
explosão do consumo no País, com 
a entrada de dezenas de milhões de 

pessoas na classe média ao longo da úl-
tima década, tem colocado em segundo 
plano o ambiente de transformação que 
permeia praticamente todas as pontas 
das operações físicas do varejo no mun-
do. Se em mercados de nações desen-
volvidas, mais afetados pela crise finan-
ceira que assola principalmente a Euro-
pa e os Estados Unidos há quase quatro 
anos, a reinvenção dos pontos de venda 
vem sendo acelerada como ferramenta 
para reverter o viés de queda nas vendas. 
No Brasil, os resultados positivos e o ce-
nário otimista para os próximos anos fa-
zem com que os varejistas posterguem a 
adoção de tecnologias e estratégias que, 
em outras partes do globo, já deixaram o 
campo das tendências. 

Mas os ventos da transformação come-
çam a soprar com mais força cá por estas 
bandas. O aumento significativo dos custos 
com lojas físicas, a crescente concorrência 
dos pontos de vendas virtuais e a postura 
crítica e ativa dos consumidores, cada vez 
mais munidos com aparelhos e inteligên-
cia para a comparação de preços e opções, 

têm motivado empresas líderes do setor a 
desenvolveram e implementarem proje-
tos nos quais a tecnologia joga a favor do 
cliente ao mesmo tempo em que diferen-
cia as bandeiras na percepção do público. 
Os principais alicerces desta reviravolta 
são a integração total dos diversos canais 
de venda, a oferta de serviços diferencia-
dos, o uso da tecnologia para melhorar a 
experiência no PDV físico e a possibilida-
de da utilização de smartphones, tablets 
e as redes sociais para a efetivação e o pa-
gamento das compras. 

"A relação da loja física com o consu-
midor precisa ser repensada, as regras es-
tão mudando" afirma Alberto Serrentino, 
sócio-sênior da consultoria especializa-
da em varejo GS&MD Gouvêa de Souza. 
"Não é algo linear, que vá revolucionar o 
varejo a curto prazo, assim como não é 
homogêneo entre todos os setores e mer-
cados. Mas, em linha geral, o consumi-
dor é o mesmo e, quando ele incorpora 
novos hábitos, muda definitivamente o 
seu jeito de pesquisar e tomar decisões 
de compra, não importa se uma catego-
ria é menos aderente (às transformações) 
do que outras." 

A questão da multicanalidade, ou om-
nichannel, ganha caráter de urgência em 
tempos nos quais a competição coloca 
frente a frente os diferentes canais de ven-
da e contato com o cliente. Duas pesqui-
sas apresentadas no maior evento do va-
rejo mundial, realizado em janeiro, em 
Nova York, retratam bem este panora-
ma. Uma, da American Express, realizada 
com quase dez mil consumidores, apon-
tou que, dos dez varejistas que oferecem 
os melhores serviços aos consumidores 
americanos, seis são sites de comércio 
eletrônico, com a Amazon na liderança 
do ranking. A outra, da Deloitte, proje-
tou que a participação das vendas em lo-
jas físicas no total do comércio dos Esta-
dos Unidos deve cair dos atuais 93% para 
76% nos próximos cinco anos. O cenário 
não é tão pessimista no Brasil, mas já co-
meça a mudar. Serrentino calcula que a 
participação do comércio eletrônico no 
total das vendas do varejo nacional, que 
hoje fica em torno de 2%, deve dobrar nos 
próximos cinco anos, caso o ritmo atual 
de crescimento seja mantido no período. 

Um indicador prático do significado 
de tais estudos é a inclusão da Amazon 

na lista de concorrentes a serem comba-
tidos nos mais diversos fronts pelo Wal-
mart, uma disputa que foi descrita pelo 
Advertising Age como "a luta do século" 
no varejo americano. A preocupação do 
Walmart não tem nada de virtual: se há 
cinco anos, apenas um quarto de seus 
clientes também faziam compras na Ama-
zon.com, em 2011 este índice dobrou, ba-
tendo nos 50%. A eminente entrada da gi-
gante do e-commerce no Brasil, espera-
da ainda para 2012, deve acelerar o ritmo 
de mudanças do varejo nacional. Nada é 
tão eficaz na transformação de um cená-
rio competitivo quanto à chegada de um 
temido concorrente ao mercado. 

