


" Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não 
deixaremos para trás." Ao ler ou ouvir a composição de Rogério Flausino, 
líder e vocalista da banda brasileira Jota Quest, a esperança invade nosso 
corpo e faz nosso coração pulsar mais forte. Todos nós estamos 
mergulhados num cenário de incerteza e medo. Como em nenhum momento 
da história, temos que lidar, diariamente, com o temor pela nossa vida e das 
pessoas que amamos, pelos nossos empregos e direitos, pela nossa 
liberdade. A pandemia impôs uma forma de vida que foge ao nosso controle, 
afeta a rotina e dita novos hábitos que não escolhemos e não gostaríamos de 
adotar. Cidadãos e cidadãs de todo o mundo vivendo desafios diários para 
manter a saúde física e mental. E Tudo o que mais queremos são dias 
melhores; retomar os planos, recomeçar a vida quase que paralisada por 
esse vírus que mudará o mundo para sempre. A esperança corresponde à 
aspiração de felicidade existente no coração de cada um de nós. Como um 
ioiô ela vai e volta e, por isso, precisamos segurá-la, desejá-la. É como se 
fosse uma vacina contra o desânimo e contra a possibilidade de invasão do 
egoísmo, porque a perda da esperança endurece nossos sentimentos, 
enfraquece nossos relacionamentos, deixa a vida cinza. Existe na mitologia 
grega a presença de uma figura interessante: uma ave chamada fênix, que 
quando morria entrava em autocombustão e, passado algum tempo, 
renascia das próprias cinzas. A fênix, o mais belo de todos os animais 
fabulosos, simbolizava a esperança e a continuidade da vida.  Aristóteles, 
filósofo grego durante o período clássico na Grécia antiga, dizia que "a 
esperança é o sonho do homem acordado". Ou seja, ela  precisa pulsar forte 
em nós como uma energia a nos impulsionar para seguirmos adiante contra 
tudo e todos. Esperança não é esperar, é caminhar e, caminhar é agir. 
Queremos dias melhores, mas precisamos apreender com os obstáculos, 
aceitar as mudanças e inovar. Considerado um dos lideres religiosos mais 
diplomáticos, carismáticos e acessíveis de todos os tempos, Papa Francisco 
se tornou inspiração para milhões de pessoas. Entre suas mensagens está: 
"nossa vida é um caminho, quando paramos, não vamos para frente".

Boa Leitura! 

Ainda que as lojas físicas 
estejam abrindo gradualmente 
as vendas online se tornaram a 
principal fonte de renda para 
g r a n d e  p a r t e  d o  v a r e j o  
brasileiro. Só no primeiro 
semestre de 2020 o e-commerce 
registrou alta de 145%. 

E se engana se você pensa que seu  segmento não se encaixa no comércio 
online. Os setores que mais cresceram em 2020 foram o de alimentação e 
bebidas (282%), pets (219%), presentes (215%), casa e decoração (207%), 
brinquedos (195%), roupas (189%), joias e bijuterias (156%), p

 livros (130%), acessórios (98%), produtos de beleza 
(73%) e eletrônicos (38%) 

rodutos 
eróticos (132%),
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A pandemia do Covid-19 está nos fazendo enfrentar 
nosso maior desafio. Esse vírus escancarou nossas 
fragilidades, realçou nossa dependência política e 
nos fez retroceder anos de trabalho. Caminhávamos 
para uma recuperação da economia, com índices 
positivos de vendas e melhora do emprego, mas tudo 
mudou!

Perdemos, só na Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, 27.066  postos de trabalho 
com carteira assinada no primeiro semestre do ano. 
Observando os dados históricos, temos em 2020 o 
pior cenário já registrado.

E esses números só não foram piores devido aos 
contratos entre empregados e empregadores, 
permitidos pela MP 936.  Foram quase 200 mil 
acordos  -  contratos de trabalhos que foram 
suspensos ou reduzidos desde março. Mas, a 
situação é extremamente preocupante, pois há uma 
estabilidade obrigatória  para os funcionários 
afastados ou com carga horária reduzida.

Se a economia não reagir, teremos ainda mais 
desemprego e, certamente, muitos anos para se 
recuperar. A confiança do consumidor faz a roda 
girar mais lenta ou mais rápida. As demissões ou o 
medo dela farão com que as pessoas recuem seus 
gastos e teremos um final de ano com baixas nas 
vendas.

A saída é buscar ferramentas para ampliar o público 
consumidor e a solução está nessa virada digital. 
Fizemos essa revista com muitas dicas para que 
você, empresário, aproveite e amplie seus canais 
para divulgar seus produtos.

Caso seu negócio ainda não esteja online, você vai 
precisar se conectar. Esse é o caminho já há algum 
tempo, mas que foi acelerado com a pandemia. 
Enquanto as vendas físicas caíram 30%, as compras 
pela Internet não param de subir. 

Como dissemos em nosso texto de abertura - 
esperamos por dias 
melhores, mas esperar não 
é parar. Mais do que 
nunca, precisamos inovar, 
pois, mesmo quando tudo 
isso passar, cicatrizes 
ficarão!

