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“Posso te ajudar?”. Quantas vezes 
não ouvimos essa mesma pergun-

ta quando entramos em lojas de roupas, 
sapatos, acessórios, eletrônicos? Ouvir 
essa pergunta não só nos soa comum, 
como também sempre foi considerado o 
atendimento padrão que indica excelên-
cia da qualidade dos serviços prestados.

Mas será que em um mundo com tan-
ta informação disponível para os consu-
midores, esse tipo de abordagem ainda é 
suficiente para diferenciar o serviço ofere-
cido? Essa abordagem está adequada ao 
consumidor pós-moderno, exposto a múl-
tiplos canais e consciente da sua indepen-
dência e poder de acesso à informação?

Os brasileiros, a cada ano, aumentam 
a sua adesão às compras pela internet, ra-
cionalmente justificadas pela praticidade 
e segurança. Segundo o 25o WebShoppers, 
estudo realizado pela e-bit, no ano de 2011 
houve um aumento de 37% de compradores 
online no Brasil comparado a 2010.  

A maioria das grandes lojas se adequou a 
essa demanda, abrindo suas ‘.com’. Algumas 
marcas conseguiram reproduzir virtualmen-
te o mais próximo possível do que são suas 
lojas físicas: trazem em seus sites, o visual 
da marca, oferecem opções de músicas ou 
de papel de parede, mostram a disponibili-
dade do produto, tamanhos, fotos de todos 
os ângulos, indicam opções que se asseme-
lham ao que está sendo buscado, dão o direi-
to à troca, entre outros serviços capazes de 
nos transportar para uma loja “de verdade”.

O que também já é conhecido é que, entre 
os consumidores que ainda preferem ir até 
a loja física para realizar a compra, o com-
portamento mudou. O consumidor chega 
ao ponto de venda coberto de informações 
e opiniões que o tornam mais seguro para 
a decisão. Na frente do computador, o con-
sumidor é capaz de olhar os produtos que 
interessam, buscar informações que consi-
dere relevantes, compartilhar as opções com 
amigos e considerar opiniões para uma to-
mada de decisão mais rápida e prática na 
hora em que ele chegar ao ponto de venda. 

Neste novo cenário, também muda a res-
posta do consumidor à pergunta “Posso te 
ajudar?”, que passa a ser negativa. Segundo 
uma pesquisa realizada pela Millward Bro-
wn, em março deste ano, em seis grandes 
cidades do Brasil (São Paulo, Rio de Janei-
ro, Porto Alegre, Salvador, Curitiba e Reci-
fe), 30% dos consumidores responderam 
que não querem ajuda quando são aborda-
dos em lojas de roupas; 25% dizem ‘não’ em 
lojas de sapatos ou eletrônicos; e 17% dis-
pensam a ajuda em farmácias. Os números 
mostram que, quanto maior a necessidade 
de conhecimento muito específico, como no 
caso de medicamentos, a pergunta “Posso te 
ajudar?” ainda mantém um pouco mais de 
sua relevância. Em outros casos, os consu-
midores estão mais seguros em tomar suas 
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Fonte: Pesquisa Millward Brown- MBBus- Abril 2012. Base: 1.200 entrevistados

Tabela 1

Quando o vendedor pergunta 
“posso te ajudar”, você responde sim ou não?

Não

Sim

17%

83%

25%25%30%

75%75%
70%

Loja de roupa Loja de sapatos Loja de 
eletrônicos

Farmácia

Em lojas de eletrônico, quando o vendedor pergunta 
“posso te ajudar”, você responde sim ou não?

25% 28% 27% 20% 24%

75% 72% 73% 80% 76%

Total 18-24 anos 25-34 anos 35-44anos 45-64 anos

Não

Sim

decisões sem a ajuda do vendedor (tabela 1).
Essa é uma característica ainda mais forte 

entre os consumidores jovens. Como pode-
mos observar na tabela 2, aqueles com ida-
de entre 18 e 24 anos, e 25 e 34 anos, são os 
que mais rejeitam a ajuda em lojas de pro-
dutos eletrônicos. Quanto mais jovens, mais 
familiarizados estão com a categoria, e en-
tram na loja sabendo o que estão buscando. 

