
Exemplo internacional 
 
O que os lojistas brasileiros podem aprender com os temas que foram discutidos na 96a 
Convenção da NRF, o evento mais importante do varejo mundial. 
 
Não poderia haver lugar melhor para discutir as tendências e estratégias para o varejo do que 
Nova York, o centro do consumo global. Foi lá que milhares de especialistas e varejistas se 
encontraram para definir seus próximos passos na conquista de consumidores durante a 96ª 
Convenção Anual da Federação Nacional do Varejo norte-americano (NRF), o maior evento 
sobre varejo no mundo, realizado entre os dias 14 e 18 de janeiro. 
 
Paralelo aos quatro dias de palestras, aconteceu a feira da NRF, que contou com mais de 500 
expositores de diferentes áreas, entre as quais equipamentos de auto-serviço, sistemas para 
integração de canais de vendas, prevenção de perdas, impressoras de cartão de fidelidade e 
diagramação de Lojas em 3D. A X07, ou loja do futuro, combinou design agradável com 
tecnologias futuristas. 
 
O tema deste ano – "varejo em movimento" – seguiu a mesma linha traçada pelas duas 
últimas edições. "Em 2005, a organização do evento sinalizou uma mudança ao colocar em 
pauta a discussão sobre as lojas com mais de uma categoria e a funcionalidade do produto 
aliada à experiência de compra. Em 2006, falou-se que a satisfação do cliente não seria mais 
suficiente, era preciso ir além das expectativas", destaca o consultor Luiz Alberto Marinho. 
 
A variedade na abordagem dos temas discutidos agradou os participantes. "Houve alguns anos 
em que pregavam certas verdades absolutas para o futuro do varejo, como, por exemplo, 
quando falavam que as lojas físicas desapareceriam, dando lugar à internet. Neste ano, ficou 
claro que não há uma única verdade para o varejo, que está, justamente, em constante 
mudança", afirma o consultor Eugênio Foganholo. 
 
O varejo brasileiro também marcou presença entre os palestrantes. Já no primeiro dia de 
debates. Marcos Gouvêa de Souza e Alberto Serrentino, consultores, e Renata Leta, gerente de 
marketing do supermercado carioca Zona Sul, proferiram uma palestra junto a Marco Osenigo, 
CEO da rede italiana Despar, sobre o varejo de alimentos. 
 
Múltiplos canais de venda 
 
A interação entre os diversos canais de venda foi um dos temas mais recorrentes da NRF 
2007. A proposta é oferecer ao cliente a possibilidade de, por exemplo, comprar um produto 
pela web e retirá-lo na loja física em vez de recebê-lo em casa. Ou ainda a opção de trocar no 
varejo convencional uma mercadoria adquirida na internet ou por catálogo. "A estratégia 
multicanal é um desejo que os grandes varejistas mundiais identificaram junto aos 
consumidores", afirma Pedro Luiz Roccato, diretor da consultoria Direct Channel. 
 
No Brasil, essa interação não existe. Para começar, é comum as ofertas e condições de 
pagamento de um produto oferecido na web serem totalmente distintas do ponto-de-venda 
físico. O livro adquirido numa livraria on-line não pode ser trocado na loja física da mesma 
rede. "É como se cada canal fosse uma empresa diferente. A estratégia multicanal real é 
aquela em que o consumidor escolhe a rede em que vai fazer a compra e, durante o processo, 
decide em que canal acha melhor fazer a consulta de preços, o pagamento, a retirada e a 
possível troca do produto", afirma Roccato.  
 
No exterior, é possível encontrar bons exemplos de lojas com estratégias multicanal eficiente. 
Nos EUA, o Wal Mart chegou a criar o cargo de vice-diretor de multicanal. A Macy's, um dos 
maiores magazines norte-americanos, percebeu por meio de uma pesquisa que seus e-
consumidores estavam a uma distância máxima de 50 km de uma loja física. A rede resolveu 
usar essa proximidade a favor do consumidor e hoje muitos deles compram pela web e retiram 
na loja. Mas a estratégia multicanal mais interessante da Macy's é a oferta de cupons de 
desconto para o e-consumidor usar na loja física e o cliente da loja tradicional gastar na web. 
"Isso permite uma navegabilidade fantástica entre os canais", destaca Roccato.  



