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O
SHOW

do varejo
O maior evento mundial do setor mostrou que o comércio moderno está 

intimamente ligado ao bom uso da tecnologia

Os varejistas começam o ano cedo. Já nas 
primeiras semanas de janeiro os empresários 
desta indústria se preparam para as deman-
das que estão por vir. Muitas delas, têm como 
baliza as novidades apresentadas na feira da 
National Retail Federation (NRF), a associa-
ção comercial americana. O evento é uma 
prévia das tendências que causam impacto 

no setor. Em 2011, houve muita discussão 
sobre economia global e seus reflexos, mas 
também muita tecnologia inovadora. O dire-
tor-presidente da Advance Marketing, Dago-
berto Hajjar, visitou este show de varejo com 
um grupo de empresários brasileiros e conta, 
na entrevista a seguir, o que esperar para os 
próximos meses.
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CRN Brasil – Geralmente, esses even-
tos apresentam tendências. Na NRF 
2011, foi possível perceber algo?
Dagoberto Hajjar – Tecnologia foi o que 
mais se viu por lá. No ano passado, já hou-
ve isso, mas agora era algo diferente. Havia 
muitas soluções usando a mobilidade e nas 
palestras, o uso de celulares para vender e 
atender melhor ao cliente foi bem destaca-
do.  O que foi possível notar é que a tecno-
logia já está muito presente no varejo e isso 
só deve aumentar. As novidades e os cases 
apresentados mostraram que o empresário 
precisa da tecnologia para atender, vender, 
melhorar o relacionamento e transformar 
o ponto de venda.

CRN Brasil – Este destaque para 
a tecnologia tem a ver com o mo-
mento de recuperação da economia 
americana e as soluções seriam me-
canismos para reduzir custos e en-
xugar processos?
Hajjar – Não, esse foi realmente o clima 
do ano passado. Desta vez, o foco não era 
a redução de custos. Os varejistas querem 
e usam a tecnologia para gerar vendas. O 
celular, por exemplo, era mostrado como 
uma forma de estimular impulso de com-
pra no consumidor. Tudo era solução para 
a camada tecnológica que cria oportunida-
des de negócio. Em geral, o varejo já está 
com uma boa infraestrutura, com rede, 
servidores, ERP e aplicações que automati-
zam os processos comuns. O momento, de 
agora em diante, é de investir em ideias que 
se aproximem do cliente para gerar vendas.

CRN Brasil – Seria possível aprovei-
tar no país de imediato tudo que foi 
apresentado no evento? 
Hajjar – Têm coisas que são aplicadas de 
imediato, outras não. Há realmente algu-
mas diferenças entre os dois mercados. 
Mas existem ideias que podem ser usadas 
já em 2011. Havia um grupo de 1,5 mil 
brasileiros na NRF e eu vi muita gente en-
tusiasmada com tudo que foi apresentado. 

Os aplicativos para o celular que podem 
ser utilizados no varejo é um exemplo. Eu 
entrei em uma Starbucks e de imediato 
meu iPhone baixou um programa que me 
permitiu escolher a bebida e pagar. Se eu 
quisesse inventar algo para beber também 
podia fazer ali com o telefone na mão. Te-
ria apenas de ir até o balcão para pegar meu 
copo. Isto não tem no Brasil. Mas poderia. 
Não é algo complicado. 

CRN Brasil – E dá para ter este sal-
to do uso da tecnologia no Brasil? 
Há varejistas por aqui que ainda 
acham que o investimento que fi-
zeram em equipamentos e softwa-
re só deu prejuízo.
Hajjar – É perfeitamente possível. Para 
mim, ainda nos próximos meses, vamos 
ver boas ideias surgindo no varejo brasilei-
ro e quando forem verificar vão notar que 
são pessoas que participaram da NRF des-
te ano. Do grupo que estava com a gente, 
eu vi muitos empresários entusiasmados. 
A maioria era jovem. Os mais velhos não 
achavam que o celular poderia fazer tan-
tas coisas assim. Para eles, o aparelho era 
só para ligações telefônicas. Mas nem era 
algo relacionado à idade. Havia muita gen-
te mais velha e muito bem sintonizada com 
tudo isso. Eles devem promover mudanças 
no varejo brasileiro ainda em 2011.

CRN Brasil – Houve oportunidade 
de visitar lojas que mostram a mo-

dernidade do varejo? Quais você 
destacaria?
Hajjar – Eu gostei muito da Hollister. A 
loja tem todo um clima californiano e para 
fortalecer isto, toda a fachada é feita com 
monitores. Na realidade, não há vitrine, a 
não ser uma virtual, usada para exibir ima-
gens da praia de Malibu, mas seria possível 
mostrar ofertas, desfiles etc. As possibi-
lidades são muitas. O uso de monitores é 
uma tendência muito forte por lá. A loja da 
Disney também utiliza este recurso para 
ganhar o coração das crianças no ponto de 
venda. Outra que vi assim era da Nike. No 
ramo de tênis, os estabelecimentos preci-
sam mostrar todos os modelos existentes. 
São lojas enormes, mas vi uma muito pe-
quena, que, para mostrar os modelos, usa-
vam telas touchscreen. Era só escolher e o 
vendedor ia pegar no estoque.

CRN Brasil – O que pode significar 
esse tipo de solução nos pontos-
-de-venda? 
Hajjar – O consumidor quer mais infor-
mação e os monitores estão ajudando nis-
so. Eles exibem mais detalhes do produto 
e isso é muito bem aceito. Mas, há outro 
lado. Esses monitores ajudam a gerar im-
pulso de compra. É o caso da Nike, da Dis-
ney e de outros varejos que são destaque 
hoje no mercado americano.

CRN Brasil – Quando este grupo que 
foi à NRF quiser procurar parceiros 
tecnológicos para colocar em prática 
as ideias aqui no Brasil, encontrarão 
provedores preparados para isso?
Hajjar – Creio que não haverá dificulda-
des, porque não chegam a ser ideias com-
plicadas. São grandes idéias, sem dúvida, 
mas nada que não se possa fazer por aqui. 
Os aplicativos podem ser feitos sem muita 
dificuldade, os monitores podem ser com-
prados aqui mesmo. Existem cuidados e 
tudo precisa ser planejado conhecendo-se 
o mercado local. Mas não é nada que seja 
fora do alcance do varejista brasileiro.

O FUTURO
DAGOBERTO 
HAJJAR: a 
tecnologia cada 
vez mais ajudará o 
varejo a rentabilizar 
a operação
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Text Box
Fonte: CRN Brasil, São Paulo, n. 322, p. 42-44, fev. 2011. 