"Se a Amazon chegar ao Brasil com o 
mesmo nível de serviço que oferece nos 
EUA, será uma grande ameaça aos va-
rejistas nacionais. Ninguém tem a efici-
ência para a entrega e a troca de produ-
tos que eles têm, não faz parte da cultu-
ra brasileira nem ponto de venda físico. 
Sem falar na variedade de produtos à dis-
posição. Essas características fazem com 
que a Amazon fidelize os consumidores 
rapidamente" analisa Alexandra Jakob 
Santos, sócia da Allez-Allez, consultoria 
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dades, como Pão de Açúcar, Extra, Ponto 
Frio e Casas Bahia, entre outros. "Marcas 
fortes no mundo físico potencializam esse 
cruzamento de canais. O ideal é que um 
consumidor vá a uma loja do Extra, por 
exemplo, e, ao não encontrar o televisor 
que deseja, receba do vendedor a pro-

toque o produto desejado pelo cliente), 
oferecendo ao cliente que visita as lojas 
a opção de adquirir produtos de suas di-
ferentes operações num único ponto de 
venda. É o caso do grupo Williams Sono-
ma, que controla as redes de móveis e de-
corações Pottery Barn e West Welm, nas 

quais, a partir de uma plataforma digital, 
é possível fechar compras para qualquer 
uma das bandeiras. 

Tal estratégia é estudada pelo Grupo 
Pão de Açúcar, dono do maior império do 
varejo brasileiro, formado por estabeleci-
mentos de diversos formatos e especiali-

especializada em marketing e estratégia 
empresarial. "Isso exigirá que os varejis-
tas brasileiros corram atrás de processos 
que demoram demais para implementar. 
Afinal, a Amazon está revolucionando o 
varejo americano não é de hoje. Era natu-
ral que começassem a operar no Brasil." 

PDV envolvente 
De acordo com a Deloitte, quase um 

terço dos varejistas americanos, ou apro-
ximadamente um em cada três, acreditam 
que, no futuro, a loja física se tornará uma 
espécie de show room, onde o consumi-
dor se informaria e teria contato com os 
produtos antes de finalizar a compra on-
line na comodidade de sua casa ou tra-
balho. A questão, que permitia respos-
tas múltiplas, registrou também que para 
85% dos lojistas americanos o principal 
papel dos PDVs físicos é oferecer uma ex-
periência de marca envolvente - o que já 
é feito com maestria por marcas de dife-
rentes ramos, como os brinquedos Lego 
e as roupas Uniqlo, que agregam valor a 
produtos básicos investindo na comuni-
cação, no atendimento pessoal e no en-
cantamento do consumidor que visitam 
os seus espaços. 

Ambas as estatísticas corroboram com 
a premissa de que, para catequizar o con-
sumidor, que cada vez mais efetivará as 
suas compras de maneira pessoal e em 
um processo que desafia a linearidade, 
o importante é oferecer serviços diferen-
ciados. Em busca de alternativas, grandes 
varejistas que operam sob mais de uma 
bandeira têm tentado evitar as perdas de 
vendas por ruptura no processo (quan-
do, por exemplo, a loja não tem em es-
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Roa, há mais de 53 milhões de smartpho-
nes em funcionamento, mais de um por 
pessoa. As compras eram entregues nos 
endereços indicados no mesmo dia. Des-
de então, a rede britânica Ocado e a aus-
traliana Woolworth's abriram lojas vir-
tuais temporárias sob o mesmo concei-
to, em um shopping center de Londres e 
na estação de Town Hall, em Sydney, res-
pectivamente. 

