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Marketing 
Relacionamento com o Cliente

“O estabelecimento de relacionamentos com os clientes é, hoje, um 
compromisso que precisa ser assumido por todos na empresa.” (Régis Mckenna)



Mudanças
Incontroláveis:

no ambiente

no comportamento do consumidor

na ação dos concorrentes  
NÃO MATOU OS VAREJISTAS

O mal serviço e a experiência do 
cliente o fizeram 



Tendências para o varejo: 
O Consumidor GOD 

Global, Omni, Digital

Atendimento em qualquer 
canal, a qualquer momento.

Consumidor digital e imerso a 
novas tecnologias. 

Fonte: Souza e Tozzi, 2015 



Tendências para o varejo:
Propósito: qual a relevância da sua 
empresa?

Porque vou sair de casa, enfrentar trânsito, clima, 
deixar de me divertir ou conviver com meus amigos ou 
praticar meus hobbies, simplesmente para ir comprar 

algo numa loja, seja por obrigação ou mesmo por 
prazer? 

Supermercado Edeka, em 
Hamburgo, Alemanha

“Tão vazio! Essa é uma prateleira sem produtos estrangeiros”, 
“Esta prateleira é bastante chata sem variedade”.



Tendências para o varejo: 
Marcas com Alma

Características essenciais de uma marca: 

-Autêntica

-Pessoal

-Tribal



Tendências para o varejo: 
PDX: a evolução da loja na jornada de 
consumo

PDV para PDX: um espaço que oferece experiência, serviços, educação, 
soluções, relacionamento, interação, atualização e até pode vender. 

“Não planejo ter uma loja física. Deixo as lojas concorrentes fazerem o meu showroom” (Márcio Kumruian, fundador e 

principal executivo da Netshoes)



Tendências para o varejo: 
Experiência 5.0

O consumidor está cada vez mais deixando de passar no ponto de 
venda. Ele precisa de motivos para se deslocar até a loja.

O grande motivo é colocar experiência, com valores compartilhados, 
propósito, abordagem emocional, identidade e que desperte o 

sentimento de pertencimento no consumidor (Alexandre van Beeck, sócio-diretor da 
GS&Consult).  



Tendências para o varejo: 
Tecnologia e inteligência

Loja do Futuro: 

A) interação digital dos consumidores (óculos de realidade virtual) 

B) robôs (automatizam do atendimento ao cliente até o estoque)

C) impressoras 3D (máxima personalização de produtos)

D) Google Analytics (coleta de dados e sua transformação em informação 
relevante e acionável)

Dados são o novo petróleo, precisamos refiná-lo para ter utilidade 



Tendências para o varejo: 
Tecnologia e inteligência

1- Clique e retire.

2- Sam’s Club Scan &Go

Self Checkout, 
Supermercado Hippo

(SC) 

Amazon Echo

Dash Button



Tendências para o varejo: 
Tecnologia e inteligência

Supermercados sem Loja Física

Marketplaces Mapas de Calor 

Reconhecimento Facial 



Tendências para o varejo: 
S.A.L.E.S. People

S.A.L.E.S. People: o colaborador realiza muito mais do que apenas uma transação 
comercial, tornando-se um: 

- Specialist (especialista, perito, técnico)

- Advocate (advoga, defende, colabora)

- Loyal (leal, dedicado, engajado)

- Entretain (recebe, diverte, acolhe)

- Social(socializa, senso de comunidade, integração).



Tendências para o varejo: 
Liderança Líquida

“Um líder deve ter visão de futuro, otimismo como característica, 
pioneirismo, ousadia, valorizar a importância de delegar, elogiar o 

máximo possível, encontrar o bem nas pessoas, estar sempre aberto a 
ouvir, ter entusiasmo com o que faz e focar na hospitalidade”.

(Lyana Bittencourt, sócia da Bittencourt, empresa especializada em franquias e redes de negócios)



Tendências de consumo 

1. Consumo exigente;

2. Consumo +60;

3. Consumo saudável;

4. Consumo responsável;

5. Consumo de baixa renda;

6. Consumo precoce;

7. Consumo online;

8. Consumo prático;

9. Consumo em nichos.



Fatores estruturais

e o consumidor do futuro no Brasil...

O avanço do mercado infantil

Mais da metade dos brasileiros (53%) está acima do peso e 18% são 
considerados obesos – o que significa um universo 34 milhões de pessoas.



Fatores estruturais
no Espírito Santo...

O celular é o principal meio de acesso à internet no Espírito Santo (Pnad, 2014)

Em 2014, a conexão à Internet através de banda larga móvel atingia 61,6% dos 
domicílios e através de banda larga fixa, 76,7%. 



Não chegará aqui. Não? 

•O Netflix faliu as locadoras;

•O Google faliu a Listel, Páginas Amarelas e as Enciclopédias;

•O Airbnb está complicando os hotéis;

•O Whatsapp está complicando as operadoras de telefonia;

•As mídias sociais estão complicando os veículos de comunicação;

•O Uber está complicando os taxistas;

•O Youtube complica a vida das TVs. 
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