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AS SUPERESTRELAS DIGITAIS DE 2015: POR DENTRO DAS ESTRATÉGIAS  
DE VAREJO DOS ATUAIS LÍDERES ON-LINE

Os líderes oferecem para os retardatários 
conselhos sobre como iniciar suas estratégias 
digitais de varejo no novo ano
Este artigo foi adaptado com a permissão da 1to1 Media. 
Por Anna Papachristos

Com as expectativas do consumidor em alta, a onda digital 
de inovação no varejo continua a fluir com vigor. Enquanto 
os varejistas on-line estão procurando maneiras de trazer 
suas lojas na Web para o mundo real, e os varejistas 
tradicionais estão integrando técnicas digitais para 
desenvolver uma experiência omnichannel, os líderes deste 
espaço iluminam o trajeto para o sucesso continuando um 
passo à frente da concorrência. 

Cada novo ano traz a promessa de renovação, mas para os 
varejistas digitais, este novo início acontecerá abrangendo 
o anterior.  Os líderes trabalharão ativamente para 
preencher a lacuna entre o on-line e o off-line, enquanto 
integram o serviço personalizado das lojas tradicionais e a 
conveniência do autoatendimento e da socialização digital. 
A inovação digital exige que os varejistas invistam tempo, 
dinheiro e recursos no desenvolvimento de estratégias 
e tecnologias omnichannel que eliminem barreiras e 
promovam uma experiência integral do consumidor. 
Assim, à medida que o ano de 2015 inicia, os líderes e 
os retardatários devem se certificar de que sua nova 
perspectiva concentre estes três elementos:

Escutar
Embora todos os varejistas tenham alguma voz ativa na 
plataforma do consumidor, aqueles que desejam liderar 
devem compreender o comportamento e sentimento 
do consumidor, em um esforço para aplicar as ideias 
diretas em suas estratégias digitais em desenvolvimento.  
Ao buscar o feedback do consumidor, os varejistas não 
somente aprendem como os compradores atualmente 

interagem com suas marcas, mas também como 
satisfazê-los no futuro. Os líderes utilizarão tal feedback 
para identificar brechas em seu negócio, à medida que a 
perspectiva do consumidor revelará as áreas preparadas 
para a melhoria. Tal ideia pode então abastecer os avanços 
futuros, à medida que as ditas oportunidades podem, de 
outra maneira, ter passado despercebidas.

As marcas devem se perguntar: Com todos comprando 
de todos, por que eles comprariam de você? As empresas 
somente podem se distinguir verdadeiramente através 
das vozes de seus consumidores. As empresas não 
necessitam reinventar a indústria para assumir a liderança.  
Os varejistas somente necessitam escutar e conhecer 
seus consumidores para desenvolver estratégias que 
trarão valor adicional para seu cotidiano; para aqueles que 
resolveram problemas que passaram despercebidos, eles 
certamente assumirão a liderança em 2015.  Por exemplo, 
se seus consumidores normalmente utilizam seu produto 
enquanto cozinham, então os ajude a cozinhar. Se sua 
marca tem a ver com redução de custos, então os ajude 
a poupar dinheiro.  Experimente opções, posicione sua 
marca diante de seus consumidores e faça melhorias 
pouco a pouco. 

Analisar
Uma vez que os varejistas estabeleceram sua base para 
coletar ideias, eles devem também ter a capacidade de 
seguir e agir em cima de tal feedback. Assim, o futuro 
do varejo digital dependerá da análise de dados e da 
habilidade de analisar sentimentos em seu esforço para 
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conduzir resultados. Isto tudo é definido pelos dados — 
como as empresas compreendem o que elas têm e como 
organizar e utilizar isso. Os varejistas que melhor fazem 
isto mudarão, para melhor, a maneira que eles interagem 
e satisfazem seus atuais e prováveis consumidores. Tais 
comerciantes de varejo também criarão um valor maior 
para seu negócio através da fidelidade aumentada que 
surge de uma satisfação que foi melhorada. 

