
a era do cloud e do crowdsourcing está mais 
que provado que a voz do povo é a voz de 
Deus. Consideremos. Neste janeiro, o evento 

comemorativo dos 100 anos da National Retail Federation 
em Nova York fez ecoar uma série de constatações 
referentes ao varejo e ao futuro dos negócios na era mobile. 
Umas já sabidas, outras carecidas de comprovação mais 
técnica. E, nas entrelinhas, umas boas verdades. 
Para começar, quem é vivo deve ter percebido, estamos 
em um novo cenário de mundo se compararmos a 
1999, por exemplo, quando não havia o Google. Foram 
formatados novos ecossistemas, novos breakthroughs, 
novos startups, Para compreender as novas regras de 
pertencimento a esse novo universo, o consumo nos 
forçou a "ressetar" a forma de pensar frente às novas 
possibilidades de tecnologia disponíveis para venda, 
ocasionando a revolução da conectividade. 
Assim como toda a sociedade, mudou também a geografia, 
que se virtualizou. E a economia, que passou a aferir valor 
às mídias sociais: a personalidade do ano segundo a revista 
Times é Mark Zuckerberg, CEO da rede social Facebook, 
também o bilionário mais jovem do mundo (35a posição 
segundo a Revista Forbes). 
Com essa rebelião dos orbes celestes, o mercado, bazar dos 
desejos da humanidade, também foi impactado. Surgiram 
novos produtos, com mais recursos da chamada última 
geração, e novos produtos para vender esses produtos. 
Tudo é imediato, tudo é virai, tudo é contínuo, seja 

na propaganda, na promoção ou na web, pois a 
ativação de vendas também mudou: merchandising, 
marketing e operações são multiplataformas para 
servir o cliente e não apenas para vender. 
Com acesso nunca visto às informações, os consumidores 
são globais, entendem de tecnologia e marketing e são 
dotados de múltiplas conexões e mobilidade. Estão mais 
inteligentes, mais exigentes, mais bem informados e 
mais especializados em consumo, Preferem a opinião 
de um amigo, familiar ou outro cliente em vez da de um 
expert da marca ou o material de comunicação oficial. 
Sem contar que são todos brand designers, pois com 
um simples twitt e uma boa rede de relacionamento 
podem construir ou destruir a imagem de uma marca em 
minutos, para além dos almejos do fabricante e do varejo. 
Conveniência e preço já estão comoditizados e não servem 
de diferencial competitivo para as marcas preservarem a 
lealdade de seus clientes, mantendo vendas e margens de 
lucro. E para planejar ações promocionais considerando 
que boa parte dos consumidores está com celulares 
apostos para perguntar a alguém ou sondar em outros 
estabelecimentos quais são as condições, descontos, 
gifts... não há mais sequência óbvia de consumo. 
Para encorajar clientes a comprar, encontrar novos 
clientes e entender os clientes já conectados com a 
marca, é a vez da Hole brand experience e da Hole 
store experience, do Cross channel e do Cross selling 
em um Merchandising integrated System International 



e Multimedia proporcionando uma Brand expenence 
tanto Global quanto Local. 
Ufs... mas afinal de contas, o que o cliente quer? 
Um coro de boa intensidade nas mais diversas palestras 
destacou que consumidores, não estão procurando 
apenas "compras" e sim conexões emocionais. Não 
estão querendo objetivamente mais tecnologia, 
mais design no PDV, mais firulas no invólucro e sim 
melhor atendimento e soluções mais adequadas às 
suas necessidades. Querem ser mais que números 
que preenchem e mantêm CRMs de likes&dislikes, 
muitas vezes subaproveitados, Querem ser convidados 
especiais, que podem sim comprar na web, quando 
têm os seus motivos culturais e de conveniência para 
tal, mas que também podem experimentar a sensação 
das marcas no ponto de venda, local onde se efetivam 
68% das compras não planejadas. Parece que a oferta e 
a procura se encontraram. 
É mais que tempo de aproveitar toda essa capacitação 
das empresas de tecnologia com soluções para o varejo 
(na feira e no mercado afora) visualizando um objetivo 
primordial: conhecer melhor o consumidor e ouvir seus 
insights, colocando-os em prática nas experiências 
produtivas de consumo, nos círculos de relacionamento 
de produto, na integração das suas histórias às 
histórias das marcas. Não adianta entender de novas 
plataformas, investir em sites multiperformáticos, 
lançar APPs e não lmkar nada disso com satisfação 
no processo integrado de varejo, de ponta a ponta 
(público interno, cadeia de supply, trade,,,), 
Faz-se necesssário colocar em prática o que, nos mais 
diversos sotaques, foi dito neste evento internacional 
de plateia bem brasileira: a criação de vínculos de 
relacionamento gerando satisfação e lealdade de marca. 
Investir em processos de fidelização: data marketing, 
one to one, clustering. Conhecer bem para atuar bem, 
Talvez o conceito de giftmg tenha ficado mais claro que 

nunca nesse cenário, É aquilo que preenche o ambiente 
de relacionamento entre marca e cliente, aquele 
benefício "extraordinário" que todo mundo se sente 
qualificado a receber, afinal, "eu mereço, tu mereces 
um afago das marcas com as quais convivemos". Vale 
para toda a multimídia que o processo possibilita: da 
trilha sonora na web ao aroma da loja no shopping, da 
caixa do delivery ao outdoor, do cartão vale desconto 
no seu aniversário ao calor humano do atendente de 
telemarketing passando pelas cores dos cartõezinhos 
de gift card e tornando consistente o storytelling. 
Para além da qualidade intrínseca que as trocas 
comerciais propõem, é atenção, preocupação, cuidado, 
gentileza, sensação, surpresa, novidade, exclusividade, 
prioridade, encantamento. 
Convivemos com as marcas e por vezes falta a elas 
estabelecer conosco as boas regras de convivência. 
Entrelinhas da tecnologia nas linhas do relacionamento 
corporativo: esses são os rituais sobre os quais o 
gifting versa . Ao varejo, 122 caracteres mais um 
sorriso. Tuitou? 
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