 
O poder está nas mãos do consumidor 
 
Qualidade e preço deixaram de ser determinantes na hora do cliente optar por um produto ou 
serviço, é necessário proporcionar uma experiência positiva de compra para o consumidor. 
Essa foi a principal mensagem dos palestrantes e especialistas que estiveram presentes na 
NRF 2007. "No passado, o desafio do varejo era encontrar compradores para os produtos que 
a loja vendia. Hoje, o sucesso depende da perfeita execução da tarefa de descobrir o que os 
diversos segmentos de consumidores querem comprar, oferecer bons produtos, por preços 
justos em uma excelente experiência de compra no ponto-de-venda", destaca o consultor Luiz 
Alberto Marinho, que participou pela sexta vez do evento em Nova York. 
 
Como as marcas estão vendendo produtos cada vez mais parecidos, os varejistas passaram a 
investir no emocional, buscando explorar os cinco sentidos do ser humano, de preferência, ao 
mesmo tempo. "Os norte-americanos são ótimos, eles conseguem fazer consumir mesmo 
quem não queira", afirma a consultora jurídica Melitha Novoa Prado, especializada em redes de 
negócios e franquias.  
 
A Watt International, por exemplo, durante palestra na 96ª Convenção do Varejo, reuniu 
especialistas em texturas, sons, paladar e aromas para falar das últimas estratégias criadas 
para aumentar o envolvimento dos clientes com as marcas. "Técnicas como a que permite 
imprimir o sabor de qualquer produto em uma tira fina que derrete quando colocada sob a 
língua, e que pode ser colocada em um envelope igualmente fino e encartada em qualquer 
anúncio, tornam viável o uso do marketing sensorial em grande escala. Uma loja pode se 
tornar irresistível não apenas aos olhos, mas também ao nariz, pele, boca e ouvidos", diz 
Marinho. 
 
No evento, foram definidas três tendências para o varejo: a conveniência, que significa facilitar 
ao máximo o acesso do cliente ao produto; a customização, que oferece o que o consumidor 
quer e do seu jeito; e as indulgências, que seria o consumo como um compensador do dia-a-
dia. "O varejo é dinâmico, o mercado é dinâmico. E quem determina a velocidade das 
mudanças é o consumidor", afirma o consultor. 
 
A loja do futuro 
 
Em um ambiente criado para agradar principalmente o público jovem, o protótipo de loja 
apresentado na NRF encantou os visitantes com uma série de novidades tecnológicas: 
 
- Iluminação especial em todo o espaço 
 
- Gôndolas que mudavam de cor, através de uma combinação de pequenas lâmpadas 
 
- Painel interativo de vapor 
 
- Controlador de tráfego de pessoas 
 
- Quiosques móveis de vendas para compras sem fio 
 
- Check-outs wireless (caixas para recebimento sem fio) 
 
- Comunicador com vídeo para prateleiras de lojas 
 
- Painéis eletrônicos que giravam de acordo com a propaganda que estava sendo apresentada 
 
- Painéis holográficos com propaganda dos sponsors 
 
- Projeções em paredes brancas, que mudavam de acordo com os sponsors 
 
- Displays no chão com luzes coloridas que projetavam propagandas dos sponsors 



 
- Displays no chão, na entrada da loja, que projetavam filmes sobre a loja na qual o cliente 
estava entrando 
 
- Equipamentos touch screen 
 
- Cortina de fumaça com merchandising (com touch) 
 
- Smart Mirror, que possuía uma câmera que envia as imagens para um chat onde várias 
pessoas conectadas poderiam discutir e votar se a roupa havia ficado boa ou não, e até 
mesmo comprar virtualmente as peças 
 
- Etiquetas eletrônicas de preços com imagens e texto 
 
- Manequins com displays nas cabeças que apresentavam características das roupas e a 
filosofia da loja 
 
Reposicionamento global 
Marcos Gouvêa de Souza 
 
“Não há mal que sempre dure ou bem que nunca se acabe.” Este dito popular é sábio em 
definir os processos que ocorrem na história da humanidade através da contínua sucessão de 
ciclos de fartura e de provação. Ao final da 96ª Convenção Norte-Americana de Varejo, ficou 
visível para todos que participaram a percepção de que a maior economia do mundo e, 
conseqüentemente, o maior mercado de varejo entrou em novo ciclo de comportamento.  
 