LINHA DE CRÉDITO A JURO 
ZERO PARA MEI 

DO BAIRRO PARA O BAIRRO - 
VENDENDO PARA OS VIZINHOS

CAPA

VENDAS EM MARKTPLACE 

FACEBOOK LANÇA RECURSOS PARA
PEQUENOS NEGÓCIOS

CONSUMIDOR CADA VEZ MAIS 
RACIONAL E DIGITALIZADO

COMO CONTRATAR COM 
JORNADA REDUZIDA

COBRAMOS ESCANTEIO PARA
VOCÊ FAZER O GOL  
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O faturamento caiu com a pandemia? Veja como 
alavancar as vendas melhorando o relacionamento 
com o cliente via redes sociais, estabelecendo 
parcerias com marketplaces, entre outras 
ferramentas. Com baixo investimento e pouca 
burocracia, é possível correr atrás do prejuízo e 
conquistar resultados positivos com rapidez.
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obrar o escanteio e correr para cabecear e fazer o gol - essa velha  frase do futebol é 
muito usada no mundos dos negócios para mostrar que é impossível fazer tudo sozinho e 
ter sucesso. C

Vamos começar pelo seus fornecedores. Poucas são as empresas que produzem e vendem seus 
próprios produtos. As pequenas fábricas ou as grandes indústrias abastecem o varejo. e há toda 
uma negociação e logística até a mercadoria chegar às suas prateleiras. 

A partir dai você precisa de clientes e atrair o público para sua loja é outro grande desafio.  
Mesmo que você tenha habilidades e conhecimento em marketing, nem sempre terá tempo 
suficiente para elaborar as campanhas promocionais, fazer as fotos, responder as mensagens 
tirando as dúvidas dos consumidores, planejando as vitrines.

Você também tem que cuidar da contabilidade e do RH da sua empresa. Pagar as contas, 
contratar funcionários, calcular férias, décimo terceiro salário e todas as outras partes 
burocráticas. Provavelmente, você tem um escritório de contabilidade para isso, não é mesmo?

Os parceiros são fundamentais para o crescimento da sua empresa. E é isso que o Sincovat é - 
parceiro da sua empresa.  Somos nós que negociamos o salário do seu funcionário no período da 
data base.  Imagina a sua empresa aceitando o reajuste salarial, acima da inflação, imposto pelo 
Sindicato dos Empregados? Os benefícios solicitados por eles todos os anos, como por exemplo 
PLR (Participação nos Lucros e Resultados da sua empresa), Vale Refeição, Cestas Básicas, 
Jornada Reduzida de trabalho, entre outros. 

Se o Sincovat não existir, é você empresário que terá que perder seu precioso tempo e negociar, 
item a item, com a classe dos trabalhadores.  São diversas reuniões e meses de conversas até se 
chegar num acordo. O nosso trabalho é impedir que esses benefícios 
solicitados por eles, onerem a saúde financeira da sua empresa e impeçam 
o crescimento do seu negócio ou até a falência dele.

Nós te representamos e, junto com o Sindicato dos Empregados, fazemos a 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), que dita os direitos e deveres dos 
empregados e dos empregadores, bem como o piso salarial do comércio de 
nossa região.

Portanto, se você tem funcionário, você está sendo representado por nós e 
precisa ter a CRS – Certidão de Regularidade Sindical, prevista na 
Cláusula 48 e 58 da CCT, sob pena de multas prevista nas mesmas 
cláusulas.

Mesmo que você não saiba, o Sincovat é muito importante para sua 
empresa. É como seu escritório de contabilidade, como seus fornecedores, 
como sua equipe de vendas. Todos nós trabalhamos para você pensar 
exclusivamente no crescimento do seu negócio e marcar aquele golaço! 
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A pandemia forçou empresas de diferentes portes e setores a se 
digitalizarem e mostrou que é preciso apostar em inovação

constante para acompanhar as mudanças de comportamento do 
consumidor e também as novas modalidades de compra e venda

om o covid-19 circulando em território 
brasileiro, uma nova realidade se instalou Ctrazendo impactos econômicos e sociais. No 

período de quarentena, no qual lojas ficaram 
fechadas, empresas se obrigaram a paralisar linhas 
de produção, bares e restaurantes mantiveram a 
cozinha funcionando apenas para fazer entregas e 
escolas ficaram com as carteiras vazias; hotéis, sem 
hóspedes; e eventos, cancelados. A ordem era evitar 
o contato próximo entre as pessoas para tentar conter 
o vírus. 

E como num piscar de olhos, tudo mudou. No lugar 
do estimado crescimento econômico do País, vieram 
as previsões de retração da maioria dos setores 
produtivos (apenas o agronegócio deve ter alta de 
2,9%) e o aumento do desemprego, cuja taxa pode 
atingir 24% ao fim de 2020, segundo projeção da 
assessoria técnica da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP).  

O planejamento para o ano precisou ser revisto, e as 
decisões tiveram de ser aceleradas. Tudo isso sem 
tirar os olhos do comportamento do consumidor, que 
entendeu que as compras online são capazes de 
satisfazer suas necessidades e de trazer facilidades 

que talvez não foram experimentadas no passado por 
falta de hábito. 

Diante desse novo e inesperado cenário, desde os 
pequenos empreendedores até os grandes 
empresários não tiveram outra saída senão 
acompanhar a transformação digital. Sem qualquer 
exagero, foi esse o caminho possível para continuar 
a vender e tentar salvar os negócios. Como avalia a 
diretora do Laboratório de Análise de Dados 
(LabData) da Fundação Instituto de Administração 
(FIA), Alessandra Montini, quem não era digital teve 
de se transformar com rapidez; quem já era, precisou 
se aprimorar e ampliar sua atuação. “Não dá mais 
para vender apenas pelos meios digitais. É preciso 
também investir em cobrança, pagamento e pós-
venda, ou seja, o processo todo precisa estar 
interligado e ser digital”, afirma Alessandra, que é 
também professora da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade (FEA), da 
Universidade de São Paulo (USP).

