanda fundamental 
para que o negócio se mantenha por um longo prazo

e nove em cada 10 clientes não 
retornam se tiverem vivenciado Duma experiência ruim na compra 

física ou online. Para o empresário,
fica a lição de haver pouquíssimo espaço 
para o erro – o que torna o investimento 
na experiência do cliente um aliado no 
sucesso das vendas. É o que mostra o 
relatório Varejo 2021 produzido pela 
Adyen, fintech responsável pelo sistema 
de pagamentos de empresas como Uber,
OLX, Rappi e eBay.

Ao se relacionar com uma marca, o 
consumidor espera atingir suas 
expectativas ou, ate mesmo, superá-las. 
Tomas Duarte, CEO da Track.co,
empresa especializada em métricas de 
satisfação do cliente, lembra que
a maioria das empresas e dos empresários 
não nasceu na era da experiência do 

cliente. “E mais do que um diferencial 
competitivo, e uma questão de 
sobrevivência. As empresas devem 
monitorar indicadores, garantir sua 
eficiência e ter a jornada do cliente muito 
bem mapeada e organizada”, completa.

Veja a seguir os principais pontos de 
contato do cliente com a empresa e como 
você pode adaptar essa jornada para a sua 
empresa. Ao mapear e entender onde 
estão os desafios de melhoria, é possível 
oferecer uma experiência positiva 
completa. O resultado? Cliente satisfeito, 
fidelizado e engajado para recomendar o 
produto ou serviço.

A jornada do cliente e a experiência
completa do consumidor com uma
empresa, desde o primeiro contato
com a marca ate o pós-venda. Cada
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empresa tem a sua própria 
jornada, e ela é dinâmica. 
No entanto, há alguns 
momentos principais e 
comuns a maioria. Entende-
los permite que as empresas 
gerem valor durante todo o 
processo de compra e 
atuem constantemente para 
aperfeiçoar cada um deles. 
Afinal, não são apenas as 
características de um 
produto ou serviço que 
determinam a compra.

Este é o momento de consciência e 
conhecimento da marca, o pré-venda. 
Aqui, o mais importante e garantir uma 
primeira boa impressão. Uma vitrine 
atrativa (online ou física), por exemplo, 
desperta a vontade de ir adiante.

Para analisar a jornada do 
cliente da sua empresa, a 
pesquisa é fundamental. 
Perguntar o que o levou a 
compra, onde conheceu, seu 
grau de satisfação, as sugestões 
de melhoria são insumos muito 
valiosos que devem ser 
captados e analisados para que 
o negócio esteja em constante 
aperfeiçoamento.

Aqui, é preciso fazer com que uma 
primeira boa impressão seja 
comprovada para que o cliente
permaneça com a intenção de 
compra. O bom atendimento, a 
variedade de opções e um ambiente 
agradável são diferenciais. 
Lembre-se de que o boca a boca e 
uma propaganda geradora de boa 
reputação, o que pode ser um fator 
decisivo na hora da conversão.

Com o cliente engajado, 
convencido, chegou a 
hora de fechar o negócio. 
Neste ponto, o mais 
importante é oferecer 
segurança, agilidade e 
transparência.

Cumprir o que se promete é essencial. Além de 
receber exatamente o que foi adquirido, o cliente 
espera ter suas expectativas superadas. Entrega 
antes do prazo, embalagem caprichada, serviço 
impecável, atendimento personalizado. Gestos 
simples geram encantamento!

Chegou a hora de fidelizar o cliente. 
Mantê-lo próximo após a entrega 
contribui na motivação para que ele 
compre mais vezes e, melhor ainda, 
indique seu negócio. Canais de 
relacionamento eficientes, programas de 
fidelidade e ofertas personalizadas podem 
dar início a uma relação duradoura.

Ter um negócio que “funcione” é um 
pressuposto inegociável. Aqui entram
fatores como boa infraestrutura, equipe 
treinada e pontual, boa iluminação e
higiene impecável. No ambiente digital, 
isso se traduz em redes sociais e sites
atualizados, atendimento com resposta 
ágil e humanizada, além de entrega de
qualidade e no prazo.

