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Para alguns especialistas, a rea
ção veio tarde demais. "O poder 
nunca mais vai voltar às mãos do 
varejista", diz o canadense Doug 
Stephens, presidente da consul
toria Retail Prophet e autor do 
livro The Retail Revival (A Reto
mada do Varejo, ainda sem previ
são de lançamento no Brasil). Há 
dez anos, os consumidores não 
tinham escolha, a não ser acredi
tar no que os donos das lojas fa
lavam. "Agora, qualquer um po
de entrar na internet e confirmar 
se eles estão dizendo a verdade 
ou não", diz Stephens. Segundo 
o especialista, a tendência é que 
o cliente ganhe ainda mais poder 
no futuro. "Ele vai dizer o que 
quer comprar e quanto quer pa
gar, e daí os lojistas vão ter de se 
adequar às suas exigências, se 
quiserem vender." 

Apesar de provocarem dores 
de cabeça imediatas na maior 
par te dos varejistas, a lgumas 
dessas mudanças podem favore
cer os negócios de pequeno e mé
dio porte. "As grandes lojas têm 
mais dificuldade em se adequar 
às demandas de um mercado em 
transformação. As menores ten
dem a ganhar espaço, desde que 
most rem agilidade", diz Fábio 
Mariano, diretor da consultoria 
InSearch, especializada em com
portamento do consumidor. Seja 
qual for o tamanho da empresa, 
a sobrevivência vai depender da 
flexibilidade do empreendimen
to. "Aquela ideia da loja como um 
grande depósito iluminado vai 
acabar. Quem não se adaptar fi
cará para trás", diz Nelson Khei-
rallah, vice-presidente da Asso
ciação Comercial de São Paulo. 
Kheirallah liderou a delegação 
brasileira organizada pela Facesp 
(Federação das Associações Co
merciais do Estado de São Paulo), 
que esteve presente à 102ª edição 
da NRF Retail's Big Show, realiza
da em janeiro, em Nova York. O 
maior encontro mundial do va
rejo, com cerca de 27 mil partici
pantes, revelou as tendências da 
área e discutiu os desafios que os 
empreendedores devem enfren
tar nos próximos anos. 

Durante as dezenas de pales
t r a s da NRF, a pe rgun ta mais 
repet ida foi: como lidar com o 
showroomer? O termo designa 
aquele consumidor que entra na 
loja munido de celular, compara 
preços e produtos, e então usa o 
aparelho para fazer a compra — 
muitas vezes, no site do concor
rente. "Ele é o terror dos varejis
tas", diz Kheirallah. "Mas prefi
ro ver essa tendência como um 
desafio, e não como uma amea
ça." Segundo pesquisa recente, 
realizada pela consultoria ame
ricana Cisco Systems, 40% dos 
americanos comparam preços 
no seu smartphone antes de fe
char uma compra — não há nú
meros disponíveis sobre a práti
ca no Brasil. "Por aqui, esse mo
vimento ainda está começando. 
Podemos aproveitar a experiên
cia dos americanos e sair na fren
te", diz Marinho, da GS&BW. 
DESCONTOS INSTANTÂNEOS 
Entre as estratégias usadas pe
los lojistas dos Estados Unidos 
para lidar com o showrooming 
estão abrir o Wi-Fi para o clien
te, e assim mantê-lo dentro da 
loja (de preferência, colocando o 
site da marca como a página ini
cial), oferecer linhas de produ
tos exclusivos no canal físico e 
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ter vendedores preparados pa
ra oferecer descontos instantâ
neos para quem estiver usando 
seu smar tphone. "Você não po
de deixar o showroomer sair da 
loja de mãos vazias", diz Juarez 
Leão, da ABF. A preocupação se 
justifica: segundo pesquisa rea
lizada pela rede de farmácias 
americana Walgreens, esse ti
po de consumidor gasta até seis 
vezes mais que o tradicional — 
além de ser muito atuante nas re
des sociais. O movimento ainda 
não se reflete por aqui. "O concei
to de omni-channel até agora não 
emplacou no Brasil", diz Adir Ri
beiro, presidente da consultoria 
Praxis Business. 0 termo foi um 
dos mais comentados durante a 
convenção da NRF — é uma evo
lução da ideia do multicanal. 

"Não estamos falando mais de 
vender em diversos canais, mas 
sim de oferecer a mesma expe

riência de consumo em todos os 
pontos de contato", afirma Ri
beiro. Na prática, isso significa 
garantir o mesmo preço, lingua
gem e atendimento na loja, no si
te ou no celular. Significa ainda 
que o cliente pode comprar vir
tualmente e pegar o produto na 
loja, por exemplo. 

Para oferecer as mesmas fa
cilidades em todas as platafor
mas , será preciso apr imorar o 
controle de estoque e os siste
mas de logística: só assim será 
possível garantir a entrega dos 
pedidos feitos em diferentes ca
nais. Será necessário também 
atacar um dos problemas mais 
graves do varejo, seja no Brasil 
ou nos Estados Unidos: a falta 
de qualificação dos vendedo
res . "Exis te um abismo ent re 
o que os gestores americanos fa
lam nas apresentações da NRF 
e o que acontece dentro das em-
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presas. Muitas vezes, você tem 
de implorar para comprar um 
produto nas lojas de Nova York", 
diz Leão, da ABF. 