Mais lojas online para mais clientes
Se no início do ano o foco das empresas era a Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD), em março foi 
necessário “virar a chave” com urgência. Até mesmo 
aquelas que acreditavam que a transformação digital 



não era ameaça aos seus negócios se obrigaram a 
mudar o modo de pensar e agir, se transformando em 
poucas semanas. Um levantamento da Associação 
Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) 
mostra que nos primeiros dois meses do isolamento 
social, foram abertas mais de 100 mil lojas online no 
País. “Antes da pandemia, a média mensal era de 10 
mil lojas entrantes no comércio eletrônico. Agora, 
vimos esse número quintuplicar”, revela o presidente 
da instituição, Maurício Salvador. 

Do lado de quem compra, os números são ainda 
mais robustos. Foram 2 milhões de novos 
consumidores no e-commerce brasileiro nesse 
período, segundo a ABComm. Para o CEO da Inova 
Business School, Luis Rasquilha, o momento 
consolidou a transformação comportamental do 
consumidor. “Agora, até os idosos estão aderindo 
aos aplicativos e fazendo compras pela internet. 
Depois, devem conservar estes hábitos, pois o medo 
de ir ao banco e à loja física perdurará por um bom 
tempo até que tenhamos uma vacina eficaz ao 
alcance da população”, opina. Além disso, ele afirma 
que o novo consumidor dará mais valor à 
sustentabilidade e aos cuidados das empresas com 
funcionários e clientes. 

O mundo dos negócios também não é mais o 
mesmo. Além de rever números e estratégias de 
vendas, empresas devem direcionar o olhar para o 
futuro e para melhorar a experiência do cliente. 
“Nessa fase de transformação acelerada, será 
necessário planejar mais, dedicar recursos humanos 
e financeiros definindo mapeamento de tendências e 
planos de contingências direcionados a situações 
extremas, que vão de novas andemias a catástrofes 
ambientais,além de manter saudáveis o fluxo de 
caixa e a solidez das empresas”, defende Rasquilha, 
que também estuda o tema e é consultor sobre 
tendências.

Pedras no caminho
Num momento em que a loja física deixou de ser o 
centro do varejo, a digitalização aconteceu de 
diversas formas. De acordo com o sócio-líder do 
setor de consumo e varejo da consultoria KPMG no 
Brasil, Fernando Gambôa, a maioria das empresas 
optou pela associação a um marketplace – como 
Magazine Luiza, Mercado Livre, Americanas e 
Netshoes – para ali vender os seus produtos com 
taxa de comissão subsidiada. Outro grupo de 
empresas que já tinha seu e-commerce apostou em 
pontencializá-lo e houve ainda quem preferisse 
digitalizar a operação inteira. 

Ao optar por entrar rapidamente no jogo – com o 
objetivo de não perder vendas em datas comerciais 
importantes como Páscoa e Dia das Mães –, 
ocorreram falhas em outras etapas vitais no processo 
de encantamento do cliente. “A primeira dúvida que 
tínhamos era se todos estavam preparados, do ponto 
de vista de estrutura tecnológica, conseguindo 
suportar essa migração para o comércio digital, e a 
resposta foi positiva, mas, ao analisar a entrega, a 
surpresa não foi agradável. A logística urbana não 
estava tão preparada para acompanhar esse boom de 
comércio digital”, avalia Gambôa. 

Outro problema é a segurança digital. Quem passou 
a integrar um marketplace teve o respaldo da 
segurança desse grande canal, porém, quem 
escolheu vender sozinho, nem sempre tomou os 
cuidados relacionados à segurança cibernética e aos 
ataques; exposições de dados dos clientes foram 
registradas, deixando evidente que não basta 
conseguir alcançar o consumidor.

Inovação constante
Além do ganho de escala gerado pelos avanços 
tecnológicos às empresas de comércio e serviços, o 
início da flexibilização da quarentena já mostrou 
que, no novo normal, a inovação precisa ser 
constante. Em lojas de roupas, por exemplo, além da 
limitação do número de clientes no ambiente e dos 
usos do álcool em gel e de máscaras – bem como a 

aferição de temperatura de quem entra no recinto –, 
as peças provadas não podem ser devolvidas para a 
área de vendas sem antes passar determinado tempo 
isoladas ou por processo de desinfecção. Trata-se de 
um dos mais delicados setores, que precisa lançar 
mão de todos os recursos possíveis para não perecer. 
As vendas do comércio varejista registraram queda 
recorde (-16,8%) em abril, na comparação com o 
ano passado, de acordo com dados divulgados em 
junho pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). As maiores perdas ocorreram no 
ramo de tecidos, vestuário e calçados, cujas vendas 
caíram 60,6% no período. 

Mesmo em lojas de conveniência, nas quais o cliente 
costumava pedir o café e passar horas com seu 
notebook, trabalhando ou participando de reuniões 
de negócios, agora ele simplesmente chega, faz seu 
pedido e sai para comer em outro lugar. Entretanto, 
tudo pode mudar e, até que se descubra uma vacina, 
a prevenção é obrigatória – e não opcional. 

Observar o que acontece no exterior pode ser um 
exercício para entender as tendências. Na China e 
nos Estados Unidos, por exemplo, há grande 
incentivo às operações de compra online e retirada 
na loja ou no drive-thru, como também aconteceu no 
Brasil no Dia das Mães. 

Muitos paradigmas foram quebrados e ficou provado 
que diversas modalidades de trabalho, como o home 

office, funcionam, inclusive no setor de vendas. 
“Agora, os lojistas precisam se perguntar qual será o 
papel da loja física. Será que no futuro vamos 
precisar de tantas, ou é possível transformar parte 
delas em um showroom ou um minihub destinado a 
entregas de mercadorias?”, questiona Gambôa 
(KPMG). Não há resposta pronta, nem verdade 
única. Cada empresário deverá entender o seu fluxo 
e o novo hábito de consumo da população, a fim de 
reavaliar o custo de fazer negócios. 

