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TECNOLOGIA ESTÁ REVOLUCIO-
nando todos os setores, inclusive 
o varejo. O consumidor está dei-
xando de lado o contato telefônico 
para se comunicar com as empre-
sas pela internet. Seus benefícios 
são inúmeros: eliminação das lon-
gas esperas na linha, processo de 
cadastro simplificado e resolução 
mais assertiva. Para as empresas 

há também bons resultados, principalmente com a utilização 
via chat, e-mail e redes sociais, reduzindo custos operacionais 
decorrentes da automação. Há ainda a possibilidade de uso 
da telefonia IP - linha virtual utilizada por meio do acesso à 
internet de banda larga, que escolhe automaticamente a rede 
mais adequada em termos de custo e qualidade. "A migração 
de call centers para a tecnologia IP tem estimulado a renovação 
de equipamentos e a introdução acelerada de novas tecnologias 
que reduzem o custo de operação e manutenção", explica Per-
son Machado, diretor de Negócios da FPGS Teleinformática. 

"Não haverá mais necessidade de um terminal de telefone em 
posições de atendimento. Essa função será desempenhada por 
um único equipamento, resultado da convergência de compu-
tador e telefone com alta conectividade." 

de como construir verdadeiramente 
uma estratégia que envolva todos os 
canais e pontos de venda e contato 
com o consumidor, e isso irá exigir 
novos e mais sofisticados modelos 
de comercialização", explica Kees 
de Vos, vice-presidente da hybris 
Business Consulting. "Atualmente, 
os usuários de comércio eletrônico 

A modernização do setor tem 
uma explicação: de acordo com a 
consultoria IDC, o segmento online 
movimenta mais de 15 bilhões de 
reais por ano no País. No entanto, 
vai muito além da criação de um 
site. "Estar 'apenas' presente em 
vários canais de venda hoje já não 
é mais suficiente: a questão trata 
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FUTURO PRÓXIMO 

De acordo com especialistas, 
os mundos off-line e social irão 
se fundir. Dessa forma, varejistas 
estão mais engajados no desen-
volvimento de formas que possi-
bilitem aos clientes identificar e 
compartilhar, em ambiente social, 
os produtos que eles gostariam de 
comprar. "A inovação na área de 

'headless commerce' também irá 
conquistar o seu espaço. Muito em 
breve, o refrigerador será capaz de 
encomendar produtos automatica-
mente, enquanto a máquina de café 
irá notificar quando for preciso 
reabastecer as cápsulas", detalha 
Machado. "Tudo sem precisar de 
qualquer interação humana." 

O TripAdvisor é uma dessas 
novas ferramentas. Considerado 
um dos maiores sites de viagem do 
mundo - com cerca de 60 milhões 
de visitantes por mês -, possibilita 

possuem infinitas opções em rela-
ção a quando, onde e o que com-
prar. Como resultado disso, em 
2012 partimos de um foco basea-
do no fornecimento de dados con-
sistentes em diversos canais para 
outro que priorizasse a melhoria 
da nossa compreensão a respeito 
do comportamento do cliente e a 
tentativa de capitalizá-lo." Esse 
movimento apresentado em 2012 é 
denominado omni-channel - versão 
evoluída do multicanal, com uma 
visão de integração total entre os 
meios de vendas: lojas físicas, porta 
a porta, e-commerce, mobile, TV e 
social commerce. Para o varejista, o 
grande desafio é trabalhar de forma 
homogênea todas essas ferramentas 
e coordenar processos de armazena-
mento, logística e atendimento ao 
cliente facilitando sua visualização 
do produto, sem que o perca no pro-
cesso de aquisição. 
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que os viajantes planejem e façam a 
viagem de acordo com suas necessi-
dades e objetivos. Com um adendo: 
no próprio site é possível conferir 
dicas confiáveis de viajantes reais e 
uma variedade de opções de viagem 
e recursos de planejamento, além de 
contar com links ininterruptos para 
as ferramentas de reserva. Além 
de uma agência, serve como uma 
rede social. 

AMAZON NO BRASIL 

Depois de comandar as opera-
ções da Apple no Brasil, o paulistano 
Alexandre Szapiro foi o escolhido 
para liderar a Amazon no Pais - em-
presa americana de e-commerce que 
fatura cerca de 50 bilhões de dólares 
por ano em todo o mundo. Entre as 
tarefas do executivo está a de estrei-
tar o relacionamento com empresas 
brasileiras para a venda dos produ-
tos no site e planejar sua expansão. 

O primeiro trabalho de Szapiro é 
lançar o leitor digital Kindle e con-
seguir fazer que o consumidor brasi-
leiro utilize-o, popularizando assim 
os livros eletrônicos. 

REALIDADE ARTIFICIAL 

A venda de tablets e smartpho-
nes dobrou em 2012, passando de 
5% para 10%. A Câmara Brasileira 
de Comércio Eletrônico (camara-e. 
net) realizou um levantamento 
sobre a possibilidade de vendas 
por esses meios. "O número está 
crescendo graças ao barateamento 
das novas tecnologias, tanto dos 
smartphones quanto do acesso á 
internet banda larga e 3G", con-
ta Fábio Pereira, coordenador do 
Comitê de Varejo da entidade. As 
vendas de iPads representam 51%; 
as de iPhone, 20%; e as dos demais 
aparelhos, 29%. 
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Text Box
Fonte: Lide Varejo, São Paulo, ano 1, p. 104-107, 2013. 




