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O futuro do varejo em único canal
Com foco no cliente, ideia é integrar informações de loja física e site

SÉRGIOMATSUURA

sergio.matsuura@oglobo.com.br

Entrar em uma loja, ser reco-
nhecido pelo vendedor e rece-
ber ofertas de acordo com seu
histórico de compras e buscas
na internet. É desta maneira
que os clientes serão tratados
pelos varejistas em breve. De
acordo compesquisa realizada

pela Cisco, 60% dos consumi-
dores brasileiros estão dispos-
tos a ceder informações pesso-
ais em troca de recomenda-
ções e serviços personalizados.
Cabe ao comércio explorar es-
sa oportunidade.
— É o futuro do varejo — diz

Eduardo Frade, gerente de
contas para o setor Varejo da
Cisco do Brasil. — O consumi-

dor mudou. Não existe mais a
separação entre on-line e off-
line. Ele está na loja física com
um smartphone no bolso e
quer receber o mesmo trata-
mento em todos os canais de
compra disponíveis.
O modelo já está sendo im-

plantado em algumas redes
americanas, mas ainda engati-
nha no Brasil. O conceito de

omni-channel é reunir todos
os sistemas de venda em um
único. Hoje, a maioria dos va-
rejistas ainda aposta em canais
múltiplos, que às vezes com-
petem entre si. É comum um
mesmo produto ter preços di-
ferentes no site e na loja ou até
mesmo a concorrência, com
vendedores falando mal do si-
te por causa da comissão. l

DIVULGAÇÃO

Loja high-tech. Tela touch em provador atrai a atenção de consumidores

Estudo aponta que 70%
dos clientes usam celular
enquanto compram

Amudançaéurgente. Segundoo
estudo da Cisco, 70% dos consu-
midores brasileiros usam celula-
res no momento da compra, o
que abre espaço para o fenôme-
no conhecido como showroo-
ming: o cliente entra na loja, ava-
lia o produto e compra on-line.
Para conquistar este consumidor
conectado o tempo inteiro, o va-
rejo precisa se adaptar, e o omni-
channel é o caminho apontado
porespecialistas.Oprimeiropas-
so, dizem, é não temer a concor-
rência e oferecer conexão à inter-
net para os clientes.
— O celular é uma arma que

pode jogar contra ou a favor. O
cliente pode entrar na loja,
olhar o preço do concorrente e
desistir da compra — afirma
Ricardo Jordão Magalhães, di-
retor de Marketing do shop-
ping virtual Rakuten. — Ou ele
pode ler resenhas e buscar ou-
tras informações sobre o pro-
duto sem sair da loja.
E as tecnologias móveis ofe-

recem novas possibilidades.
Com um aplicativo instalado
no smartphone, o consumidor
pode ser reconhecido ao en-
trar na loja e receber ofertas
personalizadas ou cupons de
desconto de acordo com o seu
histórico de compras.
— O cliente consulta o site,

monta lista de compras, temum
padrão de consumo. Quando
ele entra na loja, é localizadope-
lo Wi-Fi e o vendedor já sabe o
que ele quer — explica Danilo
Toledo, sócio dadesenvolvedora
de aplicativos Taqtile, lamentan-
do a situação atual do mercado.
— Hoje, grande parte dos sites
de e-commerce nem funciona
nos dispositivosmóveis.

LOGÍSTICA COMO OBSTÁCULO
Umadasdificuldadeséa integra-
ção da logística. Atualmente,
muitas redespossuemoperações
divididas em empresas distintas:
uma para o ponto físico e outra
para o mundo virtual. O omni-
channel propõe que o relaciona-
mento com o consumidor se dê
em todos os canais, facilitando a
compra. Permitir que o produto
adquirido pela internet seja reti-
rado na loja, ou agilizar as entre-
gas usando estoques nas filiais
em vez do depósito central.
A Billabong é umadas primei-

ras redes do país a investir em
tecnologia nas lojas. Em 2011,
implantou em uma de suas fili-
ais o conceito de “varejo 3.0”,
cominovaçõesparaatrair o inte-
resse do consumidor. No prova-
dor, o cliente pode pedir que o
vendedor traga uma peça por
uma tela touch com o catálogo.
Nas etiquetas, QRCodes direcio-
nam para informações adicio-
nais. Omodelo chega a todas lo-
jas da rede a partir de outubro.
— O grande desafio é a capa-

citação das pessoas. É uma for-
ma de venda diferente, com to-
da a logística integrada. Não
posso, por exemplo, ter preços
diferentes — diz Alessandra
Berlink, diretora executiva da
marca no Brasil. (S.M.) l

Lojas precisam
se adaptar ao
consumidor
conectado
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Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 8 set. 2013, Economia, p. 37.