• Experiência positiva em todos os pontos •



Quem determina o período de férias do 
trabalhador é o empregador, segundo dispõe 
a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Mas, para não criar insatisfação ou minorar 
o desgaste entre as duas partes, o empresário 
pode por liberalidade consultar o seus 
colaboradores. O que não pode deixar de 
fazer é avisar formalmente o funcionário 
com antecedência mínima de 30 dias, 
conforme a legislação exige. O empregador 
deve ainda pagar ao colaborador, pelo 
menos dois dias úteis antes do início das 
férias, o valor correspondente ao período 
mais um terço. Outra regra que exige 
atenção é em relação ao tempo que o 
trabalhador deve usufruir do descanso. A
legislação define que devem ser 30 dias 
corridos e seguidos, sendo vedado o início 2 
dias antes de feriados ou do DSR. A
legislação determina que seja um período 
único, mas abre exceções para dividir em 
dois períodos conforme previsto na CCT,
um dos quais não poderá ser inferior a 14 
dias corridos. Mas precisa ser documentado 
e comprovado. O colaborador pode optar 
por ter menos dias de descanso e “vender” 
até 10 dos 30 dias a que tem direito (o 
chamado abono pecuniário). Aqui, o 
cuidado do empresário deve ser em aguardar 
o próprio funcionário manifestar esse 
interesse e nunca forçar a “venda”. Vale
dizer que ele tem um prazo de 15 dias antes 
do vencimento das férias para informar que 
decide vender os 10 dias.

A legislação determina que seja um período 
único, mas abre exceções para dividir 

• ESPAÇO JURÍDICO •

Para dúvidas trabalhistas em 
relação à Convenção Coletiva de 
Trabalho, você deverá entrar no 
site portalsincovat.com.br, acessar 
a janela Serviços Jurídicos e 
preencher os dados solicitados. Sua 
dúvida será respondida por e-mail.

• 12 •
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 cada vez mais perceptível que o aumento 
geral dos preços, considerado um fenômeno Étemporário no segundo semestre de 2020, 

mantém-se persistente em nossa rotina, estejamos 
avaliando 2021 como consumidores ou 
empresários.

O aumento do custo da energia elétrica, que deve 
elevar a conta de luz em ao menos 15% no mês de 
julho, aliou-se a já conhecida evolução recente do 
preço de combustíveis e de alimentos. Com isso, o 
próprio Banco Central elevou o juro básico da 
economia(e assim continuará fazendo) para conter 
o atual aumento inflacionário, e já pensando 
também em 2022.

Em números recentes, o IPCA avançou nos 
últimos 12 meses mais de 8% no Brasil e 7,3% em 
São Paulo. Grupos como o de alimentação, artigos

de residência e transporte já possuem 
crescimento de mais de dois dígitos. 
Somente a energia elétrica residencial 
aumentou mais de 5% no mês de maio, e 
considerando a grave crise hídrica já 
conhecida, este é só o começo.

Para o economista do Sincovat, Jaime 
Vasconcellos, essa alta nos preços vai 
impactar diretamente o varejo. " Se por 
um lado, quem detém de controle da 
política monetária no país se esforça para 
conter o processo inflacionário, sem 
renegar o próprio crescimento da 
economia, ajustando os juros básicos, 
este cenário de avanço do nível geral de 
preços impõe à sociedade ainda mais 
controle orçamentário, dado que o poder 
de compra dos indivíduos estará ainda 
mais impactado. Em suma, estamos 
usando mais de nossos rendimentos para 
adquirir praticamente a mesma cesta de 
produtos e serviços", explica o 
economista.

Com o dinheiro mais curto, o consumidor deverá 
priorizar o básico, deixando mais uma vez de 
comprar os itens considerados não essenciais. 

Com o dinheiro mais curto, o 
consumidor deverá priorizar o básico. " 
Será preciso planejar ainda melhor o 
quanto e onde se vai poder gastar,
decidir antes de sair de casa o que é 
possível economizar, para manter 
similar padrão de consumo e qualidade 
de vida. Por vezes, é este desafio de 
avaliar onde se corta ou substitui 
determinada mercadoria é algo 
hercúleo, principalmente quando o 
avanço de preços está localizado 
exatamente em locais essenciais, como 
em alimentação, energia e transporte. 
Neste caso, um agravante, quanto 
menor a renda da família, maior o 
impacto desta inflação", comenta 
Vasconcellos.

Aos empresários do setor varejista 
ficam dois alertas. O primeiro é que o 
avanço inflacionário pressiona custos, 
trazendo maior desafio, por exemplo, 
na compra de mercadorias e na sua 
precificação ao cliente final (avaliando 
o que pode ser retirado no lucro ou 
repassado ao preço final). Ao mesmo 
tempo, impacta o ritmo de recuperação 
das receitas neste processo de retomada 
pós segunda onda da pandemia. 

