
 

dez anos antes de assumir a atual posição. Ao citar as evoluções 
pelas quais o varejo passou, ele lembra que, a partir do ano 
2000, a internet ganhou relevância nas empresas. 

"Hoje três temas são importantes para o varejo com o foco em 
TI: o trabalho com as redes sociais, a internet e a mobilidade", 
descreve Santos. Ele diz que os três assuntos começaram a surgir 
com a nomenclatura de multicanal e que, na atualidade, passou a 
ser chamado de Omni Channel, conceito que abrange a 
integração dos diversos canais de venda ao consumidor. 

Santos discorre que os clientes buscam, cada vez mais, utilizar 
a internet, a loja física e o celular de acordo com a conveniência. 
E, assim, ele levanta o questionamento: "Por que não utilizamos 
essas ferramentas a favor dos nossos negócios?". Para apoiar 
esse potencial, o executivo cita dados de 2012, que informam 
que no Brasil existem mais de 264 milhões de celulares, sendo 
que 61,3 milhões apresentam a tecnologia 3G. 

O CIO da ViaVarejo diz que unificar os canais e buscar as 
melhores oportunidades pode levar o varejo a compreender o 
perfil dos clientes, o que eles querem e assim realizar as 

[ Por Nathalie Gutierres] revista@supervarejo.com.br  
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Tecnologias - o ângulo do provedor de Tl 
O gerente de novas tecnologias e inovação da Microsoft 

Brasil, Danilo Bordini apresenta a questão da mobilidade e de 
como montar uma infraestrutura com servidores na nuvem. Ao 
falar sobre o primeiro tema, ele mostra a força de impacto do 
rádio com a internet. "O rádio demorou 38 anos para impactar 
50 milhões de pessoas, enquanto o Facebook conseguiu o 
mesmo feito em menos de nove meses", compara. A partir desse 
aspecto, Bordini diz que algumas tendências em tecnologia 
mudam o comportamento do consumidor. 

Ele pontua um hábito que está cada vez mais presente no 
cotidiano dos brasileiros para mostrar que a mobilidade é um dos 
importantes fatores que ditam as tendências tecnológicas. "Hoje 
em dia as pessoas não ficam apenas sentadas em frente à TV: 
elas ficam conectadas todo o tempo, interagindo por meio do 
celular, tablet ou notebook". 

Para justificar essa tendência, Bordini diz que, em 2008, o 
número de dispositivos conectados à internet ultrapassou a 
quantidade de habitantes na Terra. O profissional conta que, 
para atender essa demanda, é necessário que as empresas 
ofereçam serviços de qualidade armazenados na nuvem. 

"Até o final de 2013 os serviços para os consumidores na 
nuvem estarão integrados em 90% de todos os dispositivos 
conectados. A nuvem é importante para garantir a segurança dos 
dados, pois se estiverem armazenados em ambientes passíveis 
de perda, não é possível conseguir uma ação efetiva", alerta. 

Para ir ao encontro deste cenário cada vez mais comum, a 
Microsoft verifica as oportunidades para atuar juntamente 
com,as empresas, com a finalidade de fornecer ferramentas que 
precisam estar de acordo com o supermercado, por exemplo, 
para executar a melhor estratégia ao consumidor. 

Bordini exemplifica o potencial dos servidores na nuvem com 
o Xbox Live, videogame da Microsoft que conta com um 

melhores ofertas. "O cliente entra na loja e hoje podemos usar 
dispositivos móveis para fazer uma promoção individualizada, 
porque as ferramentas nos fazem conhecer o hábito de compra do 
consumidor". 

A Vitrine Virtual, inspirada na redeTesco, com um painel que 
expõe apenas as fotos dos produtos para compra pelo celular, é 
outro exemplo citado por Santos que o Pão de Açúcar colocou em 
prática. Ele conta que houve um crescimento de 65% no 
download do aplicativo do Pão de Açúcar a partir dessa 
experiência, que estava na entrada do cinema do Shopping 
Cidade Jardim, em São Paulo. 

