
O processo de compra 

nunca foi tão complexo e 

desafi ador para o varejo

O setor se prepara para 
entrar, de uma vez por 
todas, na era ‘everywhe-

re’, em que o crescimento das 
compras acontece em todos 
os canais, online e offline, 
demandado uma experiência 
cada vez mais fl uída entre to-
dos estes meios e momentos. 
E, nesse sentido, usar os dados 
para compreender a jornada do 
cliente, conhecer característi-
cas de produtos e serviços, e 
dominar processos de opera-
ção do varejo é essencial, em-
bora demande uma estratégia 
de análise e inteligência muito 
bem defi nida.

O surgimento do e-commer-
ce, aplicativos móveis e marke-
tplaces resulta da mudança 
cultural no comportamento e 
necessidade do consumidor 
em sua busca constante por 
ultra conveniência, ultra fl e-
xibilidade e ultra socialização. 
O conceito de omnicanalidade 
que obriga os varejistas a criar 
canais físico digitais (e não ape-
nas físicos ou somente digitais) 
responde muito bem a estas 
novas demandas, e analistas 
de mercado e eventos espe-
cializados no setor já apontam 
para uma realidade cada vez 
mais híbrida entre o antigo 
e o novo. Enganou-se quem 
resolveu acreditar e apostar 
apenas em uma tendência, seja 
ela conservadora ou futurista.

Mesmo que a facilidade de 
comprar produtos do conforto 
do sofá ou da mesa de casa seja 
o que diferencia o e-commerce 
da loja física, o que o comércio 
online não proporciona sozi-
nho - e é um dos grandes fato-
res de sucesso do varejo físico 
- é a interação humana (com 
os produtos, com os serviços e 
com outras pessoas também). 
Quantas vezes, dentro de uma 
loja, o papel do vendedor foi 
fundamental na escolha de um 
produto que atende melhor às 
suas necessidades? 

Hoje é totalmente possível 
ter esse ambiente híbrido 
fisicamente (em uma loja 
com suporte tecnológico) ou 
digitalmente (em plataformas 
que unem realidade virtual/
aumentada e chats ou bots 
que utilizem de inteligência 
artifi cial).

Independente do melhor 
uso da tecnologia, o fato é 
que ainda falta conhecimento 
sobre os dados disponíveis (e 
não são poucos... atualmente 
os clientes fornecem muitas in-
formações diferentes por uma 
quantidade cada vez maior de 
canais) para entender o que 
de fato o cliente busca. 

E hoje, o mercado percebeu 
que não basta mais tocar o 
consumidor apenas quando 
ele está com o celular ou o 
computador em mãos. Para a 
experiência ser ‘everywhere’ 
é necessário integrar todos os 
canais de interação (em alguns 
deles pode ocorrer a venda 
e em outros não necessaria-
mente) e oferecer momentos 
positivos ao cliente. Sem dados 
é impossível

Não dá para desconectar 
a experiência dos dados. So-
mente com analytics (básico, 
avançado, inteligência artifi -
cial, etc.) é possível dirigir as 
etapas da jornada do cliente, 
gerar insights que trarão novas 
perspectivas sobre o negócio, 
oferecer uma visão completa 

sobre produtos, vendas, lojas, 
e, com base em nessas infor-
mações e insights, entender 
de verdade o cliente. Embora 
grande parte dos executivos 
ainda não enxergue o poten-
cial dos dados, nessa era de 
transformação digital, eles são 
a alma do negócio.

Afi nal, eles contam a história 
da organização e estão sempre 
tentando emitir alguma mensa-
gem a partir das informações 
que recebem sobre o hábito 
de compra dos consumidores. 
Estabelecer uma estratégia de 
negócios baseada em dados 
aponta o ‘caminho das pedras’ 
para o varejista, permitindo-o 
analisar razões de ‘abandono 
da mercadoria no carrinho’, 
seja na loja física ou online, e 
pensar em ações estratégicas 
para minimizar os riscos e 
custos. 