Os varejistas também devem manter seus dados 
“examinando” para manter a informação fluindo em toda a 
organização. Cultivar a compreensão em toda a empresa 
promoverá a consistência e a relevância, permitindo às 

marcas se conectarem com os 
consumidores no momento 
certo com a mensagem 
correta através do canal 
apropriado.  Os varejistas 
que escolherem alavancar 
os dados do consumidor 
para fornecer experiências 
personalizadas serão os que 
se destacarão no espaço, à 
medida que sua abordagem 
pró-ativa — recomendando 
produtos adicionais para 
acompanhar compras recentes 

ou oferecendo envio gratuito para um artigo que eles viram 
anteriormente, mas não compraram — os colocará à parte 
dos concorrentes e construirá relacionamentos duradouros.

Experimentar
À frente de cada varejista bem-sucedido encontra-se a 
disposição de experimentar e testar novas estratégias. 
Esta mentalidade capacita os varejistas para testarem que 
combinação de conteúdo, características e funcionalidades 
on-line os compradores preferem, assim eles podem 
colocar seus objetivos de acordo para aumentar as taxas 
de conversão e os rendimentos através da personalização. 
Aqueles capazes de transpor os mundos físicos e digitais 
liderarão, porque eles compreendem que o mundo do 
consumidor não é exclusivamente on-line ou off-line. 
Finalmente, nem tudo funcionará, mas eles aprenderão 

— e repetirão estes ensinamentos — para melhorar a 
experiência, assim como o desempenho total. A única falha 
é se a companhia não aprender em cada tentativa, ou se a 
aposta for muito grande.

A experimentação, naturalmente, depende profundamente 
da medição, porque os varejistas devem destrinchar 
os números para determinar se um determinado teste 
funcionou ou não. Finalmente, os líderes encontrarão 
os consumidores onde quer que estejam e combinarão 
criatividade com tecnologia para utilizar táticas apropriadas 
em cada etapa ao longo da jornada do consumidor.  Os 
retardatários também necessitarão perceber que, apesar 
de seu desejo de alcançar e ultrapassar suas contrapartidas 
mais bem-sucedidas, eles não necessitarão ser os primeiros 
a se introduzirem com tudo no mercado, à medida que 
eles estarão focados em reforçar seu lugar nas mentes 
de seus consumidores.  Na verdade, os retardatários 
podem aprender com os exemplos dos grandes negócios, 
aplicando as falhas anteriores para abastecer seu próprio 
sucesso. Não importando a situação, os varejistas 
nunca devem perder de vista o porquê de seus atuais 
consumidores já gostarem e confiarem em suas marcas. 

Macy’s, Amazon e Gap fornecem resultados  
em tempo real
Em 2015, os principais varejistas continuarão a transpor a 
lacuna entre as interações on-line e off-line utilizando a 
tecnologia digital para criar uma experiência omnichannel. 
O atendimento de pedidos atualmente domina tais 
iniciativas, à medida que os líderes trabalham para 
melhorar a satisfação e a lealdade do consumidor. Adam 
Silverman, analista principal do instituto de pesquisas 
Forrester Research, prevê que o exemplo de negócio 
para o sistema de atendimento de pedidos das empresas 

— a habilidade de ver e executar estoques a partir de 
qualquer local dentro da organização — verá um maior 
crescimento devido às iniciativas de envio a partir da loja, 
do clique e retire o produto e do envio para a loja.   Este 
foco promoverá relacionamentos internos mais fortes, 
enquanto também melhora a experiência do consumidor 
através das plataformas.

A Macy’s, por exemplo, recentemente lançou seu programa 
piloto do same-day delivery (entrega no mesmo dia). Por 
cinco dólares, a Macy’s enviará os pedidos on-line acima 
de 99 dólares diretamente para o consumidor dentro de 
um período designado de duas horas de espera.  Embora 
esta estratégia necessite de uma visibilidade precisa, 
estoque em tempo real e um aumento no treinamento de 
funcionários, a Macy’s agora se posicionou para expandir 
e melhorar suas ofertas, para esta iniciativa atuar dentro 
do espírito de teste e de experimentação. A Amazon 
oferece opções similares para seus assinantes Prime. O 

Os varejistas 
que escolherem 

alavancar os dados 
do consumidor 
para fornecer 
experiências 

personalizadas 
serão os que se 

destacarão.



