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Os novos desafios do setor  
varejista na era digital

Acompanhar as transformações 

socioeconômicas resultantes dos 

grandes avanços tecnológicos

Conhecer as novas  

tendências de mercado

Realizar adaptações nos ambientes 

físico e digital de sua empresa

Repensar as estratégias de  

comunicação com seus clientes

Novos tempos pedem novas estratégias. Em um cenário econômico cada vez mais 

desafiador, com consumidores mais criteriosos e menos impulsivos na conclusão de suas 

compras, o empreendedor do setor varejista precisa encarar os seguintes desafios: 

VAREJO DIGITAL: DESCUBRA COMO TRANSFORMAR 

SEU NEGÓCIO SEM PERDER SUA ESSÊNCIA



Nesse ambiente de crescente influência digital nos negócios do varejo, termos como internet 

das coisas, realidade virtual, nuvem e inteligência artificial não podem mais permanecer 

distantes da realidade de quem está atrás do balcão preocupado com estoque, atendimento, 

funcionários e vendas, pois são essas novas ferramentas e conceitos tecnológicos que 

estão promovendo uma revolução na forma de vender, comprar, atrair clientes e gerenciar 

os processos. 

O mercado mudou.  
O seu cliente também.  
Ele está mais exigente.  
Quer novos produtos 
e serviços, além de um 
atendimento diferenciado.
Hoje, sua loja não concorre apenas com as 

lojas do seu bairro, mas com lojas virtuais do 

mundo inteiro.Quem não se modernizar pode 

ficar para trás!
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Entre as características do varejo na era digital estão englobadas questões como: 

Virtualidade dos  

serviços e produtos 

Expansão da consciência Consumidores que são 

também produtores

Sustentabilidade  

ambiental e social

Potencialização da  

globalização

Crises mais frequentes nos 

modelos de negócios

Uma pesquisa de 2017* realizada em 10 países, incluindo o Brasil, conduzida por uma 

empresa americana de tecnologia mostrou que 70% das empresas de varejo devem, 

por exemplo, investir em internet das coisas até 2021. Já 68% pretendem investir em 

aprendizado das máquinas e 57% em automação. O relatório também cita os cinco 

principais fatores para a adoção de novas tecnologias: 

• Melhorar a experiência do 

consumidor;

• Aumentar o faturamento;

• Reduzir custos 

operacionais;

• Acompanhar o ritmo da 

concorrência;

• Melhorar a gestão de 

estoques.

Fonte: https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/solutions-verticals/vertical-solutions/retail/
vision-study/retail-vision-study-2017-en-gb.pdf
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A integração entre tecnologia e conteúdo é um 

dos pilares do uso inteligente das ferramentas. 

Ser digital exige comprometimento em tempo 

integral para conquistar o consumidor com 

aquilo que ele mais gosta: novidades, diferentes 

meios de interação e experiências positivas 

com a marca. Descobrir quais sãos os fatores que 

promovem fidelização de clientes e quais são suas 

preferências de consumo deve ser um exercício 

constante na vida dos empreendedores.

Para ajudar sua empresa na transformação digital 

que lhe trará mais lucratividade, preparamos esse 

e-book e outros materiais que você encontrará 

no decorrer desta leitura. 
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Conheça o cenário digital e  
invista em conhecimento 
Remodelar as visões de mercado e consequentemente o seu comportamento 

empreendedor é fundamental para seguir adiante com vigor competitivo, 

apresentando soluções mais dinâmicas, melhor comunicadas e customizadas, 

transformando eventuais clientes em fiéis consumidores de seus produtos e serviços. 

Por isso buscar novos conhecimentos é fundamental para entender quais são as 

novas oportunidades que o varejo digital pode proporcionar para o crescimento e 

sobrevivência do seu negócio. 

