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Enquanto alguns varejistas se
destacam pelas inovações ado-
tadas em pontos de venda ou
por aplicativos móveis bem fei-
tos, outros nem sequer têm si-
tes que funcionam bem.

A maior parte dos consumido-
res que tenta fazer pesquisas ou
comprar em sites de grandes lo-
jas brasileiras no smartphone
passa, em geral, por uma expe-

riência agoniante: é preciso “be-
liscar” a tela o tempo todo (para
aumentar o tamanho) e arras-
tar a tela para esquerda, para a
direita, rolar a página para cima,
rolar para baixo – até desistir.

Durante o evento Think Re-
tail, realizado pelo Google na se-
mana passada, em São Paulo, pa-
ra discutir a tecnologia no vare-
jo, o especialista em marketing

digital da empresa, Avinash
Kaushik, exibiu sites para celula-
res de lojas online brasileiras.

Na maioria dos casos, a inter-
face do site era a mesma vista
em desktops ou então era poluí-
da e nada convidativa. “Ainda
estamos falando de uns dos
maiores varejistas na internet
no Brasil, que vendem como
loucos?”, questionou Kaushik,

levantando a hipótese de que,
se as versões online dos sites
fossem boas, venderiam muito
mais.

Um exemplo de bom site pa-
ra plataformas móveis, para o
especialista, é o da marca ameri-
cana de roupas Bonobos. O site
para smartphones tem menu
simples e permite ver as peças e
comprá-las com facilidade.

Adaptação. Uma das discus-
sões no evento relacionou a teo-
ria do naturalista britânico
Charles Darwin à necessidade
de ter uma página que funcione
bem em smartphones: “Não é o
mais forte que sobrevive nem o
mais inteligente, e sim o que me-
lhor se adapta às mudanças”.

Não faltam motivos para que
os sites se adequem às telas me-
nores. Segundo pesquisa do
Google, 85% da população brasi-
leira deverá ter acesso à inter-
net móvel em 2015. Hoje, há 30

milhões de usuários “multite-
las” (que consomem conteúdo
em TV, smartphone e computa-
dor) – 27% por cento fazem
compras online, e, dessa parce-
la, 30% usam mais de um dispo-
sitivo para concluir a compra.

Ainda assim, mesmo as com-
panhias que têm mais conheci-
mento para desenvolver sites
adaptados ao celular não o fa-
zem. No Brasil, apenas 25% das
empresas de telecomunicações
e 52% das empresas de tecnolo-
gia têm sites móveis./ N.F.

Adaptar site às telas pequenas é desafio

EM QUALQUER LUGARNO PONTO DE VENDA

Tablets na loja 
Vendedores apresentam em 
um tablet o modelo que não 
está no estoque. O cliente 
fecha a compra no aparelho e 
recebe o produto em casa

Dica personalizada
A etiqueta da roupa e a tela 
“conversam” por meio de 
sensores. Na tela, está a calça 
ideal para sua camiseta

A tecnologia é a RFID 
(identificação por 
radiofrequência)

Onde: Lojas Billabong no 
Brasil; há ações parecidas nos 
varejos americano e europeu
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Cliente vai para o provador...

... e a tela sugere combinações

+

ROUPAS 
QUE FALAM

As peças que o consumidor 
leva para o provador têm 
uma ‘etiqueta inteligente’

Pesquisa de preços
Consumidor pesquisa, em 
diversas lojas de um 
shopping, preços do tênis que 
quer comprar 

Onde: São Paulo. Ação é uma 
parceria entre Netshoes, 
Google e F.biz

Busca online
Cliente usa o celular para 
checar se há preços mais 
baixos em outros lugares. E 
encontra

Igual e mais barato
Loja online de calçados vê que 
cliente está no shopping, pela 
geolocalização, e oferece o 
“tênis” com 10% de desconto

Google
tênis preto

Q W E R T Y O
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Google

Tênis Preto
Promoção 10% off
Compre agora!

$

COMPRA 
COMIGO!

