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Diferentemente do que consta da reportagem

“Empresas buscam garantir interação com

o cliente em sistemas móveis”, publicada na

edição de ontem, Sylvio de Barros é hoje CEO

do iCarros, que fundou depois de ter vendido

o Webmotors. A ligação que essas empresas

possuem é somente pelo fato do Sylvio ter sido

o idealizador de ambas. O correto é o iCarros, no

masculino, e não no feminino como foi publicado.

Nunca nosso consumidor foi tão exigente e mudou tão rapidamente
como nos dias de hoje. Nesta era de mudanças tão velozes, como o va-
rejista deve se preparar para lidar com este cliente das gerações Y e Z,
que não é apenas quem compra seus produtos, mas também seu fun-
cionário, seu fornecedor, seu gestor e seu parceiro? A geração de co-
nectados pode assustar o lojista num primeiro momento. Uma legião
de consumidores com seus iPhones, iPads e super celulares entra em
seu estabelecimento pechinchando com seus aparelhos conectados a
sites e aplicativos de comparação de preços.

Pesquisa divulgada na NRF 2013 (National Retail Federation) —
maior evento de varejo do mundo realizado no começo do ano em No-
va York — revelou que o que cliente mais valoriza na marca que ele
consome é a melhor equipe de vendas e atendimento. O estudo tam-
bém questionou os motivos pelos quais os consumidores abandonam
uma loja: 30% dos clientes respondeu ser por causa dos produtos —
ou mudam para um produto mais barato ou porque encontraram um
produto melhor (não necessariamente com um melhor preço). Os ou-
tros 70% afirmaram que mudam por causa do atendimento.

Muito se falou também dos showroomers — termo usado para de-
signar aquele consumidor que entra na sua loja, testa os produtos e
depois compra ou no seu concorrente ou pela internet. A IBM reali-
zou um estudo com mais de 26 mil compradores e descobriu que es-
se é um consumidor jovem, geralmente de 18 a 35 anos, predomi-
nantemente do sexo masculino e que trata-se de um fenômeno mais
popular na China (26%) e na Índia (13%) — apesar de já representar
7% das vendas nos EUA.

A intenção da IBM era desmistificar o conceito de que showroo-
mers são inimigos das lojas. A pesquisa mostrou que 80% dos entrevis-
tados na verdade tinha feito a sua última compra em uma loja física e
que 56% voltaria a utilizar esse mesmo canal na sua próxima compra.
Outros 9% disseram que preferiam o canal on-line, mas 35% afirma-
ram que não sabiam qual canal usariam. Questionados sobre porque
não são fiéis a apenas um canal de compra, 75% dos entrevistados afir-
maram que preferem comprar on-line por preço.

A pesquisa também mostrou um dado considerado surpreendente:
um quarto dos showroomers vai à loja com a intenção de comprar,
mas acaba desistindo por preço ou mau atendimento. E mesmo que
48% assuma que só utiliza a loja para pesquisar produtos — e sem ne-
nhuma intenção de realizar a compra — 58% dos consumidores sho-
wroomers visita comunidades na internet depois de irem aos estabele-
cimentos físicos, deixando avaliações positivas para essas lojas, mes-
mo que eles não tenham finalizado a compra. Ou seja, esses clientes
não comprar na sua loja, mas auxiliam na formação de sua reputação.
Com esse estudo a IBM lançou um alerta: o foco hoje é na experiência
do cliente e, mesmo que ele seja um showroomer você não pode tratá-
lo como inimigo porque ele está criando a sua reputação lá fora. O de-
safio hoje é fidelizar esse cliente que já está dentro da sua loja, mas
que ainda assim prefere comprar em outros canais. Como as empre-
sas farão para se adequar a essas questões ainda é uma incógnita, mas
o varejo norte-americano tem tido boas experiências que já mostram
um pouco como será este caminho. ■

Projetos de pesquisa e desenvolvimento beneficiados com esses

recursos receberam R$ 300 milhões a menos em 2011. A maior queda,

de R$ 148 milhões, foi da indústria mecânica e de transporte. ➥ P20

Cai número de beneficiados pela Lei do Bem

A editora Cosac Naify foi premiada na Feira

do Livro Infantil de Bolonha pelos livros infantis

que edita. A diretora do núcleo infantojuvenil,

Isabel Coelho, diz que o reconhecimento

é resultado do investimento contínuo “na

renovação da literatura infantil brasileira”.