Outra necessidade que vem à tona é o 
empoderamento digital dos funcionários. Maurício 
Salvador considera que, do vendedor do balcão até o 
caixa, todos os colaboradores das empresas devem 
ser treinados para adquirir novas habilidades. “Todos 
devem saber usar as ferramentas digitais como 
negócio, e não só como entretenimento”, diz. 

No rol dos aprendizados adquiridos com a pandemia, 
está também a necessidade de diversificação de 
fornecedores. Luis Rasquilha fala sobre a tendência 
de ”glocalização”, ou seja, a atenção de grandes 
empresas multinacionais a pequenos empreen-
dedores e comerciantes locais. “A dependência de 
insumos da China mostrou que não dá mais para 
estar ligado a um único polo produtivo do mundo”, 
diz. Tudo isso reforça a importância da qualidade de 
produtos e serviços, além da presença digital dos 
negócios locais.

É considerada digitalizada a empresa que aderiu a pelo menos um canal digital para continuar alcançando os consumidores. 
De acordo com a ABComm, o WhatsApp foi uma das ferramentas mais adotadas no período da quarentena para a realização 
de vendas. Do pequeno comércio às grandes companhias varejistas, vendedores passaram a falar com a clientela 
principalmente pelo aplicativo. Já as redes sociais, como Instagram e Facebook, se fortaleceram como canais de venda pela 
possibilidade que oferecem às empresas de realizarem ações de mídia de  eolocalização. “Mas não adianta ter esses canais 
sem um e-commerce para direcionar as vendas”, afirma Maurício Salvador, da ABComm. Na loja virtual, textos detalhados 
sobre os itens à venda e fotos de qualidade de diferentes ângulos são indispensáveis. “Tão importante quanto a qualidade do 
site é o atendimento humano na pré-venda, com vendedores disponíveis para tirar dúvidas por chat ou WhatsApp. Isso ajuda 
muito na conversão de vendas”, completa.

Felipe Dellacqua,
presidente da Abecom-CB
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O faturamento caiu com a pandemia? Veja como alavancar as vendas 
melhorando o relacionamento com o cliente via redes sociais, 

estabelecendo parcerias com marketplaces, entre outras ferramentas. 
Com baixo investimento e pouca burocracia, é possível correr atrás 

do prejuízo e conquistar resultados positivos com rapidez

s vendas são fundamentais para manter 
qualquer  negócio financeiramente saudável Ae lucrativo. Nessa época de pandemia, o 

varejo tem lançado mão de diversas soluções para 
vender online. Se aplicativos de mensagens, como o 
WhatsApp, e as redes sociais, como Facebook e 
Instagram, já eram bastante utilizados como 
ferramenta de vendas, o atual momento 
potencializou sua utilidade, oferecendo um canal de 
contato gratuito, ágil e que permite uma interação 
mais próxima entre o cliente e o vendedor. 

Para o especialista em negócios digitais e curador de 
conteúdos digitais para o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 
Roberto Calderon, o WhatsApp, aplicativo de 
mensagens mais utilizado pelos brasileiros, permite 
que a venda online seja feita de maneira similar à 
tradicional, em lojas físicas. “É uma operação 
consultiva, personalizada, na qual o vínculo entre o 
vendedor e o cliente é fortalecido, possibilitando 
maior fidelização e, consequentemente, mais vendas. 
Para o consumidor com perfil conservador, é uma 
ótima alternativa”, explica. 

Hoje o aplicativo já possui ferramentas específicas 
para negócios, o que inclui contas business, opções 
de respostas automáticas e, recentemente, inaugurou 
um serviço de envio de pagamentos. “Percebemos 
que o consumidor gostou da ideia da compra online, 

e isso deve perdurar para variados segmentos. A 
comodidade, aliada à segurança e à agilidade dos 
serviços, mostraram que é possível se expor menos 
aos riscos das lojas físicas e, ao mesmo tempo, 
manter seus hábitos de compra”, afirma o sócio-líder 
de varejo da consultoria e auditoria KPMG, Paulo 
Ferezin. “Por isso, investir em novos modelos de 
venda é uma questão de sobrevivência para muitos 
negócios, independentemente do porte”, completa.

Proximidade e personalização
Com o movimento Compre Local: Cuide de um 
Pequeno Negócio, a Stone, fintech de meios de 
pagamentos, criou ferramentas gratuitas para auxiliar 
os lojistas que contratam suas soluções. No 
aplicativo Compre Local, o consumidor pode 
localizar e comprar dos pequenos estabelecimentos 
do seu bairro – desde que estejam cadastrados. Os 
pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp, por 
plataformas de delivery ou até mesmo pelo perfil do 
Instagram da empresa. “Percebemos que mais de 
80% dos comerciantes preferem vender via 
aplicativo de mensagens, já que a maioria dos 
aplicativos de entrega cobram taxa de serviço e, 
especialmente nesse momento, é um dinheiro que 
faz muita falta”, comenta o presidente da Stone, 
Augusto Lins. Pela ferramenta, comerciantes com 
conta Stone podem gerar um link de cobrança por 
suas vendas e enviá-lo por WhatsApp, e-mail ou 
redes sociais.
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Garantia de visibilidade e estrutura