A única perspectiva segura é de que esse processo não será fortemente recessivo, nem suas 
conseqüências se espalharão pelo mundo, como aconteceu em períodos anteriores. A maior 
razão para isso é o forte crescimento de economias emergentes, especialmente China e Índia, 
que neutralizarão seus efeitos no mercado global. 
 
Se no passado se podia dizer que, quando a economia norte-americana espirrava, o mundo 
pegava uma pneumonia, hoje se pode dizer que não passará de um leve resfriado. No varejo, 
seus reflexos se concentrarão na crescente percepção da importância das pessoas nos 
negócios, como resultado da busca por uma oferta de experiência holística, na qual esse vetor 
tem papel fundamental, e na valorização da inovação em todas suas dimensões, além de uma 
mudança sensível na forma da incorporação da Tecnologia da Informação. 
 
Se até então a tecnologia era glorificada quase como um fim em si mesma, muito mais 
orientada para racionalização de custos, agora ela é vista, tratada e usada como instrumento 
efetivo de melhoria de eficiência, integração e experiência, mantendo também seu papel vital 
de instrumento de racionalização e melhoria de produtividade.  
Tecnologia e inovação 
 
Há 70 anos, Sylvan Goldman teve uma idéia que transformou sua empresa e o varejo em 
geral: criou o carrinho de supermercado. Uma invenção simples, barata e que não necessitou 
de muito conhecimento. O cliente não precisa da ajuda de manual ou de funcionários para 
fazer uso do produto, difundido mundialmente e utilizado até os dias atuais. "A inovação é a 
convergência de novidade em valor. Não adianta inovar pela inovação em si. Inovação é o que 
os clientes adotam", destaca a consultora de tecnologia para varejo Regiane Relva Romano, 
que participou pelo sexto ano da convenção da NRF. 
 
O que se observa é que a tecnologia deixou de ser considerada como um fim em si mesma e 
passou a ser tratada como um importante instrumento na busca de eficiência, integração e 
experiência. "Nem sempre boas idéias podem ser implementadas. Quem lê manual? Só 
engenheiro lê manual. Em meio segundo o cliente tem que bater o olho e entender do que se 
trata o produto", afirma Romano. 
 



As regras da rede britânica de supermercados Tesco exemplificam bem essa preocupação, ao 
definirem que as novas idéias devem ser, ao mesmo tempo, melhores para o consumidor, 
mais baratas para a empresa e mais simples para os funcionários. Caso não sejam cumpridas 
todas essas premissas, as inovações não são colocadas em prática. "É preciso inverter o foco, 
da criação de novas idéias para a criação de valor para quem usa", diz o consultor Luiz Alberto 
Marinho. 
 
Foi apostando nisso que a norte-americana American Girls realizou uma pesquisa e criou 34 
tipos diferentes de boneca com os traços faciais mais comuns em todo o mundo. É bastante 
provável que qualquer menina que chegue lá encontre uma boneca muito parecida consigo. A 
loja consiste num prédio de cinco andares em que há tudo para a boneca, a mãe e a filha 
consumidoras. Desde as cadeiras para se sentarem, até roupas e cabeleireiros. Tudo para 
saírem de lá muito semelhantes. "O que se vende não é, necessariamente, a tecnologia, mas o 
encantamento de proporcionar à criança uma boneca que é a sua cara", diz Regiane Romano. 
 
Sendo assim, a inovação passa por formatos de loja, modelos de negócio, integração de canais 
de vendas, relacionamentos, e, onde for possível, produtos.  
 