Muitas empresas, ao explorar novas possibilidades tecnológicas, acabam comprometendo 

o próprio empreendimento por mau uso das ferramentas, investindo esforços e dinheiros 

muitas vezes em finalidades equivocadas. Por isso conhecer seu negócio é fundamental, 

pois te levará a reconhecer em qual ambiente ele se encaixa melhor e como as soluções 

digitais podem ser melhor exploradas. 
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O novo cenário digital também chamado de Varejo Digital, exige novos conhecimentos 

porque abrange:

Internet das coisas
A internet das coisas (IoT na sigla em inglês), aplicada nos pequenos negócios, é a 

denominação da tecnologia que permite ter objetos conectados à internet, de modo que 

interajam com o ambiente, enviem e recebam informações. A internet das coisas permite 

que você obtenha dados nunca antes possíveis. Esses dados geram informações riquíssimas 

que podem minimizar seus riscos, custos e potencializar suas estratégias.

Realidade virtual e aumentada
Complementares, a realidade virtual e aumentada são duas tecnologias atuais que mexem 

com a experiência de compra dos consumidores. A realidade virtual (RV) consiste em você 

criar um ambiente totalmente gerado pelo computador, 100% virtual, onde o usuário pudesse 

interagir com ele. Um exemplo muito comum das aplicações de RV são os jogos digitais.  

Já na realidade aumentada (RA), o usuário continua vendo o mundo real, complementado 

de alguns elementos virtuais, como olhar por exemplo para um motor real de automóvel 

mas ver o interior dele com as válvulas se mexendo e a explosão acontecendo. Na realidade 

aumentada, a ideia é aumentar a realidade com informações adicionais devidamente alinhadas 

com a visão do usuário e do mundo real.
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Inteligência artificial (AI)
Criar máquinas inteligentes tornou-se uma parte essencial do setor de tecnologia. Altamente 

técnica e especializada, a inteligência artificial possibilita que máquinas aprendam com 

experiências, se ajustem a novas entradas de dados e executem tarefas como seres humanos. 

Inclui a programação constante de computadores para determinados traços, tais como 

conhecimento, raciocínio, solução de problemas, percepção, aprendizagem, planejamento, 

capacidade de manipular e mover objetos. 

Enquanto os filmes de Hollywood e os romances de ficção científica retratam a inteligência 

artificial como robôs humanoides que dominam o mundo, a evolução atual das tecnologias 

de AI evolui para fornecer muitos benefícios específicos para todas as indústrias.

Mobile e aplicativos
Os aplicativos estão cada vez mais populares 

e se tornaram muito importantes nos últimos 

anos na vida dos usuários consumidores. 

Grande parte deste sucesso vem dos 

smartphones, que crescem rapidamente 

em todo o mundo e oferecem diversas 

ferramentas para cada tipo de necessidade 

ao alcance das suas mãos. 

Aplicativos mobile são softwares que 

desempenham objetivos específicos em 

smartphones e tablets. É possível acessá-los 

por meio das “lojas de aplicativos”, como a 

App Store, Android Market, BlackBerry App 

World, Ovi Store, entre outros. Alguns são 

gratuitos e outros pagos e são destinados 

a facilitar o desempenho de atividades do 

usuário para diversas finalidades, seja para 

adquirir novos produtos e serviços ou para 

puro divertimento.  
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Pagamentos com um clique
A compra com um clique é uma ferramenta estratégica para otimizar o processo de 

pagamento no comércio virtual. Quem busca o ambiente da internet para obter novos 

produtos e serviços espera ter mais agilidade e segurança na hora de finalizar o pagamento. 

Oferecer uma oportunidade de compra sem grandes obstáculos é fundamental para gerar 

mais conversão e menos abandono no meio do caminho.  

Para implementar a compra com um clique é necessário solicitar ao consumidor que forneça 

seus dados efetuando seu cadastro em uma plataforma junto com os dados do cartão de crédito. 

Operações e engajamento do consumidor
Entender as tendências de engajamento do consumidor é fundamental. Quando os 

consumidores se engajam com uma marca acabam formando vínculos emocionais com 

ela, de modo que aquele determinado produto ou serviço passa a fazer parte de suas vidas. 

O engajamento da marca leva ao consumo frequente, a lealdade, e a influência de outros 

consumidores pela propaganda verbal positiva, também conhecida como boca a boca. 

