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Os consumidores demandam sistemas de autoatendimento mais eficientes. A TI pode ajudar a 
desenvolver sistemas rápidos e integrados para identificar e atrair o cliente com mais ofertas. 
Roberto de Carvalho, Diretor de Alianças Estratégicas para a América Latina da Compuware 
detalhou algumas tendências do autoatendimento, baseadas em estudo feito pelo Gartner. 
 
Segundo Carvalho, cerca de 30% dos clientes trocaram de empresa se não conseguiam 
efetuar uma compra por conta de lentidão no site de comércio eletrônico e 86% nunca mais 
voltaram a esse site. Depois da segunda falha, cerca de um terço dos clientes comentaram 
com amigos e conhecidos sobre a má qualidade do atendimento. 
 
Com o barateamento da banda larga e o uso de celulares, o autoatendimento seguirá três 
tendências segundo o executivo da Compuware: múltiplos canais, múltiplos dispositivos e será 
baseado em geolocalização. Por isso, segundo Carvalho, será necessário testar como é a 
experiência do usuário em diferentes meios de compra. 
 
Ricardo Pastore, professor e coordenador do Núcleo de Estudos do Varejo da ESPM, diz que as 
mudanças no varejo são resultado de alterações sociais. O maior consumo das classes C e D, a 
popularização da Internet e o comércio eletrônico são os impulsionadores das alterações 
ocorridas nos sistemas de autoatendimento. 
 
“Hoje o cliente é parte do processo de atendimento. O resultado dessa maior interatividade é a 
convergência de canais e a necessidade de mais meios de comunicação entre as empresas e os 
clientes”, afirma o professor ESPM. Segundo ele, será imprescindível entender o consumidor e 
a TI será importante nesse processo. “Nossas lojas ainda estão construídas de acordo com o 
varejo do pós-guerra, baseadas no consumo de massa”, finalizou Pastore. 
 
No entanto, Anderson Cunha, Gerente de TI da Leroy Merlin, faz algumas ressalvas. “Cuidado 
ao pensar seu sistema de autoatendimento: por vezes, o excesso de opções mais atrapalha do 
que ajuda”. A opinião de Cunha se baseia na ideia de que nem tudo pode ser vendido pela 
Internet: “Isso explica porque você vê sistemas de autoatendimento com funcionários da 
empresa dando suporte”, afirmou Cunha. 
 
Para Cunha, as lojas sofrem de um “vazio tecnológico” e isso explica a pouca complementação 
entre as lojas físicas e as lojas de comércio eletrônico. “Mas a tecnologia deve ser transparente 
e integrada ao processo de compra”, adiciona o Gerente de TI da Leroy Merlin. 
 
Paulo Rodrigues, Diretor de TI do Makro Atacadista, vai na mesma linha de raciocínio de Cunha 
e diz que “o autoatendimento deve complementar os outros canais de relacionamento com o 
cliente”. Segundo Rodrigues, não cabe às empresas prover, mas gerenciar a tecnologia: “Os 
dispositivos tecnológicos estão com as pessoas. Hoje o cliente vai atrás das empresas”. 
 
Fonte: Decision Report. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.decisionreport.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=
11300&sid=5>. Acesso em: 18 maio 2012. 
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