Concorrente online vê que 
você está no shopping e 
sugere desconto pelo celular

Aplicativo de fidelidade  
Cliente instala app que dá 
pontos ao fazer check-ins. 
Pontuação pode ser trocada 
por descontos ou vale-curso

Onde: Rio Design Leblon. Nos 
EUA, Walgreens entrega 
ofertas (via Foursquare)

Interação por ondas  
A presença do cliente é 
detectada por ondas sonoras 
inaudíveis que chegam até o 
microfone do celular

Promoções para você  
Baseado nas preferências do 
cliente, app entrega 
mensagens com descontos 
nas lojas que mais agradam

50% OFF

EU SEI ONDE
VOCÊ ESTÁ

Aplicativo informa se o 
cliente está no shopping e o 
recompensa com ofertas

Renda extra
No Facebook ou no Orkut, o 
usuário vende produtos pelo 
aplicativo da varejista e ganha 
uma comissão por isso

Onde: Magazine Luiza criou o 
app “Magazine Você”, em que 
há mais 100 mil lojas 

Recomendação amiga
Todos os artigos expostos na 
loja criada pelo usuário foram 
escolhidos por ele mesmo. Ele  
tem a confiança do amigo

Compra conveniente
A lógica é a mesma da venda 
porta a porta, com a diferença 
de que o alcance na rede social 
é maior e mais prático
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VENDA MEUS 
PRODUTOS

Usuário cria loja na rede 
social para vender produtos 
de varejista

Prateleira virtual
No metrô, uma tela exibe 
produtos que variam de carne 
a frutas. Abaixo de cada um 
deles, há um código de barras

Onde: A rede Tesco 
desenvolveu a ação na Coreia 
do Sul e no Reino Unido

Identificação do produto
A pessoa escanea o código 
com o celular. O produto vai 
para o carrinho virtual, no 
aplicativo do supermercado

Compra conveniente
Compras são entregues na 
casa do cliente em poucas 
horas. Ele evita os mercados e 
garante a refeição do dia

CLIC
!

Casa

Trabalho

Loja

COMPRE 
NO METRÔ

Os produtos podem ser 
comprados em prateleiras 
virtuais e entregues em casa

Consumidor
do futuro
• O varejo está, aos poucos, transformando 
a forma de interagir com os clientes. Para 
atender ao novo consumidor, as lojas estão 
se debruçando sobre ações inovadoras tanto 
nos pontos de venda quanto em espaços 
públicos ou na internet. A integração de 
todos esses canais é chamada no setor de 
“omni-channel”

Protagonista móvel
Mais de 50% dos celulares que saíram das 
fábricas no primeiro trimestre deste ano foram 
smartphones, segundo a consultoria IDC.  Até o 
ano que vem, mais de 300 milhões de pessoas 
farão compras com smartphones, estima a 
consultoria Gartner
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Lojas físicas
investem
em compra
conectada
Pontos de vendas usam aplicativos, tablets
e smartphones para criar uma experiência
de consumo integrada à internet

Nayara Fraga

Você sai de casa disposto a
comprar uma bota. Ao chegar
à loja, recebe no smartphone
uma mensagem de boas-vin-
das e um aviso de que sua bol-
sa preferida está em promo-
ção. No provador, uma tela in-
dica a calça que cai bem com
sua bota, e a compra é finaliza-
da num tablet, fora da longa
fila do caixa. As compras pelo
celular continuam durante a
volta para casa: na estação de
metrô, você adquire frutas nu-
ma prateleira virtual e elas
são entregues horas depois.

Apesar de soar futurística, es-
sa experiência de compra já é
real – e não só no exterior. Com
exceção da prateleira virtual no
metrô (disponível em alguns
países asiáticos), as interações
descritas acima começam a ser
adotadas no Brasil.

No Rio Design Leblon, no Rio
de Janeiro, o cliente que tem o
aplicativo do shopping no
smartphone é reconhecido ao
entrar no estabelecimento e re-
cebe mensagens de ofertas. Nas
lojas da Billabong (marca de mo-
da surfista), tablets mostram as
peças disponíveis em estoque e
são usados para fechar a com-
pra. Uma das unidades da rede,
em Barueri (SP), tem um “pro-
vador inteligente” que sugere
looks (mais informações no info-
gráfico ao lado).

Casos desse tipo ilustram um
conceito de vendas conhecido
no varejo pelo termo em inglês
omni-channel . Ele descreve a
convergência das atividades no
ponto físico com as do mundo
digital. “Antes, você vendia na
loja física ou por telefone. Hoje
há a web, smartphones, tablets,
redes sociais. Muitas integra-
ções podem ocorrer entre
eles”, diz Jean Carlo Klaumann,
vice-presidente de operações
da empresa de software para va-
rejo Linx, que desenvolveu os
projetos no Rio Design Leblon e
na Billabong. “É uma evolução
na conversa com o consumi-
dor.”