Compreender o caminho percorrido pelo consumidor até sentir-se engajado com uma marca 

envolve o conhecimento dos hábitos de compra desse consumidor, como ele chegou até a 

empresa, os seus padrões de comportamento durante as compras, a análise do processo de 

pagamento e como eles reagem às estratégias de pós-venda.

Conheça o cenário digital e defina estratégias para engajar os consumidores com sua marca.
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Tendências do Varejo  
na era digital
 

Para melhorar a experiência do consumidor na era digital e consequentemente alavancar 

as vendas de sua empresa e potencializar os lucros, o empreendedor deve ter em mente 

algumas tendências do varejo na era digital apresentadas por especialistas: 

O cliente no poder
A tecnologia não deve ser adotada só 

porque é uma novidade ou porque parece 

incrível. O consumidor acostumado com 

uma comunicação 24 horas por dia, 

usando dispositivos móveis, deve se sentir 

no controle dela. Um exemplo são os 

provadores virtuais e as tecnologias que 

ajudam o consumidor a ter contato com o 

produto.

 

Interação constante
Investir em uma sinalização digital é legal, 

mas se ela for também interativa as chances 

de  engajamento são muito maiores, afinal o 

consumidor atual  espera interagir sempre. 

A nova sinalização
Telões e painéis são tão comuns que estão 

quase sendo considerados como mídia 

tradicional. O segredo ao usá-los é avaliar 

bem sua comunicação com o ambiente: 

eles devem ser incorporados de uma forma 

que passem a ser parte da experiência 

daquele lugar.  

 

Arquitetura digital
As tendências digitais incluem mudanças 

na arquitetura dos espaços. Para receber 

as novas tecnologias, a acústica dos 

espaços precisa ser estudada. Em 

lojas, por exemplo, é possível instalar 

alto-falantes unidirecionais no teto, de 

forma que uma mensagem sonora seja 

transmitida somente para o consumidor 

que está na frente de um determinado 

produto, por exemplo.

Gamificação
Transformar a comunicação em um 

jogo ajuda o consumidor a receber a 

mensagem que o varejista quer passar. 

Mas essa deve ser uma experiência 

divertida.

VAREJO DIGITAL: DESCUBRA COMO TRANSFORMAR 
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Loja 4.0: a reinvenção do 
ponto de venda 
A necessidade da reinvenção da loja neste cenário de crescente influência digital é uma 

realidade que não pode ser  ignorada. Os varejistas ainda se questionam sobre o quanto 

devem se dedicar ao e-commerce e como podem realizar a integração entre diferentes 

canais. As empresas precisam entender: 

• Como seus clientes e consumidores alvo estão usando canais e ferramentas digitais 

para buscar informações e realizar novas compras; 

• A necessidade de repensar a loja física, transformando-a não só num espaço de venda, 

mas também um espaço de soluções.

Alguns casos de maior inovação no cenário do varejo e nas espaços de vendas estão ligados 

à crescente incorporação de serviços a fim de gerar maior atratividade, diferenciação e 

melhorias na rentabilidade. 

Nike, Adidas e Havaianas são exemplos de marcas que se transformaram através da 

customização de produtos para individualizar a oferta e melhorar suas margens de vendas. 

O crescimento das opções digitais para atender o novo consumidor, mais engajado e 

exigente, impõe um profundo repensar do ponto de venda com sua oferta de produtos, 

localização, layout, comunicação visual, tamanho, número de unidades, operações e 

logística. É preciso pensar em inovações para tornar a loja em um ambiente diferenciado, 

envolvente e que gere prazer. 
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Entre as soluções mais acertadas pelos varejistas já engajados está a integração da tecnologia 

com o design. Das vitrines interativas da Ralph Lauren aos scanners individuais para uso 

nos hipermercados, as inovações tecnológicas criadas para o setor varejista vem gerando 

inúmeras opções para repensar as empresas sob novas e diferentes perspectivas. 

No entanto, nenhum outro elemento do processo de compra e venda é tão complexo quanto 

a relação humana, que pode ser responsável por complementar, substituir ou mesmo destruir 

todos os outros investimentos realizados. Portanto é super importante que todos os seus 

colaboradores estejam engajados e devidamente treinados para atender as exigências 

desse novo perfil consumidor. 