Para apoiar pequenos e médios negócios nesse período de crise, grandes empresas de 
varejo online como Magazine Luiza, Americanas e Submarino, criaram medidas para 
facilitar e alavancar as vendas de comerciantes que utilizarem suas plataformas de 
marketplace – ambientes que funcionam como um shopping virtual que reúne diversos 
lojistas em um único ambiente digital. Somente nos primeiros 20 dias de maio, o 
marketplace do Magazine Luiza cresceu 229%, reunindo um total de 26 mil 
vendedores e 16 milhões de itens. Com base nesse modelo, o empresário pode 
customizar seu mix de produtos, contando com a visibilidade e a estrutura do site 
principal. Enquanto isso, para o comprador, é como acessar a loja virtual, que abriga as 
menores e fica responsável pelos meios de pagamento e, em muitos casos, pelo envio e 
pela entrega também. A B2W – empresa proprietária dos sites Americanas, Submarino 
e Shoptime – lançou um serviço de crédito, e uma campanha que também valoriza 
empreendedores locais e facilita os processos de entrega. Com uma base de 40 milhões 
de clientes ativos, o B2W Marketplace ainda fornece cursos e treinamentos virtuais 
gratuitos para auxiliar os parceiros a alcançarem melhores resultados de venda. A 
campanha #ApoieoNegocioLocal, da Privalia, criada em março de 2020, é outro 
exemplo de iniciativa colaborativa que busca aumentar a visibilidade dos pequenos e 
médios empreendedores, oferecendo estrutura logística e entrega em todo o território 
nacional. Especializado em outlet e flash sales [ofertas temporárias], o site tem as 
peças de vestuário como carro-chefe, mas conta com um mix variado de produtos e 
uma base de 13 milhões de clientes. “Muitas empresas estão com dificuldade para 
escoar seus estoques, então ajudamos a aumentar o fluxo de caixa, pelo alto volume de 
vendas, mitigando eventuais resultados negativos no período de isolamento social”, 
destaca o country manager da Privalia no Brasil, Fernando Boscolo. Ele relata que em 
três meses – março a maio – foram vendidas mais de 100 mil peças, o que gerou um 
faturamento de R$ 5,7 milhões. “As vendas foram feitas em parceria com mais de cem 
marcas de diversas categorias, como moda, casa e decoração, calçados e infantil”, 
ressalta Boscolo.

Opções para diferentes segmentos

Também não faltam opções para quem prefere vender em ambientes mais 
segmentados. O aplicativo Houpa, por exemplo, conecta atacadistas de moda, 
varejistas e consumidores finais, que podem comprar online de diversas marcas do 
Brasil, evitando idas periódicas a centros movimentados, como é o costume de muitos 
vendedores de roupas. Para quem atua do setor de pets, a Petland, franquia de pet 
shops do Grupo Brasil Pet, lançou um programa de afiliação de lojistas não 
franqueados com condições especiais, que dá acesso a ferramentas de gestão, centro de 
distribuição, e-commerce, treinamentos, entre outros serviços, sem taxa de adesão. “O 
segmento de pets quase não foi afetado pela pandemia, mas sabemos que muitos 
empresários se preocupam com o futuro. Com essa parceria, proporcionamos 
informação, melhoramos seu poder de compra e distribuição e, assim, contribuímos 
para fortalecer o setor como um todo”, ressalta o CEO da Brasil Pet, Rodrigo 
Albuquerque.

A comodidade, a segurança e
a agilidade dos serviços mostraram

ao consumidor que é possível se
expor menos aos riscos das lojas

físicas e, ao mesmo tempo, manter seus
hábitos de compra.

Vender para o mundo é o sonho de todo o 
empreendedor. Mas começar por perto pode ser 

uma boa alternativa. Os seus vizinhos sabem 
qual é a sua profissão, o que você vende ou os 

serviços que você presta?

 mundo digital permite vender seus negócios 
para pessoas do outro lado do mundo. Mas Otem muita gente do seu lado que pode estar 

precisando dos seus produtos ou serviços e nem sabe 
que você existe. Seus vizinhos são sempre potenciais 
clientes. 

Na busca de alternativas para manter a renda durante 
a pandemia e auxiliar seus vizinhos, muitos 
condomínios e líderes de bairros criaram grupos de 

moradores e vendas pelo aplicativo WhatssApp. 
"Nós descobrimos pessoas que fazem comida, 
preparam alimentos, pessoas que fazem reforma de 
estofados, que trabalham com arte em metal e isso 
foi bacana porque ajudou a divulgar o trabalho de 
todos" comenta Eduardo José Junior, um dos 
administradores do grupo "Variedades Campos 
Elíseos", nome de um bairro de Taubaté-SP, com 179 
participantes. 

Pelo menos duas vezes por dia o mercadinho local 
divulga seus produtos. É só sair pão quentinho ou 
chegar frutas frescas que todos participantes do 
grupo ficam sabendo. Mais de  70% dos clientes do 
estabelecimento são moradores do bairro. Já os 
anúncios da farmácia,  além de alavancar as vendas, 
gerou praticidade para todos. ''É difícil os clientes 
estarem vindo até a drogaria. Então, eles conseguem 
consultar antes os produtos que temos e os preços, 
inclusive trabalhamos com entregas, evitando o 
deslocamento dos nossos clientes nesse momento de 
pandemia", explica Rodrigo Vieira, um dos 
proprietários da Drogaria Familiar.  

Quando começou  a pandemia, foi uma falta do 
álcool em gel e descobri que tinha uma loja de 
produtos de limpeza aqui, do meu lado", diz 
Maristela Faria, moradora do bairro. Para Marcos 
Linke, gerente da Mix Clean, as vendas realizadas 
para os moradores do bairro fizeram a diferença no 
momento das dificuldades, em razão da crise do 
coronavírus. "Com o grupo de whatsApp, nós 
começamos a divulgar e pessoas que moram na parte 
de trás do bairro, que não tem acesso à nossa rua, 
acabaram conhecendo a loja, vindo buscar o produto 
aqui e isso nos ajudou bem", relata.