É necessário que o varejo se prepare 
para atender esse novo tipo de consu-
midor, integrando o que já aprendeu no 
mundo online ao mundo off-line. Mesmo 
atuando em diferentes varejos, o consu-
midor é um só, e é por isso que os canais 
devem ser trabalhados como únicos, se-
guindo o conceito de Omni-channel.

As tendências mundo afora
Lojas pelo mundo todo estão tentando 

se ajustar a essa nova tendência. Um exem-
plo é uma ação realizada por uma rede de 
hipermercados, que disponibilizou no me-
trô uma grande tela mostrando suas ofer-
tas. O consumidor podia comprar qualquer 
um dos produtos com um simples toque na 
tela. O produto era encomendado e ficava 
disponível para retirada no hipermercado 
mais próximo ou no endereço e horário de 
conveniência indicado pelo consumidor. 

Também se apropriando desse conceito, 
uma loja de departamento optou por criar 
em sua loja física um provador virtual de ma-
quiagem. Assim, as consumidoras que que-
riam provar essas maquiagens conseguiam 
visualizar perfeitamente o efeito do produto 
sem necessariamente aplicá-lo em sua pele.

Lojas de roupas também já pensam em 
trazer para suas lojas físicas o ambiente per-
sonalizado que a internet possibilita. Mui-
tas estão tornando seus provadores mais fa-
miliares, transformando-os em verdadeiros 
quartos, com sofás para amigas ou poltronas 
para os parceiros. Outras oferecem a opção 
do consumidor escolher a música que vai 
tocar no seu provador e o volume de sua 
preferência. Fazendo uso das tecnologias 
disponíveis e as formas de comunicação 
já incorporadas no mundo de hoje, prova-
dores passam a ser centros de  experiência 
e relacionamento prazerosos com as mar-
cas. A opinião sobre a experiência pode ser 
compartilhada virtualmente com todos os 
amigos por meio de redes sociais. 

Como adequar essa disponibilidade da 
tecnologia às novas demandas dos consu-
midores, cada vez mais senhores de si, mais 
bem informados usando todos os canais di-
poníveis formais e informais?

O Walmart é um exemplo de marca com 
ações que resultaram em sucesso. Segundo o 
Ranking BrandZ das 100 Marcas Mais Valio-
sas do Mundo da Millward Brown, em 2012 
o Walmart ultrapassou a Amazon, ícone de 
comércio online. A empresa liberou a cone-
xão wi-fi em suas lojas, facilitou que consu-
midores, mesmo sem crédito no celular, pu-
dessem solicitar suas compras e fazer a re-
carga do aparelho na hora da retirada dos 
itens, além de manter suas ofertas em todos 
os pontos de contato possíveis.  

Fica claro a necessidade de mudanças 
na abordagem do consumidor. Cada vez 
mais o relacionamento baseado na pergun-
ta “Posso te ajudar?” não é mais suficiente 
para atribuir ao serviço um diferencial que 
garanta a lealdade dos consumidores, que 
estão relacionando serviço e experiência 
— algo que possa acontecer simultanea-
mente em diferentes pontos de contato. 
E a tecnologia pode ser uma ótima aliada 
aos serviços no varejo, trazendo experiên-
cias diferenciadas e um serviço inovador. 

Tabela 2

Tabela 1

Quando o vendedor pergunta 
“posso te ajudar”, você responde sim ou não?

INDICADORES/TENDÊNCIAS DE CONSUMO - MILLWARD BROWN

Novo consumidor muda 
paradigmas do varejo
Estudo da Millward Brown mostra as transformações no comportamento 
dos clientes que preferem fazer as compras no ponto de venda físico
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1515, p. 28, 25 jun. 2012.