"Já temos tecnologia para fazer algo 
parecido em São Paulo" revela Bethlem, 
do Pão de Açúcar. "A questão agora é on-
de colocar estas prateleiras virtuais. Se-
rá que no metrô da cidade não tem mui-
ta gente, seria esse o público-alvo? Ou 
a avenida Faria Lima, na saída do Sho-
pping Iguatemi, é um lugar mais apro-
priado? A conversa está neste ponto" diz 
o executivo, para em seguida revelar ou-
tros planos do grupo envolvendo dispo-
sitivos móveis. Ele estima que até o final 
de maio, o projeto piloto para pagamen-
to das compras via celular já estará ope-
rando em lojas específicas da rede. De-
senvolvido em parceria com o Itaú, e em 
um primeiro momento uma exclusividade 
para donos de cartões Itaucard, o sistema 
permitirá inclusive a autorização remota 
dos pagamentos, caso o dono do celular 
esteja em casa e outra pessoa da família 
vá à loja fazer as compras. 

A iniciativa vai ao encontro do dese-
jo do consumidor. Um estudo recente da 
IBM mostrou que 87% dos brasileiros gos-
tariam de usar dispositivos móveis para 
pagar por produtos e serviços. Então, o 
que falta para que o celular como meio 
de pagamento deixe de ser vanguarda e 
se torne popular por aqui? Para Serren-
tino, da GS&MD, a transformação passa 
pelo apetite das operadoras em au. 

cliente quando este vai até o PDV físico 
buscar suas compras feitas por meios di-
gitais remotos. 

A era do smartphone 
Os dispositivos móveis já fazem parte 

do presente dos comerciantes nos Esta-
dos Unidos. Pesquisa da ComScore apon-
tou que, em 2011,12% dos 93 milhões de 
americanos donos de smartphones utili-
zaram o aparelho para comparar preços 
enquanto estavam dentro de lojas físicas, 
fazendo suas compras. Na semana pas-
sada, a consultoria Emarketer divulgou 
que, em 2016, 192 milhões de america-
nos terão smartphones - cerca de 60% 
da população. 

Para não verem os vendedores se trans-
formarem em presas fáceis para os con-
sumidores ávidos por encontrar melho-
res negócios na concorrência em tempo 
real, líderes do varejo como Sears, Macy 's 
e Gap já armaram suas equipes com equi-
pamentos similares. A revolução tecnoló-
gica demanda mudanças nas habilidades 
primordiais dos atendentes. Uma pesqui-
sa da Deloitte feita com executivos de va-
rejo revelou que, em cinco anos, as três 
mais importantes características para os 
vendedores serão o conhecimento pro-
fundo dos produtos, a agilidade para li-
dar com tecnologia e a capacidade para 
ser um embaixador da marca. Até hoje, 
os mesmos executivos esperavam apenas 
que eles fossem bons assistentes no PDV. 

Paralelamente, o uso do smartphone 
como meio de compra e pagamento vem 
evoluindo. Em 2011, o Tesco, por meio da 
bandeira Homeplus (na qual é sócia da 
Samsung), instalou uma loja virtual no 
metrô de Seul, capital da Coréia do Sul 
- país que, de acordo com a consultoria 

posta de fechar aquela compra no Ponto 
Frio ou nas Casas Bahia (por meio de uma 
operação online)", afirma Hugo Bethlem, 
vice-presidente executivo do Grupo Pão 
de Açúcar, que aposta na multicanalida-
de como ferramenta valiosa de fideliza-
ção. "E preciso conhecer o consumidor 
em 360°. Quando ele reclamar de algo, 
quero saber de todo o histórico dele, se 
é cliente do Assai, das Casas Bahia, do e-
-commerce, e qual o feedback teve em ca-
da uma dessas experiências de compras." 

