
JEFF DAVIS 
Quem é: vice-presidente de varejo global 
da empresa finlandesa Nokia desde 2008; antes, foi 
vice-presidente de varejo da Samsonite por 8 anos 
O que faz: sediado em Stevenage (Reino Unido), é 
responsável pela área de vendas da empresa, o que inclui 
lojas próprias, franquias, lojas multimarcas e on-line 

P: O PONTO DE VENDA FÍSICO 

COMPETE COM O ON-LINE? 

R: Hoje é muito difícil distinguir o on-
line do off-line, pois as pessoas es-
tão conectadas o tempo todo. Para 
mim, os canais se complementam. 
Em vez de traçar planos separados, 
prefiro pensar em uma experiência 
integrada, que acompanhe as pesso-
as em diferentes momentos, de ma-
neira contextualizada. 0 importante 
é manter a identidade da marca nas 
várias plataformas. 

P: EM UM MERCADO DIRECIONADO A 

ESTRATÉGIAS ON-LINE, É POSSÍVEL 

TORNAR A LOJA FÍSICA ATRATIVA? 

R: O espaço físico deve oferecer a 
possibilidade de descoberta e ex-
perimentação, permitir que os con-
sumidores explorem os produtos e 
tirem suas conclusões. Os clientes 

que estão ali têm um objetivo de-
finido, então não adianta bombar-
deá-los com tecnologia. Se utiliza-
dos corretamente, os recursos tec-
nológicos podem colaborar para o 
sucesso da loja física. Um exemplo 
são as ações baseadas em jogos. 

P: COMO ADMINISTRAR A 

IDENTIDADE DA MARCA EM UM 

CONTEXTO DE GLOBALIZAÇÃO? 

R: 0 desafio é adaptar nossas carac-
terísticas a cada país. Inicialmente, 
tínhamos uma estratégia baseada 
em lojas multimarcas, mas estas não 
eram eficientes na hora de transmi-
tir nossos valores ao público. A solu-
ção foi abrir lojas próprias com equi-
pes locais — que entendem o com-
prador e podem traduzir a cultura 
da Nokia para essa realidade. 

P: QUAIS SÃO AS PARTICULARIDADES 

DO CONSUMIDOR BRASILEIRO? 

R: Ele valoriza a demonstração de 
produtos ao vivo. Quer interagir, to-
car e conferir se eles atendem às su-
as expectativas. O conhecimento 

tecnológico do brasileiro é avança-
do, principalmente entre os jovens, 
que identificam os aparelhos e va-
lorizam os lançamentos. Isso po-
de ser detectado na grande procu-
ra por smartphones. 

P: QUAL É A ESTRATÉGIA DE 

E-COMMERCE DA NOKIA? 

R: Trabalhar com portais varejistas, 
que são fundamentais para aumen-
tar a oferta de nossos produtos. E 
também valorizar os nossos canais 
on-line, nos quais pretendemos in-
vestir no futuro. 

P: QUAL É O IMPACTO DAS MÍDIAS SO-

CIAIS NO VAREJO? 

R: Esse cenário está em constante 
mutação. Acho que não devemos 
nos preocupar tanto com índices 
de retorno baseados em conversão 
de vendas, mas com a maneira co-
mo os formadores de opinião en-
xergam a marca. Não é uma ques-
tão de investir quantias enormes 
nesses canais, mas de entender co-
mo eles funcionam. 
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Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 274, p. 112, nov. 2011.




