
As novas tecnologias parecem querer roubar 
a cena quando falamos em tendências para o va
rejo. A impressão que isso nos dá, a princípio, é 
que assuntos como bom atendimento, qualidade, 
preço baixo — ou seja, tudo o que está presente 
no dia a dia da atividade varejista — não signi
ficam mais nada sem a presença das inovações 
tecnológicas, principalmente as que envolvem os 
smartphones e outros equipamentos móveis. 

A mobi l idade é a bola da vez no varejo! 
São tantas novidades noticiadas que a l 

guns profissionais do setor chegam a esboçar 
resistência: afinal, quem trabalha para quem. 
a tecnologia trabalha para o varejo ou o varejo 
trabalha para a tecnologia? 

Estamos vivendo um momento de muitas 
inovações no varejo, daí a resistência ao novo 
esboçada por muita gente grande do setor. 
Mas há que se entender os motivos! Estamos 
em um momento em que o conhecimento se 
torna o principal fator de produção e geração 
de valor, portanto é natural a utilização de tec
nologia, como ferramenta, para obtê-lo. 

Tudo caminha para colocar o cliente em 
primeiro lugar e isso deve ser louvado. E não 
é qualquer cliente e sim aquele específico, 
reconhecido pelo nome, CPF, pelo código do 
cartão fidelidade, pelo histórico de compras e 
pelo perfil definido pelo próprio cliente e por 
seu comportamento de compras. 

A isso chamamos de customização do 
atendimento, no varejo ou no PDV, como 
queiram. Aliás, essa é outra característica da 
economia do conhecimento, "crescimento das 
atividades intensivas em conhecimento" (DOS 
SANTOS, 2005). No que se refere a operação 
varejista, o foco da geração de conhecimento 
está concentrada agora no PDV, na identif ica
ção do comportamento do shopper e de seu 
comportamento de compras. E o motivo é 
óbvio: tratá-lo indiv idualmente em suas neces
sidades, anseios, sonhos e, com isso, merecer 
sua fidelidade sem ter que reduzir preços. 

Na economia do conhecimento, a produ
ção se torna customizada, em um movimento 
contrário ao da era industrial onde a produção 
era massificada (ainda é em muitos casos). Hoje 
é possível montar um automóvel de acordo com 
suas preferências ou mesmo um simples par de 
tênis, como é o caso do Nike iD ou da Puma. 

Como o varejo não produz, podemos adaptar 
esse conceito ao atendimento e, dessa forma, a 
customização passa a ser do atendimento. Como 
nos velhos tempos em que o dono do pequeno 
armazém conhecia todos os seus fregueses, 
suas preferências e os atendia pelo nome. Hoje, 
porém, esse papel caberá à tecnologia. 

)á há apl icativos a serem baixados em 
nossos celulares que nos identif icam ao 
chegarmos às lojas de determinadas redes, 



sabem o que compramos nas últimas vezes 
e começam a sugerir produtos, segundo o 
nosso perfi l , enquanto caminhamos pela loja. 
Um olho nas prateleiras, outro na tela de seu 
smartphone! Parece um tanto incômodo — 
mas pergunte para a moçada da tal geração Y, 
eles se sentirão em casa. 

f 
O varejo da nova era é aquele que 

não vende produtos, nem soluções de 
consumo, mas s im soluções de con
sumo com conhecimento embarcado. 
É a percepção de valor deixando o 
tangível e indo para o intangível. 

A geração de soluções customizadas aos 
cl ientes de uma empresa varejista passa por 
muita inovação e quebra dos paradigmas atu
ais, que const i tuem aqui lo que conhecemos 
como uma loja convencional de supermerca
do, magazine ou shopping center. Inclui a inda 
o uso intensivo de tecnologias, transformando 
a loja num ambiente totalmente interativo 
para f inalmente desenvolver conhec imento 
pela interação entre cl iente e ponto de venda 
ou , como aparece nas literaturas, learning-by-
interacting (adaptado de Houghton & She-
ehan, 2000). Portanto, inovação, tecnologias 
da informação e comunicação e aprendizagem 
pela interatividade: esse é o modelo a ser 
explorado pelo varejo. 

As novas soluções de varejo deverão 
ser compostas por inteligência incorporada, 
conhecimento compart i lhado, atendimento 
customizado e decisões cocriadas entre loja 
e cl iente. Um comprador não vai mais colocar 
um novo produto em l inha se não obtiver anu 
ência do cliente ou, ainda, ele deverá provi
denciar a introdução de produtos identif icados 
pelos clientes de sua loja. 

A customização do atendimento é um 
tripé formado pela mobi l idade, pelas redes 
sociais e pelo varejo 3.0. 

A mobi l idade da tecnologia, presente na 
palma da mão do consumidor, coloca-o diante 
do poder de comprar em qualquer lugar (oni
presença), inclusive dentro da loja. As redes 
sociais v iabi l izam a comunicação de muitos 
com muitos, quebrando aquela dinâmica que 
conhecemos presente no varejo de disparar 
uma única mensagem para milhares (massif i 
cação da comunicação). 

Finalmente, o varejo 3.0 chega para 
transformar o varejo numa atividade, física ou 
virtual, capaz de transformar o consumidor 
em um cidadão melhor e o valorizar, fazendo 
sua parte, evoluindo de um s imples ponto 
de venda, onde o objetivo era apenas vender 
(1.0), passando pelo "ponto de re lac ionamen
to" (2.0) onde se pretendia satisfazer e reter 
consumidores pelo relacionamento (adaptado 
de Kotler, P. Marketing 3.0). 
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