
Surface, da Microsoft, vai desafiar Apple

Os clientes já entram
nas lojas com um baixo
nível de engajamento
diante de uma
experiência bastante
comum. Somado a isso,
tem a questão do
espaço limitado para a
exposição dos produtos”

“

A Microsoft divulgou versões mais rápidas do tablet Surface para

tentar impulsionar o aparelho, que em menos de um ano soma

vendas de apenas US$ 853 milhões. O Surface 2 vem com chip

de baixa potência da Arm Holdings, de 32 GB, por a partir de US$449.

Já o Surface Pro 2, que concorre com o Macbook Air, da Apple, traz

chip da Intel e custa a partir de US$ 899 na versão de 64 GB. Reuters

SamaraSalum
Diretora da Afeet

A tela touch parece não fazer senti-
do entre os tênis coloridos dispos-
tos na parede. Mas através dela é
possível consultar detalhadamen-
te os produtos que estão no esto-
que, inclusive os tamanhos que
ainda restam em épocas de eleva-
da demanda, antes de provar um
calçado novo. Mas para o grupo
calçadista Afeet, responsável pe-
las redes de varejo Authentic Feet,
Art Walk, Magic Feet e Tennis Ex-
press, o conceito de prateleira vir-
tual que começou a ser implemen-
tado nas franquias neste mês vai
muito além do presente. O objeti-
vo, segundo Samara Salum, dire-
tora de novos negócios do grupo,
é colocar um pé no futuro para as
tradicionais lojas físicas.

Batizado de iFeet, o sistema de
totens que hoje é offline é limita-
do às dimensões da loja surgiu nas
duas últimas semanas nas unida-
des da Authentic Feet, a marca es-
portista do grupo, nos shoppings
Higienópolis e Moóca, em São Pau-
lo. Até o fim do ano, ele já deve es-
tar presente na maior parte das 95
franquias da rede, além de uma
parcela das 36 unidades da Art
Walk, a rede vintage da Afeet. No
ano que vem, Magic Feet (43 uni-
dades, foco no público infantil) e
Tennis Express (15, destinada ao
público da classe C) também vão
entrar nesse radar tecnológico.

“A ideia surgiu a partir do ma-
peamento de algumas lacunas na
relação de compra e venda. Os
clientes já entram nas lojas com
um baixo nível de engajamento
diante de uma experiência já bas-
tante comum. Somado a isso,
tem a questão do espaço limitado
para a exposição dos produtos e o
excesso de informações que con-
fundem e desanimam a equipe
de vendas”, explica Samara Sa-
lum, que no primeiro momento
considera a novidade tecnológi-
ca como um facilitador: “Já me-
lhora a experiência do cliente na
loja. E facilita a vida do vende-
dor. Todos nós sabemos que não
tem como ele saber tudo diante
de tantas novidades que o merca-
do apresenta a cada dia”.

Encomendado no fim de 2012,
o iFeet foi desenvolvido pela Gra-
pe Exclusive Marketing e permite
que o franqueado customize seu
sistema de acordo com o público-

alvo. Quando inativo, sem a utili-
zação de um cliente, vídeos insti-
tucionais das marcas podem ser
programados para serem exibi-
dos, por exemplo.

Mas a tacada da Afeet virá a
médio prazo, quando o sistema se-
rá online. Assim, será possível in-
tegrar estoques das lojas físicas
ou realizar a venda direta pelo
e-commerce. “Em breve tudo is-
so será integrado. O primeiro pas-
so é difundir os kits nas lojas. De-
pois teremos essa rede conectada
em que o cliente pode fazer uma
compra em determinada loja e
buscar o tênis em outra. Ou, ain-
da, aguardar para receber o pro-
duto”, acrescenta Samara. Duas
opções de kit estão à disposição

dos franqueados, que respondem
por 99% da rede de 189 lojas. Ape-
nas duas são próprias. Um com
dois totens de tela sensível ao to-
que, e outro que contém, tam-
bém, um display para ser coloca-
do na vitrine. “Tudo isso fortale-
ce a imagens de nossas redes tam-
bém na internet. Nosso principal
negócio são as lojas físicas, mas
trazer o virtual para o real é um
ótima solução”.

Além das prateleiras virtuais,
o mês de setembro representou
para a Afeet a consolidação da es-
tratégia de comercialização de
produtos assinados pela própria
marca Art Walk. Passados dez me-
ses do lançamento da primeira co-
leção, a rede confirmou o lança-

mento de um novo portfólio
2013-2014. “Fizemos algumas
mudanças no material e cabedal
dos produtos, com o intuito de
atendermos as constantes modifi-
cações nos modelos deste segmen-
to”, explica o gerente comercial
Mauro Pomaro. Os produtos pró-
prios representam 90% do mar-
ket share da Art Walk e são confec-
cionados em um período de 30
dias, bem abaixo dos 8 meses de
espaçamento que revendedoras
de tênis americanos chegam a de-
morar para viabilizar um pedido.

O grupo Afeet surgiu em 2006,
comacriaçãodaArtWalk.Atéentão,
a Authentic Feet, nascida em 1996,
eraaúnicarededogrupo.MagiceEx-
presssurgiramnosúltimosanos.

Reuters/ShannonStapleton
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Tecnologia para revigorar um
tradicional conceito nas lojas
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SamaraSalum:“Nossoprincipal negócio sãoas lojas físicas,mas trazerovirtual parao real é umótimasoluçãoparaosdois lados”

Grupo Afeet, da Authentic Feet e Art Walk, aposta em totens de interatividade para renovar a forma de venda
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 set. 2013, Empresas, p. 13.
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