Para especialistas do setor,
trata-se de um caminho sem vol-
ta. Essa aposta está baseada no
crescimento do comércio ele-
trônico e no uso de smartpho-
nes e tablets como ferramentas
de buscas ou de pagamento. A
pesquisa Cisco Customer Expe-
rience Report, divulgada recen-
temente, revela que 23% dos
consumidores no mundo fa-
zem compra em lojas físicas ba-
seados em pesquisa online. No
Brasil, a porcentagem é de 34%.
E a disposição para fechar uma
compra no celular só deve au-
mentar: mais de 300 milhões de
pessoas farão compras com dis-
positivo móvel em 2014, segun-
do a consultoria Gartner.

Essas estimativas têm levado
os varejistas a repensarem seus
negócios. A Best Buy, uma das
maiores lojas de eletrônicos do
mundo, começou a cobrir as

ofertas da Amazon.com e de ou-
tros para reverter a queda nas
vendas. E não só no momento
da compra. Durante os 15 dias
seguidos da data da compra, se
o cliente encontrar o mesmo
produto com preço menor, ele
recebe a diferença. É uma ma-
neira de tranquilizar o showroo-
mer (pessoa que compara valo-
res no celular ao ver o produto
na loja física).

Sem medo de ser cara de pau,
há showroomer que usa o Wi-Fi
da própria loja para comprar
um produto via celular em ou-
tra. Apesar disso, deixar de ofe-
recer uma conexão à internet
não está nem em questão. “A re-
de pode fornecer informações
importantes, como quantas ve-
zes aquela pessoa esteve na lo-
ja, por quanto tempo ficou lá,
em quais seções passou mais
tempo”, diz Eduardo Frade, ge-
rente de contas para o setor de
varejo da Cisco do Brasil.

Até o fim deste ano, a empre-
sa vai migrar a infraestrutura de
telefonia das 626 lojas do Gru-
po Pão de Açúcar para a rede IP
(protocolo da internet), que fa-
rá todos os aparelhos serem “co-
nectados”. A nova tecnologia
permitirá videoconferências,
quiosques multimídias, treina-
mento à distância e aplicativos
para o consumidor.

Desafio. Aplicar o conceito de
omni-channel é uma tarefa com-
plexa. Para cumpri-la, Alberto
Serrentino, sócio sênior da con-
sultoria GS&MD – Gouvêa de
Souza, explica que a infraestru-
tura de tecnologia, a logística e
a operação da loja devem fun-
cionar muito bem. “Imagina vo-
cê consultar o estoque de uma
loja pela internet, fazer a reser-
va de um produto, chegar lá e
descobrir que não tem mais.”

Outra dificuldade, segundo
Serrentino, é mensurar a contri-

buição de cada canal sobre uma
venda. Se o consumidor recebe
um e-mail com a oferta de um
tênis, vai ao ponto físico, com-
pra o tênis e mais uma bota, e
depois pede a troca pelo site,
quem fez a venda?

Além disso, mesmo em gran-
des redes de varejo, não existe
uma receita única para aplicar o
omni-channel. Nos Estados Uni-
dos, onde o Walmart tem um la-
boratório de pesquisas sobre
novas tecnologias no varejo, o
consumidor pode comprar onli-
ne e retirar o produto na loja no
mesmo dia. No Brasil, porém,
as operações físicas e online
são independentes.

Complementares. O consenso
entre os especialistas do varejo
é que, para sobreviver, os vare-
jistas precisam transformar o
ativo mais precioso que eles
têm (as lojas) em um local que
proporcione experiências inte-

ressantes. Pode ser o provador
interativo, em que é possível en-
viar o look para uma amiga e sa-
ber a opinião dela; ou a vitrine
virtual da loja, que, mesmo fe-
chada, permite fazer uma com-
pra apenas tocando na tela que
está do lado de fora.

Em artigo publicado na Har-
vard Business Review em 2011,
Darrel Rigby, sócio da consulto-
ria Bain & Co., já analisava a ne-
cessidade urgente de criar um
ponto de venda diferente. “Ado-
tar inovações três anos depois
dos competidores torna impro-
vável a chance de chamar a aten-
ção (do consumidor)”, escre-
veu. Ninguém tem certeza se os
espelhos virtuais que simulam
as roupas nos clientes vão dar
certo – ou se a coleta excessiva
de informações dos passos do
consumidor não será visto co-
mo invasão de privacidade. Mas
tudo, por enquanto, é um expe-
rimento.

● Informado
Pesquisa diz
que 23% dos
consumidores
consultam
preço no
celular
enquanto
estão na loja

●Barreiras
Integrar as
operações
online, móveis
e físicas é o
grande
desafio
para as redes
de varejo

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
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B4.