E nos próximos anos, os da-
dos direcionarão as estratégias 
do varejo porque o futuro está 
ancorado em duas grandes 
tendências: internet das coi-
sas (IoT) e Visual Analytics, 
segundo o 27º relatório anual 
sobre tecnologias aplicadas 
ao Varejo da RIS (Retail Info 
Systems) e o estudo da Zebra 
entitulado “2017 Retail Vision”: 
 1. Internet das coisas (IoT) 

- é mostrada como uma 
das principais evoluções 
tecnológica para o dia 
a dia do varejo. Apesar 
do potencial de atuação 
em diversas etapas, 
os sensores de IoT se 
destacam por melhorar 
a experiência de com-
pra do consumidor e a 
excelência operacional. 
No entanto, segundo 
o estudo, apenas 35% 
dos varejistas investem 
em sensores que avisam 
quando um cliente espe-
cífi co está na loja; 

 2. Visual Analytics: as 
aplicações de Big Data 
estão virando realidade. 
Passada a fase de estu-
do, entendimento das 
possibilidades e de casos 
de uso pelo mercado, o 
varejo vem compreen-
dendo que, na era das 
análises, é impossível ge-
renciar adequadamente 
um negócio sem uma 
fábrica de dados bem es-
tabelecida, que informe 
sobre o andamento das 
operações e que forneça 
conhecimento sobre os 
clientes. Muito em bre-
ve, a tendência é permi-
tir que os colaboradores 
usem dashboards dinâ-
micos e intuitivos para 
que decisões assertivas 
sejam tomadas de forma 
rápida. 

Com os índices e previsões 
apontados fica a pergunta: 
os investimentos em conhe-
cimento e tecnologia são 
para todos os varejistas? A 
resposta é sim! Mas, existem 
poucos resultados práticos e 
tangíveis relacionados a esses 
investimentos, por isso é pre-
ciso: ampliar o conhecimento 
sobre o tema; defi nir processos 
e aquisição de tecnologias, que 
permitam ter controle total e 
efetivo das operações e gerar 
conhecimento real sobre os 
clientes; e, por fi m, perseguir 
os resultados de negócio a 
fi m de aumentar as vendas e 
reduzir custos.

(*) - Consultor Sênior de Negócios da 
Teradata na América Latina.
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Conhecido em seu país como Filó e na Itália como Guari-
si, este ponta-direita extremamente habilidoso e veloz 
brilhou no futebol de ambas as nações e foi o primeiro 

brasileiro a conquistar uma Copa do Mundo, só que pela Azzur-
ra, em 1934.

Mas, para entender um pouco sobre esse feito, é preciso voltar 
ao início da carreira de Filó. De mãe italiana e pai português, 
Amphilóquio Guarisi Marques nasceu em São Paulo, em 1905, 
e começou sua trajetória como jogador na equipe infantil do 
Palestra Itália, em 1917. Ainda garoto, se transferiu para a 
Portuguesa, clube que na época era presidido pelo seu pai, 
Manuel Augusto Marques.

No entanto, segundo o historiado Fernando Galuppo, sua 
habilidade com a bola nos pés rapidamente encobriu o fato de 
que as “costas quentes” abriram caminho para o jovem jogador. 
Filó atuou pela Lusa por dois anos, e seu bom futebol chamou 
atenção do Club Athletico Paulistano, que o contratou em 1925.

Apesar da pouca idade, ele já atuava em um dos maiores times 
do futebol brasileiro na época, além de servir de coadjuvante 
do lendário Arthur Friedenreich, com quem conquistou três 
Campeonatos Paulistas.

Antes de desembarcar na Itália, seu último clube no Brasil 
foi o Corinthians, que contatou Filó em 1929, após a extinção 
do Paulistano. Pelo Timão, ele conquistou dois Campeonatos 
Paulistas e era favorito para uma posição de destaque na seleção 
brasileira para a Copa de 1930, no Uruguai. Astro no Paulistano 
e no Corinthians, Filó era esperado para integrar o elenco do 
Brasil para o primeiro Mundial. Antes disso, o jogador já havia 
estreado pela seleção brasileira, em 1925, mas disputara apenas 
quatro jogos pelo país.

Porém, um desentendimento entre as ligas carioca e paulista 
fez com que apenas jogadores que atuavam em clubes do Rio 
de Janeiro fossem convocados para a Copa de 1930, deixando 

Amphilóquio Guarisi Marques, o Filó.

Seleção da Itália em 1934; Filó é o segundo agachado da esquerda para a direita.

Conheça Filó, o 1º brasileiro a 
vencer uma Copa do Mundo

Com cinco títulos, o Brasil é o maior vencedor da história das Copas, mas, 24 anos antes de Bellini 
levantar a taça de 1958, um brasileiro já havia se sagrado campeão mundial

craques de São Paulo de fora, 
como Filó, Friedenreich e Fei-
tiço. Como resultado, o Brasil 
foi eliminado na primeira fase 
da competição, após uma der-
rota de 2 a 1 para a Iugoslávia.