"
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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.  

O contrato de trabalho mais comum é de 220 horas mensais, que 
em geral, em conformidade com os limites previstos na CLT é 
cumprido via de regra em 8 horas diárias com limite de 44 horas 
semanais.

Nesse sentido, inclusive são estabelecidos os pisos salariais 
previstos na Convenção Coletiva de Trabalho, ou seja, o piso é 
para jornada de trabalho de 220 horas mensais.

Entretanto, o contrato de trabalho pode ser estipulado em jornada 
reduzida, que é aquela inferior a oito horas diárias.

Como exemplo, é possível contratar por 4 ou 6 horas diárias, o que 
corresponde a 120 ou 180 horas mensais, contrato que muitas das 
vezes atende ao interesse do empresário do comércio.

O salário para a jornada reduzida é corresponde ao piso estipulado 
na Convenção Coletiva de Trabalho, bastando fazer a 
proporcionalidade em relação ao valor definido na CCT, que é 
correspondente a 220 horas mensais, para a jornada reduzida 
contratada.

Assim, todos os demais direitos e obrigações correlatas (férias, 13º. 
salário, FGTS) terão como cálculo o valor correspondente a 
jornada reduzida contratada.

Lembrando, que não é possível reduzir a jornada dos contratos 
vigentes já que é vedado pela Constituição Federal, exceto nos 
períodos autorizados pela MP 936/2020 e Lei 14.020/20 instituídas 
para o enfretamento da pandemia 

Para a contratação em jornada reduzida a empresa deve possuir a 
CRS (Certidão de Regularidade Sindical) emitida pelos Sindicatos 
– Sincovat (patronal) e Sincomerciários (empregados). 

Importante frisar que, sem a CRS (Certidão de Regularidade 
Sindical) é vedada a contratação por jornada reduzida, ficando a 
empresa sujeita a multa de 3 mil reais a favor do FAT, processo 
trabalhista por redução salarial indevida e ainda a fiscalização por 
parte do Ministério do Trabalho com imposição de multa por 

descumprimento de norma coletiva de 
Trabalho.
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Consumo online - quantidade de consumidores que 
compraram mais de uma vez no mês cresceu 282% e  
faturamento dos lojistas aumentou 105% 

Novos hábitos - 

 

transações por aproximação 
bateram o recorde de uso no mês de junho, 
superando 19 milhões de acessos no Brasil

Comportamento - Preocupação do consumidor 
em contrair alguma doença, em especial o 
coronavírus,é cada vez maior 

Crédito - Microempreendedores podem solicitar 
até R$ 15 mil no Banco do Povo; conheça as 
condições

inda que as lojas físicas estejam abrindo 
gradualmente entre os estados, por conta da Apandemia, as vendas online se tornaram a 

principal fonte de renda para grande parte do varejo 
brasileiro. Por conta disso, o comércio eletrônico 
emplacou entre os consumidores e lojistas e 
encerrou o semestre de 2020 com alta de 145% nas 
vendas, no comparativo com o mesmo período de 
2019, conforme revela o estudo E-commerce na 
Pandemia, realiza

 lojas virtuais e 
informações macroeconômicas do mercado 
brasileiro. O crescimento nas vendas também 
refletiu em um aumento de 105% no faturamento 
dos lojistas, que ganharam no volume. Apesar do 
tíquete médio ter caido, em média 19%, a 
quantidade de consumidores que compraram mais de 
uma vez no mês cresceu 282%. A quarentena 
também impulsionou o comércio dos produtos 
essenciais, de forma abrangente. Os segmentos de 
Alimentação & Bebidas lideraram com o aumento 
de 282% no trimestre, seguidos pelos Pets (219%), 
Presentes (215%), Casa & Decoração (207%), 
Brinquedos (195%), Roupas (189%), Joias & 
Bijuterias (156%),  Livros 
(130%), Acessórios (98%), Produtos de Beleza 
(73%) e Eletrônicos (38%). 

do pela plataforma Nuvemshop 
(plataforma para o desenvolvimento de lojas 
virtuais) e apresentado durante o evento Potencialize 
E-commerce. A base do estudo completo sobre o 
setor contou com mais de 50 mil

Produtos Eróticos (132%),

rande parte das recomendações para evitar 
o contágio com a Covid-19 inclue os Ghábitos de higiene e, por tabela, os 

cuidados para evitar o contato frequente com as 
cédulas de dinheiro. Pensando nisso, o consumidor 
também tem procurado acessar mais os recursos 
digitais e os pagamentos por aproximação. De 
acordo com o estudo global da Mastercard, 
realizado em 15 mercados, incluindo o Brasil, as 
transações por aproximação bateram o recorde de 
uso no mês de junho, superando 19 milhões de 
acessos no Brasil. 
Entre os entrevistados, 69% afirmaram que o 
coronavírus incentivou o uso deste tipo de 
pagamento, enquanto 14% deixaram de usar o 
dinheiro durante a pandemia e 63% diminuíram o 
seu uso. Entre os estabelecimentos preferidos para 
essa forma de pagamento estão os supermercados, 
os postos de combustível, as farmácias e as redes 
de fastfood. Além disso, a Abecs (Associação 
Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e 
Serviços) detectou que o número de pagamentos 
por aproximação passou dos R$ 708 milhões para 
R$ 3,9 bilhões, no primeiro trimestre de 2020, 
representando um aumento de 456% na 
comparação com o mesmo período do ano anterior. 
Em função disso, a associação pretende aumentar 
esse limite de transações (sem o uso de senha), de 
R$ 50 para R$ 100, tornando a tecnologia ainda 
mais usual nas compras diárias.

 terceira onda do estudo online, realizado 
com 525 pessoas em todas as regiões do ABrasil, pelas empresas Perception, Engaje! 