Fique atento: 
A transformação digital não se faz pela tecnologia. Ela se faz pelas pessoas!

Isso significa que as empresas precisam mudar a maneira como as pessoas se relacionam 

com a tecnologia, com os processos e como organizam o negócio.

VAREJO DIGITAL: DESCUBRA COMO TRANSFORMAR 
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Identifique a necessidade e 
ofereça soluções personalizadas

Para oferecer soluções personalizadas é preciso, em primeiro lugar, ouvir mais os 

consumidores. Por isso, é fundamental treinar sua equipe de vendas para que entendam 

melhor as necessidades de um público que está mais crítico e exigente na busca por 

uma melhor relação entre o produto comprado e seu aproveitamento. Isso porque com 

a evolução das possibilidades em torno das vendas, o produto foi se tornando menos 

importante que o valor a ele agregado. Um valor que pode ser obtido pela junção de várias 

coisas, englobando produtos e serviços que atendam as expectativas e assegurem satisfação 

a esse público, garantindo assim sua fidelização, construindo uma relação de longo prazo.

Assim, manter um bom relacionamento com seus clientes é fundamental para garantir que 

sua empresa prospere e conquiste o mercado. Confira algumas dicas de ouro para manter 

um excelente nível de serviço customizado:

VAREJO DIGITAL: DESCUBRA COMO TRANSFORMAR 
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Trate seus clientes com cordialidade
Respeito e educação são princípios fundamentais na relação com o consumidor. O cliente 

precisa sentir que suas preocupações estão sendo bem atendidas de forma cordial e, 

também, profissional. Isso ajuda a construir uma imagem positiva da empresa e evita possíveis 

desentendimentos.

Seja amigável
Nada de tratamento robótico ou ultra formalizado. Ser respeitoso é saber escutar e dialogar 

de maneira que o seu consumidor se sinta à vontade. Formalidades forçadas e robotizadas 

geram desconforto para o consumidor e pode provocar atritos por falta de comunicação. 

Por isso, procure ser cordial, mas próximo, ao mesmo tempo.

Coloque-se à disposição
Uma das qualidades mais valorizadas pelos consumidores é a disposição da empresa para 

solucionar problemas o mais rápido possível, o que ajuda a construir relacionamentos 

duradouros. Para isso, existem algumas ações que demonstram a preocupação da 

empresa com a satisfação do cliente, fortalecendo essa imagem sem sobrecarregar o 

atendente, como:

• Disponibilizar canais de atendimento múltiplos, via telefone, e-mail e 

redes sociais;

• Estimar prazos viáveis para a solução de problemas;

• Reduzir os processos burocráticos das solicitações.

VAREJO DIGITAL: DESCUBRA COMO TRANSFORMAR 
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Potencialize suas habilidades
 

Comprar se resume basicamente na mudança de um estado de incômodo a um estado de 

transformação sensorial por meio da aquisição de um produto ou utilização de um serviço. 

Portanto, saber identificar onde o seu cliente pretende chegar é um importante passo 

no processo de venda e após identificadas as transformações que o seu cliente deseja, 

você saberá quais dentre os benefícios dos seus produtos ou serviços estão alinhados às 

transformações desejadas pelo seu cliente e assim conseguirá conduzi-lo neste processo. 

E para tornar tudo ainda mais complexo, muitas vezes os próprios clientes  não sabem o 

que realmente querem.

Para que um caminho de plena satisfação durante o processo de venda seja percorrido 

com sucesso, você e sua equipe precisam estar previamente preparados. Portanto, algumas 

habilidades devem ser constantemente trabalhadas e treinadas: 

Soluções de  
problemas complexos

Pensamento crítico

Criatividade

Gestão de pessoas

Empatia com os outros

Escuta ativa 

Inteligência emocional

Bom senso para  
tomar decisões

Flexibilidade para negociações

Controle de qualidade

VAREJO DIGITAL: DESCUBRA COMO TRANSFORMAR 
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Como o Sebrae pode ajudar 
na transformação digital de sua 
empresa? 