De acordo com Bethlem, alguns empe-
cilhos impedem essa integração total das 
vendas nas bandeiras do GPA, um deles é 
a ausência da interligação sistêmica entre 
as lojas. O outro refere-se às fórmulas para 
a determinação dos preços nos diferentes 
canais. "Na loja física, pago uma comissão 
para o vendedor. Na virtual, não. Mas eu 
não quero que o vendedor perca a venda" 

exemplifica Bethlem, que já trabalha pa-
ra encontrar a solução desta equação "em 
um futuro breve" O executivo lembra que 
uma proposta intermediária nesta linha 
está em funcionamento em algumas lo-
jas de supermercado do Extra, nos quais 
é possível comprar eletrodomésticos (que 
não fazem parte do mix de produtos do 
formato) em quiosques conectados on-
line com o comércio eletrônico da Nova 
Pontocom (operação de e-commerce do 
grupo), que opera os espaços. 

Outro serviço em desenvolvimento é 
a possibilidade de, após a realização da 
compra online, oferecer ao cliente a op-
ção de retirada dos produtos na loja Pão 
de Açúcar que lhe for mais conveniente 
- um serviço já oferecido em alguns mer-
cados por players globais como a rede 
alemã Metro e o Walmart, que contabi-
liza uma receita adicional de US$ 60 por 
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A necessidade de fidelizar os 
consumidores e competir com 
outros pontos de venda em tempos 
de crise tem feito os grandes 
varejistas americanos ampliarem 
a oferta de serviços e produtos 
em suas lojas — alguns deles bem 
inusitados. A rede de farmácias 
Walgreen Duane Reade, com 
quase oito mil PDVs e faturamento 
anual de US$ 72 bilhões, tem feito 
experiências bem-sucedidas na loja 
conceito da bandeira Duane Reade. 
Localizada próxima ao coração de 
Wall Street, centro financeiro dos 
Estados Unidos e do mundo, o ponto 
de venda tem sushi bar, banca de 
sucos naturais feitos na hora e 
carta de vinhos com mais de mil 
rótulos. Além disso, oferece corte 
de cabelo gratuito para clientes e 
atendimento médico e manicure a 
preços módicos. 

"Eles detectaram que tinham três 
públicos diferentes: os moradores 
locais, os operadores da Bolsa e 
os turistas. A introdução de novas 
categorias de produto e a oferta 
de serviços foi a maneira que 
encontraram de atender a todos, 
sem desperdiçar nenhuma área do 

PDV", analisa Romano Pansera, do 
Popai. "No Brasil, esse modelo ainda 
não é permitido pela lei. Há um embate 
forte entre farmácias e supermercados 
quanto a quem pode vender o quê. Seria 
preciso rever a legislação e as partes 
entrarem em acordo." 

A oferta de assistência médica 
em lojas também foi incorporada 
pelo Walmart, com clínicas operando 
sete dias por semana dentro de suas 
lojas em 27 Estados americanos e 
cobrando preços, em média, cinco 
vezes inferiores aos praticados por 
consultórios. A rede também tem como 
forte fonte de faturamento a venda de 
serviços relacionados aos produtos 
que vende, como a assistência técnica 
para a instalação de televisores de 
alta definição. Esse tipo de serviço 
já encontra similares muito bem 
executados no Brasil por lojas como a 
Fast Shop. Mas há muito espaço para 
expandir o modelo de negócios. 

Para Alexandra, da Allez-Allez, no 
começo da década passada, o varejo 
brasileiro avançou bastante na questão 
de serviços, com as oferta de produtos 
financeiros, a abertura de farmácias e 
postos de gasolinas no espaço comum das 
lojas. "De uns anos para cá, os players do 

varejo brasileiro deram uma paralisada 
nesse quesito, até por conta da dificuldade 
para operar modelos de negócio diferentes 
do que aquele que operam. Os caminhos 
são estabelecer uma joint venture com 
outras empresas que já ofereçam aquele 

tipo de serviço, ou iniciar uma operação 
por conta própria, que é a opção mais 
rentável", diz. "De um jeito ou de outro, é 
preciso evoluir. Essa é a melhor maneira 
de um varejista se diferenciar de outro 
nos dias de hoje." 
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mentar a penet ração dos smar tphones 
no Brasil. "O brasileiro está aberto para 
incorporar novas tecnologias, mas esses 
aparelhos a inda são caros e l imitados" 
avalia Serrentino. "O que vai determinar 
se o número de smar tphones chegará a 
50% ou 70% do total de celulares é a von-
tade das operadoras. O modelo de negó-
cios depende delas: se quiserem colocar 
smartphones na mão dos consumidores, 
eles vão aceitar." 

