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de dados de diversos canais 
de informações que o varejis-
ta tem hoje", diz. 

Segundo o executivo da Te-
radata, as tecnologias de ava-
liação e de análise, que hoje es-
tão chamando de Big Data, 
existem há um bom tempo. A 
novidade é que os varejistas 
perceberam que seus concor-
rentes estão usando e eles não 
podem ficar de fora. "O concei-
to de Big Data vem sendo usado 
muito pela área de marketing 
para personalizar ofertas para 
cada cliente, a partir do maior 
conhecimento que se tem de 
cada consumidor. (C.O.) 

conceito de segmentação de 
clientes usado no passado atra-
vés de Mineração de Dados 
(Data Mining), com base no his-
tórico de compras em lojas ain-
da existe, mas já não é suficien-
te. A partir do momento em que 
o cliente pode interagir com a 
marca em um ambiente sete 
dias por semana, 24 horas por 
dia, o varejista tem de reagir 
muito rapidamente aos rastros 
que o cliente deixa nos vários 
canais, transformando em uma 
oferta", observa o executivo. 

Análise inteligente 

Para Américo de Paula, ou-
tro destaque nesta área é o ca-
so da Amazon.com. Uma vez 
que o cliente se identifica no 
site atravésdo login, osistema 
começa a rastrearas suas pre-
ferências, as suas buscas, os 
produtos que olhou, sabe ca-
da cliquequedeu na página. A 
partir daí, eles começam a en-
viar e-mails muito personali-
zados de acordo com a prefe-
rência do usuário. "Eu costu-
mo participarde eventos da 
Teradata nos Estados Unidos 
nos meses de janeiro e outu-
bro, e percebo que pouco an-
tes desses meses começo a 
receber e-mails da Amazon, 
pois eles entendem que nesse 
período eu provavelmente 
vou fazer uma compra para 
ent regar em um hotel nos 
EUA. Essa é a inovação que a 
gente percebe com o uso do 
Big Data, através de análises 

No passado, a auto-
mação comercial 
se restringia a im-
pressoras fiscais, 

PDV automatizado, leitor de 
código de barras. Hoje, o vare-
jo vem utilizando ferramentas 
de análise de dados de diver-
sos bancos de dados, seja pró-
priodo varejista ou até mesmo 
as redes sociais na internet. 
"Na loja da Apple nos Estados 
Unidos, o vendedorestá com o 
seu PDA ou mesmo um iPhone 
e ali mesmo faz o checkout 
com o cliente e pergunta se 
quer receber a nota fiscal em 
casa. Quando o cliente infor-
ma o seu e-mail , o sistema 
identifica se ele já é um cliente 
Apple na base de dados", co-
menta Américo de Paula, dire-
tor para Indústria na América 
Latina da Teradata. 

Segundooexecutivo, ocaso 
da Apple é emblemático por-
que, além das lojasfísicas, que 
servem para o cliente ampliar 
sua experiência de compra, 
poder tocar e experimentar o 
produto, a empresa criou a 
plataforma ITunes e aplicati-
vos. "A Apple consegue ma-
pearem detalhes quais são as 
preferências desse usuário 
em aplicativos, as músicas, os 
gêneros, os artistas, e começa 
a fazer correlações entre e es-
se usuários e os demais. A Ap-
ple é uma grande usuária de 
inteligência, ela consegue 
identificar os caminhos de 
compra, o que ele comprou na 
loja ou na internet. Com isso, 
ela consegue sugerir novos 
aplicativos ou novos produtos 
muitofacilmente", explica. 

A Teradata Corporation foi 
criada em 1979 e fez parte do 
Grupo NCR de 1991 a 2007, 
com forte atuação no varejo e 
setorfinanceiro. Por isso a Te-
radata ainda mantém gran-
des varejistas em sua carteira 
declientes."0s30maioresva-
rejistasdo mundo são clientes 
da Teradata. A empresa atua 
no segmento de inteligência 
há mais de 30 anos, ajudando 
as empresas a determinarem 
índices de afinidades dos pro-
dutos, cesta de produtos, sor-
timentos por loja, reposição 
de estoque, através da gestão 
de dados", diz de Paula. A Te-
radata adquiriu em 2011 a As-
ter Data System, uma empre-
sa focada em aplicações de 
Big Data, tecnologia que é a 
grande sensação hoje na área 
deVarejoe Finanças. 

Para de Paula, o varejo hoje é 
"omnichannel", multicanal, 
tem que tratar da web, celular, 
loja física, redes sociais, se es-
tãofalando bem ou mal da mar-
ca etc. "0 Big Data começa a 
ajudar as empresas a persona-
lizar a oferta de produtos e ser-
viços para cada cliente. Aquele 
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Text Box
Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 25 jun. 2013. Especial: A tecnologia deu superpoderes aos consumidores, p. 5.