O conhecido provérbio diz que “o segredo é a alma do negócio”, mas, como vimos, os 

tempos modernos exigem dos empreendedores uma visão mais abrangente sobre o 

mercado e suas demandas de oferta e procura. Por isso afirmamos: A alma é o segredo do 

negócio.  

Afinal, para manter-se firme no novo cenário empreendedor, é preciso rever velhos pontos 

de vista para transformar ideias em experiências positivas e lucrativas. 

Mais do que em qualquer outra época, a concorrência apresenta-se maior e mais próxima 

de nós. Vivemos em um ambiente que preza pela multiplicidade de informações e afazeres, 

onde liberdade e respeito aos direitos individuais e coletivos precisam ser conferidos na 

prática e onde as pessoas, com seus recursos intangíveis, é que fazem a maior diferença 

nos negócios, com suas habilidades, capacidades e talentos. São esses recursos resultantes 

dos conhecimentos acumulados por nós, que vão agregar valor aos produtos e serviços 

oferecidos. 
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Lembre-se sempre que buscar novos conhecimentos é fundamental para manter-se ativo, 

atualizado e competitivo e promover a transformação digital que sua empresa precisa. 

Empreendedores modernos investem tempo, energia, inteligência e recursos em coisas 

que os inspirem e essa busca constante por atualização fará toda diferença em sua jornada 

empreendedora. 

Para entender melhor como posicionar sua empresa no mundo virtual - e qual a melhor 

maneira de atuar, o Sebrae oferece à sua empresa: 

Consultoria em Marketing digital 
Com uma consultoria em Marketing digital, por exemplo, você pode entender melhor 

como posicionar sua empresa no mundo virtual - e qual a melhor maneira de atuar. Como 

manter uma estratégia de marketing de contéudo a fim de impactar possíveis clientes? 

Como estruturar sua empresa para o impacto digital? Essas e outras perguntas podem ser 

respondidas por essa consultoria.

Loja virtual
Em alguns casos, pode ser interessante abrir uma loja virtual, ou e-commerce. Esse novo 

espaço para vendas equivale a ter uma loja aberta 24h por dia, todos os dias da semana. 

É possível ampliar a receita como se você tivesse um novo PDV - e com menores custos 

de manutenção!

VAREJO DIGITAL: DESCUBRA COMO TRANSFORMAR 
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Mapeamento indoor  
(fluxo e comportamento  de pessoas na loja física)
Uma outra ferramenta muito útil é o Mapeamento do Fluxo de Clientes indoor. Com ela, 

é possível acompanhar o comportamento do seus clientes dentro de sua loja. Sabendo 

como ele se movimenta, a quantidade de visitantes únicos, sua taxa de conversão, medir 

a atratividade da sua vitrine e as horas de maior e menor fluxo na sua empresa em quais 

corredores de sua loja ele passa e os locais em que ele para. Com estas informações, você 

pode avaliar o retorno de cada ação de comunicação e de visual merchandising em sua 

loja, e também todo investimento em capacitação dos seus funcionários. E o principal, você 

receberá um relatório de inteligência com todos os dados levantados e será acompanhado 

mensalmente por um especialista.  Ajuste a exposição de seus produtos e equipe de acordo com 

esse mapeamento e venda mais.

Tour Virtual 
Com o tour virtual, seu 

cliente pode conhecer a 

sua loja e seus produtos 

mesmo nunca estando lá! 
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Desenvolvimento de mídias Sociais
Há ainda a possibilidade de contratar uma consultoria para o Desenvolvimento de suas mídias 

sociais. Com uma boa presença digital, sua empresa pode se conectar diretamente com os 

seus clientes - e a diferença você vai perceber no caixa!

Portanto, conte com o Sebrae. Seja 

personalizando cada solução de acordo com 

a sua realidade, seja te auxiliando na decisão, 

você pode contar com o Sebrae para 

modernizar o seu negócio. Procure a unidade 

do Sebrae mais próxima e surpreenda-se com 

o que as soluções de varejo digital podem 

fazer pelo seu negócio!
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Quer saber mais? 
Acesse o site do Sebrae e conheça 

outros conteúdos.