Outro empecilho seriam os custos. Ro-
mano Pansera, presidente do Popai, asso-
ciação de varejistas dedicada ao desenvol-
vimento de estratégias de marketing para 
os pontos de venda, diz que a legislação 
trabalhista brasileira tem boa contribui-
ção para emperrar a adoção desta e de 
outras inovações no varejo. "O custo não 
é só software. A tecnologia está ficando 
cada vez mais barata. O problema é que 
no Brasil os contratos prevêem jornadas 

de trabalho de no mínimo 20 horas.Nos 
EUA e na Europa, onde os contratos são 
por hora de trabalho, é permitida a con-
tratação de profissionais para trabalhar 
apenas nos horários de pico" compara. 
"Aqui, na maioria das vezes, o custo da 
operação não justifica a implementação 
de uma nova tecnologia." 

Por fim, os varejistas têm travado di-
fíceis negociações com as empresas de-
tentoras dos meios de pagamentos, que 

já possuem a tecnologia para implemen-
tar o sistema. O braço de ferro envolve as 
taxas a serem cobradas pelas operadoras, 
que querem uma margem maior de lucro 
por transação, enquanto os comerciantes 
tentam emplacar u m a taxa fixa por com-
pra efetivada. "O varejo não quer pagar o 
que eles estão pedindo. As taxas para ca-
da transação com cartões de crédito ou 
débito, por exemplo, f icam en t re 2% e 
10%. Para o celular, estão ped indo até o 

Pelas estimativas do Magazine 
Luiza, o Magazine Você, iniciativa de 
social commerce, lançado no final de 
janeiro, e que propicia aos usuários 
do Facebook e do Orkut criarem uma 
ponto de venda virtual da rede em suas 
próprias páginas nas redes sociais, 
chegaria ao final do ano com cerca de 
dez mil lojas. 

0 número, considerado um bom 
começo para uma plataforma pioneira 
com a qual as pessoas ainda não 
tinham contato, foi sugerido com base 
no projeto piloto da operação, quando 
a possibilidade foi aberta apenas para 
familiares de funcionários da empresa. 
Em quatro meses, mil lojas foram 
abertas, o bastante para os executivos 

do Magazine Luiza anteciparem em dois 
meses o lançamento oficial. 

0 sucesso da ação junto ao público 
geral superou todas as expectativas. 
Atraídos pela possibilidade de 
ganhar entre 2% e 4,5% de comissão 
por cada venda efetuada (toda a 
parte de entrega e cobrança é de 
responsabilidade do Magazine Luiza), 
os internautas já abriram mais de 20 
mil lojas, nas quais podiam ofertar 
um mix de até 60 produtos. A rede 
tem retido por um tempo os novos 
cadastros e há uma fila de espera de 
novos interessados em também ter 
seus PDVs virtuais. 

"Hoje estamos trabalhando a relação 
com os lojistas que já abriram suas 

lojas (virtuais), para que o espaço seja 
o mais rentável possível para eles 
e, consequentemente, para a gente 
também", explica Rogério Bruxellas, 
diretor de marketing do Magazine Luiza. 
"Precisamos estar com os clientes onde 
eles estiverem. A venda nas redes sociais 
é uma evolução do nosso conceito de 
multicanalidade, que começamos a 
trabalhar há 20 anos." 

Bruxellas se refere às lojas virtuais 
implantadas pela rede em espaços 
físicos. Nesses pontos de venda, 
direcionados para cidades pequenas 
onde o fluxo menor de pessoas inviabiliza 
a abertura de uma loja tradicional, 
não há produtos em estoque, e os 
vendedores atendem os consumidores 

em estações multimídia. A compra é 
realizada na plataforma de comércio 
eletrônico do Magazine e entregue no 
endereço indicado pelo cliente. 