Aprendizado e confraternização 
 
Como foi a experiência dos varejistas que fizeram parte dos grupos organizados por brasileiros 
para participar da NRF e conhecer de perto a capital mundial do consumo 
 
Para a maioria dos lojistas brasileiros que participaram da NRF deste ano, a convenção foi uma 
grande oportunidade de reafirmar antigas leis do varejo, como a importância da comunicação 
com o consumidor, o despojamento cada vez maior do ambiente de loja e a inovação acima de 
tudo. Mas, além disso, foi também uma ótima oportunidade de encontrar colegas de norte a 
sul do País, que raramente conseguem trocar idéias por aqui.  
 
Para o presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), Nabyl Sahyoun, 
uma das leis apregoadas nesta edição da NRF diz que o varejo terá de manter cada vez mais 
uma espécie de divisão de inovação, se não quiser sucumbir à concorrência. “Do vestuário dos 
vendedores, passando pelos produtos, arquitetura, embalagens e serviços para os clientes, 
tudo terá de passar por um processo de constante inovação”, diz o presidente da Alshop.  
 
Chefe de uma delegação com mais de 60 lojistas, Sahyoun constatou a rápida evolução da 
tecnologia no ponto-de-venda, como as etiquetas com rádiofreqüência e os displays de 
sinalização digital. O que era apenas projeto há dois anos, hoje é uma realidade no 
surpreendente mercado norte-americano. A preocupação geral entre lojistas do mundo inteiro 
ainda é com a China, que se transformou na grande fábrica do planeta. Mais uma vez, vale a 
lei da inovação – em design e diferenciais competitivos – como uma possível fuga da questão 
preço.  
 
Para o dirigente da Alshop, o Brasil não está em uma posição desconfortável quando o assunto 
é inovação em ambiente de loja. "Nosso varejo é criativo, e as franquias provam isso, pois 
lojas como O Boticário, Habbib’s e Arezzo, entre outras, estão invadindo os mercados globais. 
Por outro lado, exportamos arquitetura de shopping e não estamos atrás na tecnologia", 
define.  
 
Para Ademir Stein, proprietário da rede Stein Joalheiros, a visita à NRF foi importante para os 
lojistas medirem o nível que a tecnologia usada em ambiente de loja alcançou no mercado 
norte-americano. "Eles já estão usando na prática o RFID, e isso era um sonho há quatro anos.  
 
Agora, veio evoluindo e tomou um caminho sem volta", avalia Stein. "A NRF conseguiu 
mostrar que tecnologia não tem que ser tratada do estoque para trás da loja, não é mais um 
simples computador, mas um equipamento de conversão de vendas, a serviço do 
atendimento", acrescenta Mário Ponci Neto, diretor de marketing e expansão da rede de óculos 
e acessórios Chilli Beans.  



Segundo ele, a tecnologia deve servir de apoio ao vendedor, que hoje nada mais é do que um 
verdadeiro consultor. Nesse sentido, tecnologia e fidelização do cliente andam juntas, garante 
Ponci Neto. 
 
A troca de informações entre os lojistas brasileiros também contou muito. "A experiência de 
ver o que está acontecendo em mercados de outras regiões do Brasil e a oportunidade de 
conversar com gerentes de marketing, superintendentes e profissionais do varejo 
proporcionam uma troca de informação que é o que realmente importa", afirma Ademir Stein.  
Para o lojista, ficou muito claro entre os empresários nacionais que o investimento em 
educação e treinamento é um dos caminhos fundamentais para o varejo brasileiro crescer, 
sem descuidar da introdução gradual de novas tecnologias. Junto a esses novos paradigmas, a 
NRF não deixou de ratificar a importância do ambiente de loja como um local prazeroso, onde 
a vitrine continuará a ter importância fundamental e o produto sempre será a estrela do 
ponto-de-venda.  
 
Disponível em: <http://www.empreendedor.com.br>. Acesso em 27 fev. 2007 
 
 
 