"Ressalta-se que ainda que a economia 
esteja apontando ritmo mais acelerado 
que o esperado em 2021, a inflação é 
uma amarra para avanço mais acelerado 
do consumo das famílias e, 
consequentemente do faturamento das 
empresas, dado que aperta o orçamento 
do cliente final. Com vacinação e 
reabertura das atividades o segundo 
semestre apresenta horizonte otimista, 
mas a pandemia e agora a inflação 
podem ser freios a este processo de 
reconstrução", finaliza o economista.

‘’o avanço inflacionário 
pressiona custos, trazendo 
maior desafio, por exemplo, 
na compra de mercadorias e 
na sua precificação ao 
cliente final’’

• Capa •
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aber o que publicar nas mídias sociais é apenas metade da batalha. A outra 
é conhecer os melhores horários para postar e compartilhar o seu conteúdo Scom o público. 

Todo mundo sabe que os melhores horários para postar nas redes sociais são 
aqueles períodos quando os clientes e seguidores estão online, certo? No entanto, 
poucos estão atentos que existem alguns horários específicos para nichos e 
marcas – e que cada plataforma possui um de pico diferente. Os melhores 
horários para o Instagram, por exemplo, são diferente daqueles do Facebook.

Para a especialista de estratégia de desenvolvimento em redes sociais, Camila 
Silveira, compreender  o tempo ideal  para fazer uma postagem pode aumentar o 
engajamento de suas publicações e, consequentemente, atrair mais vendas. Mas, 
segundo ela, é preciso ficar atento às evidências.

"Se observarem no domingo à noite, o momento tão conhecido e titularizado por 
estudiosos da psicanálise como horário do desespero profissional, podemos ver o 
Instagram bombando de lives como uma televisão com opção de diversos canais, 

• 17 •



divulgando cursos e produtos 
direcionados ao mercado de 
desenvolvimento empreendedor. Neste 
mesmo horário, costumo receber em 
meu WhatsApp algumas propagandas 
de queijos e doces, que se fosse antes 
do almoço de domingo, teria interesse 
em ver, mas aquele horário não faz o 
menor sentido pensar em aperitivos, 
explica".

Além disso, segundo a profissional, há 
também os horários em que há um 
maior índice de usuários online, que 
são nos períodos entre 6 a 9 horas da 
manhã, almoço e entre 19 a 21 horas.
"Onde as pessoas estão mais relaxadas 
e em seus momentos livres, irão 
acessar as redes sociais", cometa.

Como vimos, é fundamental fazer a 
análise para que você possa planejar 
com maior assertividade as suas 
estratégias de publicação e divulgação 
para garantir bons resultados. 

Compreender  o tempo ideal
para fazer uma postagem pode 
aumentar o engajamento de 
suas publicações e, 
consequentemente, atrair 
mais vendas

Para fazer sucesso no 
Instagram você deve postar 
durante o período do almoço 
(entre 11h e 14h).

O motivo é simples: a maioria 
dos usuários acessa o 
Instagram pelo celular, o que 
significa que eles são menos 
ativos na plataforma durante o 
horário de trabalho.

Os melhores dias para 
publicar conteúdo são 
segunda, quarta e sexta. Aliás,
as quartas são os dias mais 
movimentados da plataforma.

A velocidade com a qual 
novos conteúdos são 
postados no App é tamanha 
que às vezes é difícil 
identificar tendências, 
práticas recomendadas e 
tópicos que é melhor evitar.

Um levantamento feito pelo 
Influencer Marketing Hub 
mostrou que os melhores 
horários para postar 
conteúdos no TikTok são 
entre 7h e 11 da manhã, e 
entre 20h da noite e meia-
noite no horário de Brasília 
(GMT-3).

Os melhores horários para 
postar no Facebook são as 
manhãs, das 10h às 11h. Os 
fins de semana continuam 
sendo os piores horários para 
postar, junto com os dias da 
semana após as 17h.

Os melhores dias para 
publicar algo são às 
segundas, quartas e sextas-
feiras. O pior dia é o 
Domingo. A quarta-feira é o 
dia mais movimentado na 
plataforma e os melhores 
horários para postar são às 
11h e entre 14h e 15h.

No Twitter, os melhores 
horários para postar são pela 
manhã (especificamente, 
entre 7h e 9h da manhã).

Os dias de semana são os 
mais movimentados no 
Twitter, principalmente as 
quartas e sextas. Se você está 
querendo ampliar o alcance 
do seu perfil, pode ser uma 
boa ideia investir nesses dias.

Quarta-feira é sempre
melhor para postar algo 
novo. Já os piores dias são os 
finais de semana.

Postar conteúdos no 
YouTube durante a semana, 
entre 14h e 16h, fará mais 
sucesso, uma vez que o 
maior número de 
visualizações desses dias 
ocorre durante a noite.