Questionado sobre a padronização 
de preços nos canais físicos e virtuais, 
o executivo de marketing avalia que, 
por enquanto, pela composição de 
custos distinta de cada operação, 
os valores continuarão diferentes. 
Mas, em médio prazo, esse cenário 
também deve mudar. "Com o tempo, 
por uma questão de competitividade e 
o aumento da penetração da internet 
nas classes C e D, que pesquisarão 
toda vez antes de ir às compras, a 
cobrança (por preços similares) virá do 
próprio consumidor", prevê Bruxelas. 
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dobro" afirma fonte ouvida pelo M e i o & 

Mensagem, ligada ao mercado de varejo, 
que preferiu não se identificar. 

Vitrines virtuais 
Na competição com o comércio online, 

um grande aliado do varejo físico tem sido 
a inserção de tecnologia no ponto de ven-
da. Desde a pioneira ação da Ralph Lau-
ren Sport com vitrines virtuais, há cinco 
anos, em Londres, por meio da qual as 
pessoas realizavam suas compras e efe-
tuavam o pagamento sem ao menos en-
trar na loja, muitas outras experiências 
foram colocadas em prática. 

A mais famosa delas talvez seja o dis-
play desenvolvido pela Intel para lojas da 
Adidas na Alemanha e na Inglaterra, por 
meio do qual é possível navegar por cer-
ca de oito mil diferentes produtos, todos 
disponíveis para serem visualizados em 
zoom e 3D e com informações detalha-
das para serem avaliadas pelo cliente, que 
efetiva o pagamento no local e recebe a 
compra em casa. 

A Lego, por sua vez, colocou em alguma 
de suas lojas flagships computadores à dis-
posição do público equipados com a fer-
ramenta DesignByMe, que possibilita aos 
clientes criarem suas próprias versões dos 
brinquedos Lego, incluindo a embalagem. 
Algumas destas invenções foram transfor-
madas em produtos da marca, com o devi-
do pagamento dos direitos aos donos das 
idéias. Também em lojas específicas nos 
Estados Unidos, por meio de dispositivos 
de realidade aumentada, é possível ver co-
mo um brinquedo ficará após montado -
basta aproximar a caixa do produto de um 

leitor ótico. "A essência do nosso produ-
to continua a mesma desde que a Lego foi 
lançada. Mas para uma marca sobreviver 
nos dias de hoje é preciso se reinventar',' 
diz Robério Esteves, porta-voz da Lego 
no Brasil. "Com ferramentas como essas, 
auxilio todos os canais de venda e formo 
clientes para perceberem a Lego de uma 
maneira diferenciada." 

A bola da vez, porém, está com o Kinect, 
aparelho de leitura corporal, lançado pri-
mariamente para o uso em jogos do Xbox, 
da Microsoft, começa a ganhar os pontos 
de venda físicos. Um provador virtual, ba-
seado na tecnologia e desenvolvido pela 
Bodymetrics, vem sendo introduzido nas 
lojas da Bloomingdale, para auxiliar na 
busca, dentre os jeans disponíveis em es-
toque, os modelos com o melhor caimento 
possível para cada um dos clientes. 

O avanço das inovações também já 
permite aos varejistas medir, sem a ne-
cessidade de pesquisas, a aprovação dos 
consumidores a tantas inovações que vêm 
sendo testadas e incorporadas pelas lo-
jas. Na NFR deste ano, uma das maiores 
atrações foi um software que, ao mes-
mo tempo em que contabiliza o número 
de pessoas que passavam pelo ponto de 
venda, mede o nível de contentamento 
de cada um consumidores por meio de 
um aparelho de leitura facial. Ao final do 
dia, a máquina fornece um relatório geral 
e resultados específicos por gênero e fai-
xa etária, possibilitando o planejamento 
de um trabalho específico para melhorar 
o atendimento a cada um dos públicos. 
Porque consumidor insatisfeito não vol-
ta à loja - seja física, seja virtual. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 36, n. 1505, p. 36-41, 16 abr. 2012.