A tendência do comércio on-line, segundo aponta, está nos 
market places, sites que fazem parcerias para oferecer diferentes 
tipos de produtos ao consumidor final. "Posso citar o Amazon 
como empresa pioneira nesse sistema, pois ela oferecia seu 
sortimento próprio aos clientes, mas passou a contar com outras 
companhias para fornecer aquilo que não era sua especialidade". 
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serviço para os clientes por meio de assinaturas chamado Xbox 
Live, reunindo 40 milhões de assinaturas ativas. "Na semana do 
Natal, nós tivemos um acréscimo de 5 petabytes (cada petabyte 
equivale a 1 quatrilhão de bytes) de dados nesse sistema. Caso ele 
caia, é uma situação crítica para o negócio", alerta. 
 

Entendendo o cliente para atendê-lo bem 
O diretor responsável pelo departamento de TI da Dafiti, 

Rodrigo Rodrigues, apresenta o case da empresa, a maior loja 
on-line na comercialização de categorias como bolsas, 
acessórios, esportes e beleza, fundada em janeiro de 2011. 
Lançada primeiramente no Brasil, a companhia passou a figurar 
em outros países, como Argentina, Chile, Colômbia, México e 
Venezuela. 

A Dafiti iniciou as atividades com foco no cliente, buscando 
oferecer excelente nível de serviço e atender a sua exigência. 
"Procuramos a melhor qualidade e o menor preço. Para isso, 
contamos com toda a companhia para desenvolver os serviços, 
nada é terceirizado", explica Rodrigues. 

O trabalho de TI na Dafiti se resume em quatro pontos, como 
descreve o executivo: foco em acessibilidade, para identificar os 
clientes e atingi-los; mensuração, para identificar se o cliente fez 
a compra e como foi o atendimento; flexibilidade, para 
identificar o comportamento diferenciado de cada cliente; e a 
contabilização, que é a obtenção dos quadros precisos de 
rentabilidade e de dados qualitativos. 

Rodrigues cita também o trabalho com o conceito do Customer 
Lifetime Value (CLV), o valor do ciclo de vida do cliente, 
mostrando que no negócio da Dafiti, a moda vive de 
sazonalidade e é importante conhecer o público. "Há uma 
diversidade de clientes: aqueles que compram o ano todo, outros 
só no verão. Dessa forma, temos que avaliar o comportamento do 
nosso público e diferenciar o atendimento", relata. 

Com o CLV, o executivo diz que foram notados dois diferentes 
comportamentos de público. O primeiro era que o perfil do 
cliente era feminino, mas 20% da base era composta por homens 
com interesse em moda esportiva. E então lançaram o site Dafiti
Sports para suprir essa demanda. 

O segundo comportamento observado foram de clientes que 
eram fiéis a determinadas marcas com as quais a loja trabalha. 
"Então visualizamos a necessidade de trabalhar a plataforma com 
as marcas estampando as páginas da loja on- 

-line", conta Rodrigues, mostrando que foi necessário entender a 
necessidade do cliente para atendê-lo da forma precisa. 

Por meio de ações como essa, o executivo diz que a empresa 
atua na busca pela fidelização do cliente, identificando a 
proporção de compra daqueles que visitam a loja on-line, a 
probabilidade de recompra, além da frequência e sequência na 
navegação. 

Assim, entre os principais desafios da companhia estão o 
mapeamento de visitantes e a definição das regras para todos os 
pontos de contato do cliente com a loja. "Para tudo isso, 
necessitamos do trabalho do departamento de TI, para podermos 
ser proativos na tomada de decisão. E as melhores inovações são 
aquelas que servem aos consumidores ". 
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Text Box
Fonte: Supervarejo, São Paulo, ano 13, n. 148, p. 164-165, jun. 2013.