©2015 TeleTech Holdings, Inc.—All rights reserved. 3

A R T I C L E

Prime Now permite que moradores da cidade de Nova 
Iorque e conceituados como Prime pela Amazon recebam 
qualquer um dos 25 mil artigos do estoque próprio diário 
da livraria virtual dentro de uma hora por 7,99 dólares.  A 
Amazon reconhece que os membros Prime são mais leais 
e compram com mais frequência, então o varejista on-line 
continuará a criar produtos e serviços exclusivamente para 
os citados membros. 

A Gap, contudo, conectou sua loja digital na Web com 
seus estabelecimentos físicos tradicionais permitindo que 
os consumidores “reserve in store” (reservem na loja). Os 
compradores somente precisam escolher seus artigos 
on-line e designar seu local preferido para retirá-los.  Os 
especialistas retirarão o pedido da loja e passarão um e-mail 
ou mensagem de texto quando seus artigos estiverem 
disponíveis. Muitos utilizam este serviço para entrarem e 
saírem rapidamente da loja, enquanto outros utilizam estas 
ferramentas para começarem sua busca dentro da loja.  
Esta conveniência adicional permite que a Gap aprofunde 
seus relacionamentos, lidando com os atuais consumidores 
através de uma experiência inovadora, diferente da que 
eles sempre tiveram antes com a marca. 

Nordstrom une através das mídias sociais as compras 
on-line e as lojas físicas
Como as mídias sociais se transformaram um elemento 
integral para as estratégias digitais da indústria, os varejistas 
continuam procurando maneiras inovadoras de satisfazer 
os consumidores utilizando estes ditos canais. A Nordstrom 
continua liderando esta maneira, enquanto integra estes 
comportamentos digitais com sua estratégia das lojas 
físicas. A Nordstrom começou a retirar as distinções entre 
o on-line e o off-line utilizando a atividade do Pinterest 
para influenciar o que suas lojas físicas exibem dentro 
delas.  Agora, em muitos dos locais físicos do varejista, os 
consumidores verão os pins mais populares da Nordstrom 
marcados com a logomarca do Pinterest, indicando que 
determinado artigo recebeu muita atenção através da 
mídia social.  Os consumidores podem, essencialmente, 

andar em uma loja e ver com facilidade os artigos mais 
comentados atualmente.

A Nordstrom também começou a adotar a mais atual 
plataforma social de compras, a Wanelo, indicando os 
artigos mais comentados em TVs em mais de 100 de seus 
locais de varejo. A Wanelo — uma abreviação em inglês 
das palavras want, need e love — ganhou um grande 
espaço entre a chamada Geração Y, apresentando para 
a Nordstrom a oportunidade de explorar isto dentro 
de um mercado mais jovem, através de canais que eles 
já utilizam.  A cada semana a Nordstrom verifica no 
estoque os 100 artigos mais comentados e exibe os 
artigos disponíveis nas lojas físicas através de TVs no 
departamento destinado aos jovens. Esta tática permite 
que a Nordstrom se relacione com os compradores jovens, 
mostrando-lhes o que é popular, enquanto isto também 
permite ao varejista identificar tendências crescentes 
em um esforço para melhorar o alvo nesta demografia. 
A Nordstrom inevitavelmente ganhará uma vantagem 
competitiva em relação à Geração Y, à medida que as 
outras grandes marcas se esforçarão para desenvolver 
táticas personalizadas e localizadas que atraiam estes 
compradores digitais inatos.

Conclusão
As inovações digitais estão se movendo em um ritmo 
acelerado e deixando um alerta de ruptura. Os varejistas 
que não puderem aproveitar a força da mudança ficarão 
para trás. Para competir no futuro, os varejistas necessitam 
avaliar em que ponto eles estão em relação à preparação, 
desenvolver uma estrutura para o sucesso e aumentar os 
investimentos na inovação digital, o que lhes dará uma 
vantagem competitiva.

A inovação digital está mudando vidas através de maneiras 
nunca esperadas, tocando em todas as partes da existência 
humana. A falha dos varejistas em agir rapidamente nestas 
tendências e tecnologias emergentes abre as portas para 
que concorrentes estabelecidos e iniciantes atraiam para si 
seus consumidores. 
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