Na era digital, o vendedor não 
pode demonstrar apatia ou pare
cer desinformado. Ao contrário: 
precisa saber todos os dados so
bre os produtos da marca (e das 
concorrentes), ter trânsito livre 
nas redes sociais e estar equipa
do com smartphones e/ou tablets. 
Alcançar uma meta de venda de
ve ser a última de suas preocu
pações. "Ele está ali para escla
recer dúvidas e orientar a expe
riência de compra", diz Marinho, 
da GS&B W. Cabe ao varejista ca
pacitar o funcionário para exer
cer essa nova função. "O vende
dor bem preparado é capaz de 
converter um cliente indeciso 
em questão de segundos", diz 
Kheirallah, da ACSP. 

DADOS PRECIOSOS 
Se existe uma arma capaz de 
recolocar os varejistas em uma 
posição de poder é o bigdata. A 
ideia é reunir todas as informa
ções disponíveis sobre os clien
tes — como histórico de com
pras, perfi l nas redes sociais, 
despesas no cartão de crédito, 
comportamento na loja física e 
tíquete médio. Com esses ele
mentos na mão, os empresários 
podem seguir dois caminhos: 1. 
cruzar os dados para criar ofertas 
personalizadas; 2. analisar o ma
terial para traçar um perfil do pú
blico da marca e elaborar novas 
estratégias de engajamento. "Ho
je as pessoas deixam um rastro 
de dados por onde quer que pas
sem. O varejista deve tirar provei
to dessa falta de privacidade pa
ra proporcionar experiências de 
compra mais satisfatórias", diz 
o consultor Doug Stephens. "É a 
melhor maneira de manter o con
sumidor dentro da loja." 

Empresas como a americana 
IBM usam algoritmos sofistica
dos para processar milhões de 
dados guardados em seus servi
dores. "Não é preciso dispor de 
máquinas poderosas para traba
lhar com o conceito de bigdata", 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



diz Mauricio Morgado, do Centro 
de Excelência em Varejo da FGV. 
"Basta analisar os dados de com
pra do cliente e realizar promo
ções direcionadas." Quem qui
ser ir mais longe pode instalar câ-
meras e sensores que registram 
o fluxo dentro da loja. "Com isso, 
terá informações preciosas para 
gerenciar o ponto de venda." 

A cliente en t ra no provador 
para exper imentar um vestido 
da nova coleção de Chr is t ian 
Dior, e, no mesmo instante, um 
moni tor começa a ap resen ta r 
um vídeo com um desfile do es
tilista. Essa é apenas u m a das 
aplicações do RFID, a tecnologia 
por trás da et iqueta inteligen
te. Com um circuito que inclui 
um chip e uma antena, a etique
ta hi-tech armazena dados como 
número de série, cor, t amanho 
e modelo, que são lidos por sis
temas de radiofreqüência. "Em
bora a ferramenta já exista des
de 2001, só agora os varejistas 
estão percebendo todas as suas 
ut i l idades" , diz Leão, da ABF. 
Outro estímulo foi a queda do 
preço da etiqueta — hoje, custa 
a par t i r de US$ 0,07. Controle 
de estoque, branding e relacio
namento com o cliente são algu

mas das áreas que podem se be
neficiar com a tecnologia. 

Na linha de frente do contra-
ataque varejista, está uma ten
dência em franco crescimento 
nos Estados Unidos: o pagamento 
móvel. Segundo a agência eMar-
keter, as compras realizadas por 
meio do mobile wallet totalizaram 
U$ 11,6 bilhões nos Estados Uni
dos em 2012. Nesse território, tra
va-se uma disputa acirrada para 
decidir quem vai dominar o mer
cado: Apple, Google e PayPal es
tão no páreo com diferentes tec
nologias. Por enquanto, a vence-
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dora é a Square, s tar tup criada 
pelo fundador do Twitter, Jack 
Dorsey. No Brasil, o movimen
to está sendo encabeçado pelas 
principais operadoras de celular, 
que vêm formando parcerias com 
bancos e bandeiras de cartão de 
crédito. Mas há também startups 
especialistas no assunto, como a 
PagPop e a MundiPagg. 

De maneira geral, os especialis
tas recomendam cautela. É preci
so definir que tipo de tecnologia 
será usado (os sistemas existen
tes não são compatíveis) e como 
os diferentes players vão se re
lacionar nesse cenário. "O mer
cado de pagamento americano é 
muito diferente do brasileiro", diz 
Gustavo Carrer, consultor do Se-
brae-SP. "Não sabemos qual se
rá a aceitação desse sistema por 
aqui. Nossa recomendação, por 
enquanto, é observar." Segundo 
Juarez Leão, da ABF, podem sur
gir entraves burocráticos. "Vai 
ser preciso adequar essa tecnolo

gia à legislação fiscal brasileira." 
Com tantas questões no ar, pe

lo menos uma coisa está clara: a 
batalha pelo domínio do vare
jo mal começou. Se foi o consu
midor quem saiu na frente, cabe 
ao varejista virar o placar. As no
vas ferramentas podem, sim, ga
rantir o crescimento sustentável 
do setor. Mas é preciso investir 
desde já. "As pessoas se escon
dem atrás de frases como 'É difí
cil' ou 'É caro'. Mas existem mui
tos recursos à sua disposição", diz 
Leão, da ABF. Mesmo sem acesso 
a tecnologias de ponta, é possível 
adaptar as tendências com bons 
resultados. "Inovação não é só hi-
tech", diz Morgado, da FGV. "Se 
você conseguir melhorar a expe
riência de compra, aumentar a in
tegração entre os canais e conhe
cer melhor o perfil do seu cliente, 
já terá feito um grande avanço." 
*Marisa Adan Gil viajou a Nova York 
a convite da Associação Comercial 
de São Paulo 
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Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 291, p. 54-60, abr. 2013.