Passada a frustração de não ir 
para a primeira Copa do Mundo, 
Filó se transferiu para o futebol 
italiano, onde jogaria pela Lazio 
e passaria a ser chamado de 
Guarisi. Na época, a equipe 
biancoceleste era presidida 
pelo empresário Remo Zenobi, 
e como ele tinha negócios no 

Brasil e conhecia o futebol 
local, contratou uma legião de 
brasileiros, fazendo o clube ser 
conhecido como “Brasilazio”.

Apesar de um início con-
testado, as boas atuações de 
Guarisi pela Lazio chamaram 
atenção do técnico da Itália, 
o lendário Vittorio Pozzo, que 
começou a convocá-lo para 
alguns jogos das Eliminatórias 
para a Copa de 1934, que seria 
sediada no país. Como a mãe 
de Guarisi era italiana, ele se 
naturalizou e integrou o elenco 
da Azzurra no segundo Mun-
dial. Além disso, foi o único 
atleta da Lazio convocado para 
a competição.

Com craques como Angelo 
Schiavio, do Bologna, e Giu-
seppe Meazza, da Inter de 
Milão, a Itália foi impecável. 
Na fi nal, derrotou a seleção 
da Tchecoslováquia por 2 a 1 e 
conquistou sua primeira Copa. 
Mesmo sendo reserva e tendo 
atuado em apenas um jogo, 
Guarisi se tornou o primeiro 
brasileiro campeão mundial 
de futebol. Ídolo da Lazio e 
com a carreira consagrada, o 
veterano Filó voltou ao Brasil 
em 1937, para defender nova-
mente o Corinthians. 

Ele encerraria sua carreira 
no clube onde começara, o 
Palestra Itália, em 1940.

Filó, ou Guarisi, faleceu em 8 
de junho de 1974, 27 dias antes 
do primeiro Scudetto da Lazio 
e somente dois dias depois 
do aniversário de 40 anos da 
conquista do Mundial de 1934, 
que o colocou na história. 
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Isadora Williams fi cou em 17º lugar.

A patinadora Isadora 
Williams conseguiu um feito 
inédito ontem (21), nos Jogos 
de Inverno de PyeongChang. A 
brasileira se tornou a primeira 
sul-americana a avançar para 
uma fi nal olímpica da modali-
dade. Ao som de “Hallelujah”, 
de Leonard Cohen, na versão 
de K.D. Lang, Isadora conse-
guiu 55,74 pontos, a maior nota 
de sua carreira, e terminou a 
eliminatória na 17ª posição, 
fi cando entre as 24 que se 
classifi caram para a fi nal.

“Estou sentindo muito or-
gulho de representar o Brasil 
no programa longo dos Jogos 
Olímpicos pela primeira vez. 
Eu estou muito feliz. Fiz a apre-
sentação que queria ter feito, 
uma apresentação limpa, sem 
erros. Realizei meu sonho, que 
era fazer uma apresentação 
perfeita”, disse a atleta. Nos 
Jogos de Inverno de Sóchi, em 
2014, Isadora, com 18 anos na 

A decisão do STF de conceder prisão 
domiciliar a mulheres presas preven-
tivamente que estão grávidas ou que 
são mães de crianças de até 12 anos, 
foi aclamada por especialistas como 
muito bem-vinda e até emocionante. 
A medida vale somente para detentas 
que aguardam julgamento e que não 
tenham cometido crimes com uso de 
violência ou grave ameaça e também vai 
depender da análise da dependência da 
criança aos cuidados da mãe. Cerca de 
4 mil mulheres devem ser benefi ciadas. 

“O que o Supremo fez foi um pequeno 
recorte em relação a primariedade e 
crimes violentos. Um recorte que está 
dentro de uma perspectiva razoável. Mas 
e o ganho maior que a gente tem com 
uma decisão como essa? Foi emocio-
nante. Era um desejo, uma expectativa 

Brasileira obtém resultado 
inédito na patinação dos Jogos

época, foi a primeira sul-ameri-
cana a participar da patinação 
artística na competição, mas 
terminou em 30° e último lugar.

“Eu precisava apagar a decep-
ção de Sóchi. Foram três anos 
de muito sacrifício. Estou me 
sentindo muito mais leve. O meu 
objetivo em Sóchi eu fi z aqui na 
Coreia. Agora eu vou ter uma 
memória boa dos Jogos Olím-
picos”, acrescentou Isadora. 