A atual Miss Mundo, Wenxia Yu, convidada

de honra para participar do concurso de

Miss Brasil, neste fim de semana, foi barrada

pela Polícia Federal do aeroporto do Galeão

por não possuir visto de permanências e teve

de voltar para Londres.

Wenxia Yu
Miss Mundo

O valor representa incremento de quase 10% em relação a 2012, quando

foram investidos cerca de R$ 84 bilhões, informou na segunda-feira

à noite a presidente da estatal, Maria das Graças Foster. ➥ P17

Avanço

CLÁUDIO CONZ
Presidente da Associação Nacional

dos Comerciantes de Material

de Construção — Anamaco

Isabel Coelho
Diretora do núcleo infantojuvenil
da editora Cosac Naify

CARTAS OPINIÃO

Petrobras vai investir R$ 92 bilhões em 2013

A meu ver, o governo comete erros conceituais.

Projeta hidrelétricas de fio d’água na Amazônia,

que não geram energia e para as quais não

existe demanda nos próximos cinco anos,

segundo o próprio ONS. Se os reservatórios

são pequenos — para contornar custo

socioambiental — ,se tornam inúteis para o fim

de armazenamento de energia potencial. Por

outro lado, com grandes reservatórios perdem

economicidade. As únicas usinas viáveis são

as pequenas turbinas de bulbo para uso local.

Assim mesmo, requerem complementação

térmica nos períodos secos, comuns na

Amazônia. Entretanto, são poucas as

possibilidades de armazenamento de água para

fins de estoque de energia potencial, dadas as

baixas altitudes. É o próprio ONS que reconhece

a necessidade de complementação térmica

para suprir a crescente incapacidade dos

reservatórios de autorregulação do sistema.

Não há milagre, será impossível operar

o sistema elétrico brasileiro sem a existência

de uma complementação das térmicas.

O governo faz leilões conjuntos de hidrelétrica,

eólica e termelétrica — visando a modicidade —

quando deviam ser segregados por tipo,

para ter mais segurança. Não são fontes

concorrentes: cada uma tem um fim específico.

Exemplo: eólicas complementam localmente

hidrelétricas no Nordeste; térmicas a gás

substituem reservatórios e complementam

localmente hidrelétricas em Sergipe.

Podem se tornar do tipo combinada

quando agregadas às térmicas antigas,

que não precisam ser desativadas.

Hugo Siqueira

Cabo Verde (MG)

Um novo consumidor
surge a cada dia
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Aplicativo desenvolvido para os

amantes do jazz. Seu conteúdo

reúne álbuns e gravações, em

alta qualidade, da lendária Blue

Note Records. Além das faixas

musicais e vídeos originais,

o programa apresenta fotos e

artigos jornalísticos de época

de grandes músicos como

Art Blakey, Donald Byrd,

John Coltrane, Smith Lonnie. O

software permite dedicar músicas

aos seus amigos pelo Facebook.

Retrocesso
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Ferramenta indispensável para

quem pretende conferir a 52ª

edição do Salão Internacional

do Móvel de Milão. O aplicativo

oficial do evento — que reúne

as criações dos maiores

designers e grifes de móveis e

objetos do mundo — traz todas

as informações básicas para

guiar os visitantes como mapas

dos pavilhões, programação,

informações sobre os

expositores e leitor de QR Codes.

Blue Note

E-book comemorativo dos 50

anos do chef francês Emmanuel

Bassoleil, radicado no Brasil há

25 anos. A publicação virtual

traz imagens ilustrativas

de dar água na boca, além de

22 receitas irresistíveis que

revelam a influência da

culinária brasileira nas criações

do mestre do restaurante

Skye, como o camarão na

moranga ao molho de iemanjá.

Preço e mau atendimento faz showroomers
desistirem de comprar produtos nas lojas

conectado@brasileconomico.com.br
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 abr. 2013, p. 2.
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