Os melhores dias são quintas 
e sextas.

Como a maioria dos usuários 
da plataforma costuma 
assistir novos vídeos durante 
os finais de semana, você 
também pode postar entre 9h 
e 11h da manhã nesses dias.

•18• • 19 •

• Melhores horários para postar nas redes sociais •



Dados do mês de junho apresentados pela 
CNC (Confederação Nacional do Comércio) 
mostraram que o índice que mede a confiança 
do comerciante brasileiro avançou pela 
primeira vez em 2021, atingindo 98,4 pontos 
ou aumento de 12,2% em relação ao registrado 
em maio. Ainda que esteja abaixo da linha dos 
100 pontos, o limite entre o pessimismo e o 
otimismo num indicador que vai de 0 a 200 
pontos, houve reversão após cinco quedas 
mensais seguidas. Sabendo que a confiança é 
uma força de extrema importância no processo 
de dinâmica econômica, dado que um 
empresário mais confiante tende a investir 
mais e um consumidor mais confiante tende a 
tomar crédito e literalmente comprar mais, a 
notícia mostra que os empresários, puxados 
pela reabertura das atividades com restrições e 
por bons resultados em duas importantes datas 
especiais (Dia das Mães e Dia dos 
Namorados), iniciarão o segundo semestre ao 
menos mais esperançosos. Teremos datas 
importantes como Dia dos Pais, Crianças, 
Black Friday e Natal. Se por um lado esta 
confiança empresarial é bastante atrelada ao 
desempenho das vendas e da percepção do 
comerciante quanto ao ambiente a sua volta, e 
estes cenários estão por sua vez condicionados 
ao controle da pandemia, pode-se afirmar que 
é na vacinação que calcamos a esperança para 
um futuro melhor. E lembrando, a confiança 
do empresário em alta gera novos 
investimentos. Investimento por sua vez gera 
emprego, que se transforma em renda, 
consumo, mais vendas e, com isso, mais 
confiança. É neste ciclo virtuoso que fincamos 
horizontes mais otimistas às empresas e 
colaboradores daqui para frente.

• ESPAÇO ECONÔMICO •
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Quer saber como está o mercado
econômico regional e quais influencias 

na sua empresa? Entre no site 
portalsincovat.com.br, acesse a janela 

Serviços e depois Assessoria
Econômica. Sua dúvida será respondida

por e-mail.



Os principais líderes empresariais reconhecem 
a importância de traçar um planejamento 
estratégico embasado em dados e informações 
confiáveis. A grande questão é como fazer isso 
e quais caminhos escolher para desenhar esse 
plano. A empresa deve buscar maneiras de 
reunir dados para poder analisá-los e, então, 
obter as ideias para aperfeiçoar o próprio 
negócio.
Vou te dar um exemplo: a primeira importante 
data sazonal para o comércio neste segundo 
semestre é o Dia dos Pais. Mas como aproveitá-
la da melhor maneira possível? Imagina você, 
tendo em mãos, dados que te oriente como está 
a confiança do consumidor, a expectativa de 
vendas, as tendências do mercado, o 
desemprego na região, entre outras 
informações. Certamente saberá melhor como 
investir em estoque, equipe, promoções, etc. 
São dados que contribuem para tomadas de 
decisão que impactam no futuro do negócio. 
Informações que podem te dar uma importante 
vantagem competitiva, ainda mais neste 
momento de pandemia, onde tudo pode mudar 
rapidamente.
O Sincovat possui todas as informações que 
você precisa. Temos um Núcleo de Economia, 
que realiza estudos e estatísticas, analisa o 
mercado nacional e regional. Temos ainda 
nosso departamento jurídico, especialista na 
Convenção Coletiva de Trabalho - documento 
que determina as normas - direitos e deveres 
dos empregados e empregadores. As
informações jurídicas usadas corretamente 
pode evitar perdas por motivos trabalhistas. Ou 
seja, não erre por falta de informação. Procure 
o Sincovat sempre. 

• ESPAÇO SINCOVAT •

Saiba mais sobre os benefícios do 
Sincovat. Nós temos ferramentas que 
podem ajudar seu negócio a enxugar 

despesas e lucrar mais. Verifique se sua 
empresa está regularizada pelo telefone 

3632-6570 ramal 2 ou pelo e-mail 
financeiro@sincovat.org.br

Temos as informações que 
sua empresa precisa

• 22 •
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Apesar do conceito de economia de baixo contato ganhar força 
com a pandemia, já era uma tendência em diversas experiências 
de consumo. Praticidade, agilidade e distanciamento físico são 
fundamentais. No entanto, o relacionamento com o consumidor 

pode (e deve) continuar próximo

 mundo está diante de uma 
transformação nas relações de oconsumo, marcada por interações 

com menos presença física e medidas 
mais restritas de saúde e segurança, além 
de novos comportamentos. De acordo 
com um estudo da Board of Innovation, 
empresa global de estratégia e design de 
negócio, já estamos vivendo a chamada 
“economia de baixo contato”, ou, em 
inglês, low touch economy.