Comunicação e Brazil Panels, constatou que 66% 
dos brasileiros se sentem muito preocupados em 
contrair alguma doença, em especial o coronavírus, 
cada vez que vão ao supermercado.
O estudo conhecido como Opiniões Covid-19, 
realizado entre os dias 18 e 22 de junho, com 
homens e mulheres com idade acima dos 18 anos, 
das classes ABCD, mostrou também que apenas 
10% deles se sentem confortáveis em ir ao 
supermercado atualmente. 20% disseram que 
estarão confortáveis no médio ou longo prazo, em 
até seis meses; 22% entre seis meses e um ano, e 
13% daqui a um ou dois anos.Por outro lado, as 
medidas preventivas aplicadas ao comércio estão 
ajudando a deixar os frequentadores dos 
supermercados gradualmente mais tranquilos: 94% 
dizem ficar mais confortáveis quando os 
funcionários usam máscaras e luvas; 92%, quando 
os estabelecimentos desinfetam os espaços, e 90% 
quando os consumidores ficam a um metro e meio 
de distância um dos outros. 
Outros países - Uma pesquisa global, com 
parceiros em outros países, também foi realizada 
pelas empresas envolvidas e detectou que os 
supermercados viraram motivo de alta preocupação 
também no Chile e no México, enquanto nos países 
europeus, a tranquilidade no geral é maior.

ma nova linha de crédito criada pelo Banco 
do Povo Paulista deve injetar recursos nos Upequenos negócios afetados pela pandemia. 

Os Microempreendedores Individuais (MEIs), terão 
aporte de R$ 15 milhões, com empréstimos de até 
R$ 15 mil a e prazo para a quitação de 24 
meses, com até três meses de carência para o 
pagamento da primeira parcela. Além de ter um 
avalista, o empreendedor deve contratar as garantias 
oferecidas pelo Fundo de Aval do Estado (FDA), 
mas ficará isento da Tarifa de Abertura de Crédito 
(TAC) e da Tarifa de Sustentabilidade do Fundo 
(TSF). As avaliações são feitas nas unidades do 
Banco do Povo Paulista. O banco menciona as 
seguintes condições ao MEI: este financiamento 
deve ser o primeiro a ser solicitado; o 
microempreendedor não pode ter restrições 
creditícias no Serasa e no Cadastro Informativo de 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(Cadin) estadual; deve ser capacitado pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae-SP) e participante dos Programas Super 
MEI, Empreenda Rápido ou de outros programas 
oferecidos pela instituição.  Nos últimos cinco anos, 
o número de MEIs duplicou no País, indo de 5 para 
10 milhões, conforme as estatísticas do Portal do 
Empreendedor. Apenas no Estado de São Paulo, 
estão registrados 2,8 milhões de MEIs; somente nos 
setores de comércio e serviços, o total é de 2,1 
milhões, ou 75% do total no Estado.

 juro zero 



em todo empresário tem a intenção de migrar seu negócio para a internet ou a capacidade de 
investir em plataformas de e-commerce. Uma boa saída para este momento de pandemia é contar Ncom a ajuda dos marketplaces, plataformas em que o empreendedor paga uma taxa para expor e 

vender seus produtos e dispõe da infraestrutura dos grandes players do mercado (Amazon, Mercado 
Livre, Extra, Americanas.com, Submarino, Ponto Frio, Magazine Luiza, entre outros), beneficiando-se 
da publicidade e do grande tráfego desses sites, podendo, inclusive, em alguns casos, utilizar serviços de 
pagamento digital e transporte dessas empresas. Siga o passo a passo a seguir e ingresse nessa 
modalidade de negócio:

#1  - Escolha da plataforma
Existem inúmeros marketplaces no mercado, alguns generalistas, outros especializados na venda de 
produtos específicos – como artesanato. Cada um com uma taxa e condições diferentes. A melhor forma 
de escolher é pesquisar e comparar as condições comerciais de cada uma de acordo com o seu negócio. 
Tenha sempre em mente qual público você quer atingir.

#2 - Clareza na comunicação
Uma vez que você esteve no site dos grandes varejistas, seus produtos serão apresentados como em uma 
prateleira de loja física, então, é importante caprichar na descrição dos itens e nas imagens que compõem 
o produto: marca, modelo e especificações técnicas. Muitos clientes chegam aos marketplaces por meio 
de pesquisas na internet, nas quais tenha muitos concorrentes. Então, para que um anúncio seja visto 
pelos consumidores ele deve ser preciso e atrativo. 

#3 - Relação com o cliente
A experiência de consumo deve ser agradável, de forma que os clientes se sintam atendidos plenamente 
em relação às suas dúvidas e necessidades. Portanto, é muito importante que a empresa disponibilize 
diversos canais de atendimento efetivos, como chat, e-mail e telefone.

#4 - Saiba precificar os produtos
Assim como no comércio físico, o preço é um diferencial no comercio eletrônico, assim como o valor do 
frete. Tanto o preço como o frete devem ser bem calculados para não prejudicar a receita da sua empresa. 
O preço do produto deve constar de forma clara e ostensiva em letras grandes e facilmente legíveis, com 
fonte não inferior a 12. Muitos marketplaces oferecem serviços de entregas próprias (Mercado Envios e 
B2W Entregas, por exemplo) com condições de frete mais atrativas, tanto em preço como em prazo de 
entrega.