Na eliminatória, a russa Alina 
Zagitova, de 15 anos, terminou 
na liderança do programa cur-
to, com 82,92 pontos, um novo 
recorde mundial. A compatrio-
ta Evgenia Medvedeva fi cou 
em segundo, e a canadense 
Kaetlyn Osmond, em terceiro. 

A fi nal da patinação artística 
individual feminina será hoje 
(22), a partir das 22h00 (ho-
rário de Brasília) - (ANSA).
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Passagem entre 
Egito e Gaza aberta 
por 4 dias

O Egito e as autoridades palestinas 
em Gaza anunciaram nesta quar-
ta-feira que a passagem de Rafah 
será aberta durante quatro dias, a 
partir de hoje, para permitir o tráfego 
em ambas as direções. O movimento 
islâmico Hamas e o embaixador 
palestino no Cairo, Deyab Alouh, 
informaram em um comunicado 
que o cruzamento fi cará aberto e 
será permitido o trânsito de doentes, 
estudantes e pessoas com dupla 
nacionalidade, bem como a entrada 
a Gaza de residentes palestinos que 
estavam no lado egípcio.

A fronteira, habitualmente fechada 
desde que no Egito chegou ao poder 
Abdelfatah Al Sisi, em 2014, abriu pela 
última vez em 7 de fevereiro durante 
três dias. A Autoridade de Cruzamen-
tos e Fronteiras está nominalmente 
sob controle da Autoridade Nacional 
Palestina (ANP), após acordo de 
reconciliação assinado no Cairo em 
outubro entre o partido nacionalista 
Fatah e o Hamas, pelo qual este último 
tinha que devolver gradualmente o 
poder no território ao governo pa-
lestino. O Hamas mantém o controle 
da segurança em Gaza e coordena as 
solicitações de viagem e o trajeto para 
o cruzamento em Rafah (ABr/EFE).

Prisão domiciliar a mulheres grávidas é bem-vinda, diz especialista
positiva que se transformou num sen-
timento de muita satisfação”, avaliou a 
doutora em direito pela Universidade 
de Brasília e pesquisadora na área de 
sistema carcerário feminino, Soraia da 
Rosa Mendes. 

Para a especialista, o próximo passo 
deve ser cobrar dos tribunais o levan-
tamento de mulheres que se encaixam 
nesse tipo de situação. Ela lembrou que 
a maior parte das mulheres presas no 
Brasil é mãe de pelo menos dois fi lhos e 
se encontra em convívio direto com as 
crianças no momento em que a prisão 
preventiva é decretada. “As críticas que 
vêm no sentido de que as mulheres vão 
engravidar e se valer do estado de gra-
videz para praticar crimes são criticas 
que nós, mulheres, historicamente já 
conhecemos. Há um sentimento de que 

ela vai se valer da malícia, da mentira, do 
engano, para obter alguma vantagem”, 
destacou. 

“Quem diz algo desse tipo não co-
nhece a realidade prisional brasileira 
e, mais especificamente, o cárcere 
feminino. Não conhece a realidade da 
criminalidade feminina brasileira. Es-
tamos falando de crimes sem nenhum 
potencial ofensivo, sem violência, sem 
grave ameaça. A maior parte dessas 
mulheres está envolvida com pouquís-
sima quantidade de droga, outras como 
mulas ou como ralé dentro do sistema 
do tráfi co”, completou. 

O professor da FGV e membro do 
Fórum Brasileiro de Segurança Pú-
blica, Rafael Alcadipani, compartilha 
do sentimento de comemoração. Ele 
reforçou que boa parte das mulheres são 

presas em razão do tráfi co de drogas e 
que muitas são usadas pelos próprios 
companheiros para esconder a droga. 
“Por conta disso, fi cam em situação 
difícil na Justiça e no sistema criminal. 
A lei penaliza sempre os mais pobres e 
os mais vulneráveis, no fi m das contas”. 

“É uma decisão bem-vinda no quadro 
atual de desesperança, de tentativa de 
endurecimento e da falta de razão”, 
disse. “Até porque, se essa mãe não está 
com seu fi lho, há possibilidade de criar 
famílias ainda mais desestruturadas e 
a gente sabe que isso, no futuro, não 
dá certo. Deixar um bebê preso junto 
à mãe é deixar preso o futuro do país e 
o futuro dessas crianças”, concluiu, ao 
cobrar revisão urgente da chamada Lei 
de Drogas, “que encarcera um monte de 
gente e raramente o trafi cante” (ABr).
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