A conclusão veio após o resultado do 
relatório Como Navegar no Mundo após 
o Covid-19, lançado em 2020. Neste 
contexto, o termo “baixo contato” está 
relacionado a um formato de fazer 
negócios que independe de aproximação 
entre cliente e vendedor.

Assim, abre-se um universo de soluções e 
possibilidades que engloba desde 
serviços de entrega e retirada a sistemas 
que tornam a experiência virtual mais 
customizada e similar a venda física. Para 
André Diz, professor de Economia 

Global do Ibmec de São Paulo, a 
mudança na organização dos negócios e 
reflexo da alteração das possibilidades 
tecnológicas, abrindo novas 
possibilidades ao empreendedor.

“Esta nova experiência de compra, 
mediada quase que exclusivamente pela 
tecnologia, também proporciona 
economia de recursos, como redução na 
folha de pagamentos, além de uma 
operação mais eficiente e aberta em todos 
os dias e horários”, destaca. 

André, que também é head do 
Departamento de Economia e Pesquisas 
da General Shopping Brasil, 
administradora de shopping centers e 
outlets, avalia que, a despeito de a 
redução do contato entre vendedor e 
cliente poder gerar desvantagem, a 
proximidade também poderá ser mediada 
por tecnologia. “Ações de marketing e 
planos de fidelização são formas de criar 
essa aproximação”, sugere.



• 26 •

Enquanto lojas físicas buscam formas de 
reduzir a interação pessoal, as de vendas 
online fazem caminho inverso, ao 
customizar a experiência e aproximar o 
cliente da loja. Aproveitando o boom do 
mercado de vinhos, que ganhou 3 milhões 
de novos consumidores regulares no 
Brasil entre 2019 e 2020 (segundo dados 
da Wine Intelligence), a Eniwine.com 
vem aperfeiçoando sua plataforma com 
novas funcionalidades usando 
Inteligência Artificial (IA). O objetivo é 
indicar produtos e orientar quem tenha 
interesse, mas ainda não e expert no 
mundo dos vinhos. “Entendemos que, 
inicialmente, o cliente vira para receber 
orientações e, uma vez já aqui conosco, 
fará a compra. Contudo, nada impede que 
ele seja orientado e compre em outro 
lugar, uma vez que são serviços 
distintos”, conta Marcelo Abrileri,
fundador e idealizador da plataforma.

Com esse mesmo tom de orientação, a 
Mary Kay, empresa de vendas diretas de 
produtos de beleza, oferece as suas 
consultoras um App que ajuda a 
reproduzir, ainda que virtualmente, uma 
avaliação da pele da cliente. Por meio de 
IA, o aplicativo compara a foto fornecida 
por um banco de dados de 500 mil 
imagens, que faz uma análise 
aprofundada. “É uma forma de oferecer 
um serviço personalizado, que ajuda a 
consultora a conhecer melhor a pele das 
clientes, para que ela possa indicar os 
produtos mais adequados, mesmo sem o 
contato físico", ressalta Rosana Bonazzi, 
vice-presidente de Vendas da Mary Kay.

Entre o virtual e o físico, compras 
híbridas podem garantir distanciamento 
e, ao mesmo tempo, satisfazer 
necessidades que, para muitos, são 
essenciais. Comprar roupa sem 
experimentar, por exemplo, ainda pode 
ser um desafio. Foi pensando nisso que a 
empreendedora Nicole Hasse criou a Go 
Bag, plataforma que junta marcas de 
vestuário com clientes que prefiram 
experimentar a roupa antes de comprar.

Pelo site, o consumidor escolhe as peças 
e os tamanhos, recebe em casa e 
sócompra as que gostou. A Go Bag fica 
responsável por toda a logística de 
entrega e retirada, enquanto as outras 
duas pontas – o consumidor e as lojas – 
resolvem a compra e a venda. “É uma 
forma de reunir diversas opções em um 
só lugar, oferecer comodidade e 
segurança tanto para o vendedor quanto 
para o comprador e, ainda, estimular o 
comércio local e empresas de menor 
porte”, afirma Nicole.

• Sem contato, mas com proximidade •