#5 - Seja rápido e prestativo
No comércio eletrônico, o consumidor pode comprar um produto em qualquer momento do dia ou da 
noite, e você tem de estar à disposição para atendê-lo da melhor forma. Deixar um cliente esperando 
resposta de uma dúvida pode custar a desistência da compra. Por isso, fique de plantão e atento às 
notificações de mensagens. É recomendável elaborar um FAQ com perguntas e respostas mais 
frequentes, o que pode ajudar a esclarecer muitas dúvidas sem a necessidade de contato prévio. Oferecer 
anúncios de produtos similares no site também é uma boa forma de divulgar os produtos e manter os 
clientes mais tempo navegando em sua loja.
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como um canal de descoberta de produtos, e a 
plataforma tinha pouca ou nenhuma visibilidade 
sobre quais produtos seus usuários realmente 
compravam.

A partir de agora, os profissionais de marketing 
têm maior repertório para direcionar a jornada do 
usuário, além de adicionar um número ilimitado 
de produtos, organizar coleções e categorias, 
comunicar-se com os clientes através da página 
diretamente, acompanhar as estatísticas sobre suas 
vendas, visitas e fazer com que os produtos 
apareçam no Facebook Marketplace, oferecendo 
acesso a uma base muito 
maior de clientes em 
potencial. 

Acesse o QR Code ao 
lado e veja o passo a 
passo de como criar sua 
loja dentro do Facebook.

á pouco mais de dois 
meses, o Facebook 
anunciou a chegada do H

recurso "Lojas". O intuito é 
facilitar os negócios ao permitir 
que comerciantes criem um local 

de venda on-line personalizado 
para que os clientes possam acessá-

lo direto pela rede social ou pelo 
Instagram. 

Uma novidade oportuna num momento 
em que o setor de varejo já estima uma 
perda superior a R$ 16 bilhões durante a 

quarentena. A opção ajuda as pequenas 
empresas a permanecerem em evidência, e 
possibilita a empresas e marcas de todos os 
tamanhos a mostrar seus produtos e fechar vendas 
sem, necessariamente, ter um e-commerce. 

Até então, a rede social vinha sendo utilizada apenas 

24



uando o mundo se deu conta dos efeitos 
profundos que a pandemia da Covid-19 traria Q
ao tecido social e econômico da nossa 

geração, ficou claro que não apenas era necessário o 
amparo emergencial ao setor de Saúde, mas também 
o entendimento de quais paradigmas seriam 
acelerados, ultrapassados ou quebrados em nossa 
nova rotina. Estamos falando de isolamento social, 
do cumprimento de protocolos de saúde, sanitários e 
principalmente dos severos resultados de uma crise 
econômica sem precedentes.

Todos os dias acompanhamos estudiosos tentando 
projetar os cenários pós-pandemia. Ainda que seja 
algo essencial, será de raro acerto. Não termos 
vivida situação como a tal impossibilita maiores 
horizontes. São cenários difíceis de se projetar. 
Ainda assim, vamos tentar falar de dois pontos de 
transformação do consumo das famílias. O consumo, 
que é base da economia brasileira e condicionante 
direto dos setores de maior relevância ao nosso PIB, 
comércio e serviços. 

Naturalmente o primeiro processo acelerado pela 
pandemia foi o comércio digital, dada a 
impossibilidade de funcionamento dos 
estabelecimentos e deslocamento populacional. Não 
é algo novo, mas vimos dobrada a participação do 
comércio eletrônico neste período. E não só ele, 
estamos falando de meios de pagamento digital, 
apresentação de portfólios em canais digitais, 
utilização massiva das redes sociais, do delivery e a 
significativa utilização do home-office para manter 
ativo o fluxo de trabalho nas empresas. Tais 
realidades evidenciam que a digitalização dos 
negócios não é mais uma opção. 

E não significa apenas vender online, mas 
transformar tecnologicamente o atendimento, o 
mostruário, as campanhas de publicidade, 
promoções, o administrativo, o relacionamento com 
fornecedores e demais controles internos (estoque e 
caixa). Temos um consumidor cada vez mais 
preparado ao mundo digital, conhecendo mais os 
meios de pagamento, utilizando redes sociais e 
plataformas audiovisuais para comprar e gerar 
experiências. Estar corretamente conectado traz 

eficiência e permite manter ativos os pontos de 
contato com o cliente quando a porta da loja física 
se fecha ao fim do dia. 

Um outro planejamento necessário, a despeito de 
termos uma realidade sem precedentes, é que a 
Covid 19 trouxe uma crise imensa à economia. E 
de crise o brasileiro conhece bem, infelizmente. 
Neste caso, o passado se repete. Há queda do 
emprego e da renda. Há elevação do endivida-
mento e inadimplência. Esse cenário de recessão 
do consumo familiar leva o consumidor a diminuir 
saídas para aquisição de bens e serviços, faz ele se 
tornar mais racional e planejado ao seu orçamento, 
o força a buscar descontos, promoções e maiores 
negociações. É uma realidade conhecida que ajusta 
todo o planejamento das empresas, de sua gestão 
até o treinamento dos colaboradores. É uma 
conjuntura desafiadora e que será realidade para os 
próximos meses e até anos. 

O consumidor mais digital, seletivo, racional e com 
renda apertada traz o desafio ao empresário de não 
apenas sobreviver à queda significativa de suas 
receitas e adaptar seu negócio aos horários e 
protocolos impostos, mas também de conseguir 
“ler” seu cliente, como ele está mudando e para 
qual rumo está se 
ajustando. A 
empresa que passará 
de sobrevivente da 
crise para mais forte 
após ela é a que 
souber entender e 
aplicar mais 
rapidamente quais 
foram as tendências 
aceleradas e 
abandonadas pelo 
seu setor e seus 
consumidores após a 
triste pandemia. 
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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.  


