
Varejo multicanal terá
expansão no Brasil
Constatação é de estudo sobre o neoconsumidor.
Fórum latino-americano debate o assunto nesta semana
JONAS FURTADO

O Brasil está a aproximada-
mente seis anos de entrar em um
processo de crescimento expo-
nencial das vendas multicanal no
varejo. O prazo, contudo, pode ser
ainda menor, por conta da propen-
são à digitalização demonstrada
pelo consumidor brasileiro.

A aproximação do "gatilho"
para os canais de varejo além das
lojas é a principal novidade do
Estudo sobre o Neoconsumidor
(aquele que tem acesso a diver-
sos canais, inclusive digitais),
divulgado na terça-feira, 15, pela
GS&MD-Gouvêa de Souza. A
empresa de consultoria realizou a
pesquisa em parceria com o Grupo
Ebeltoft. Durante o mês de julho,
foram ouvidas 5,5 mil pessoas em
11 países: Brasil, Estados Unidos,
Canadá, Alemanha, França, Reino
Unido, Espanha, Portugal, Dina-
marca, Romênia e Austrália.

O estudo apontou uma relação
direta entre o crescimento do
varejo multicanal e o aumento do
PIB per capta. "Existe um ponto
na curva deste gráfico, uma espé-
cie de gatilho multicanal. Quando
tal ponto é atingido, o crescimento
passa a ser rápido e exponencial",
explica Luiz Góes, sócio sênior da
Gouvêa de Souza.

Pela evolução dessa curva,
o Brasil alcançará seu gatilho
multicanal em seis anos. Base-

ado em outros resultados da
pesquisa, Góes aposta em uma
antecipação da data.

Entre os dados que sustentam
a tese do consultor e indicam um
maior índice de adesão do brasilei-
ro ao comércio eletrônico, quando
comparado a outras nacionali-
dades, estão o desapontamento
quando não encontram suas lojas
preferidas no ambiente eletrônico
(53% acabam frustrados quando
isso acontece), a receptividade
para receber promoções e propa-
ganda pelo celular (42% aceitam
tal ação) e a utilização de sites
especializados em comparação de
preços (73% pesquisam na web

antes de comprar).
Segundo o estudo, 23 milhões

de pessoas usam a internet para
comparar preços e tomar deci-
sões de compras no Brasil.

FÓRUM DE VAREJO
Os resultados do Estudo so-

bre o Neoconsumidor nortearão
os debates e apresentações do
12º Fórum de Varejo da América
Latina, que acontece nos dias
22 e 23 de setembro, no Hotel
Renaissance, em São Paulo.

No evento será discutido o fu-
turo dos negócios de varejo com a
crescente participação dos canais
digitais nas decisões e efetivações

de compras. "Es-
ses meios permitem
que o consumidor
compare preços e
características dos
produtos no mundo
todo", diz Marcos
Gouvêa, diretor ge-
ral da GS&MD. Para
ilustrar os debates,
convidados apresen-
tarão cases nacionais
e internacionais de
Wal-Mart, O Boticá-
rio, Rede Globo, Kiss
Retail (Espanha) e
McMillan Doolittle
(Estados Unidos),
entre outros.
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