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A tecnologia como 
oportunidade para o varejo

Nos últimos tempos, 

parece que o mundo está 

mudando mais rápido 

do que a mente humana 

consegue lidar

Esta velocidade – e com-
plexidade – tem criado 
grandes possibilidades 

para marcas, além de pro-
porcionarem ao segmento de 
varejo estreitar e valorizar o 
relacionamento com os seus 
clientes. E o varejista de loja 
física que não utilizar o seu es-
paço para oferecer experiência 
de compra não sobreviverá ao 
mercado. 

Conforme as tecnologias 
avançam, elas ficam mais 
acessíveis e se disseminam no 
mercado. Assim, o que é ino-
vador hoje, amanhã se tornará 
comum. E, dessa maneira, o 
varejo físico deve capitalizar 
em algo muito mais difícil 
de ser entregue no mobile: o 
uso de todos os sentidos no 
ambiente. 

Vamos a um exemplo pecu-
liar: muitas vezes, o consumi-
dor toma sua decisão de com-
pra dentro de um provador. 
Logo, é um local apropriado 
para investir e transformá-lo 
em um ambiente mais sensorial 
e imersivo. Segundo a CEO da 
GDR Inteligência Criat, Kate 
Ancketill, duas lojas – uma na 
Holanda e outra nos Estados 
Unidos – compreenderam 
bem esta realidade. Em seus 
provadores, a iluminação e a 
música ambiente podem ser 
customizáveis de acordo com 
o gosto, sentimento ou até 
mesmo o item que o cliente 
está provando. 

Outras regiões também vêm 
percebendo tal importância. 
Na Ásia, há estabelecimentos 
cujas etiquetas de identifi cação 
por radiofrequência (RFID) fa-
zem o espaço tocar uma música 
relacionada àquele item que 
o consumidor está levando 
para provar. A compra torna-
se, assim, uma experiência 
emocional. E, neste contexto, 
nenhum comércio online po-
derá atingir este mesmo nível 
de experimentação.

Por outro lado, há ferramen-
tas que apenas o e-commerce 
pode implementar para au-
mentar a sua experiência de 
compra. Entre elas, vídeos de 
alta qualidade e produção com 
narrativas onde tudo o que é 
visto ali pode ser comprado na-
quele momento. Outra também 
somente aplicada no online é a 
de recomendação por perfi l de 
consumo: “pessoas como você 
podem gostar de...” ou “pesso-
as que levaram este produto 
também compraram...”.

Todavia, há quem consiga 
integrar a loja física e o mobile 
e, assim, transformar a expe-
riência do consumidor. É o 
caso do mercado de luxo, que 
recebe primeiro grande parte 
das inovações. Uma delas é a 
conversa entre consumidores 
– seja em casa ou na rua – e o 
colaborador de sua preferência 
via aplicativo. Além de poder 
escolher as marcas do seu inte-
resse, ele também tem acesso 
a todo o estoque, escolhe o 
que quer provar (ou o que vai 
comprar) e, quando chegar à 
loja, tudo estará separado seja 
no provador ou no caixa.  

A tecnologia altera até 
mesmo o papel do consultor 
de loja. O uso de beacons, por 
exemplo, fornece, por meio 
do celular, informações sobre 
os produtos, promoções, con-
dições de pagamento, vídeos 
dos itens e uma infi nidade de 
possibilidades sem que o ven-
dedor esteja, necessariamente, 
ao lado do consumidor.

As inovações tecnológicas 
chegaram para alterar abso-
lutamente tudo no varejo. E 
o consumidor, por sua vez, 
irá usufruí-las por meio da 
interatividade com os itens, ca-
nais, colaboradores, estoques, 
provadores e até mesmo em 
relação ao pagamento e à re-
tirada de produtos. Se alguma 
empresa não acompanhá-las, 
o seu concorrente irá fazê-lo 
e os consumidores, bem, não 
pensarão duas vezes em ir 
até ele.
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A - Casamento Comunitário 
O Complexo Comercial do Shopping Interlagos, em parceria com 
o Governo do Estado e a Secretaria da Justiça, promove, em suas 
dependências, no dia 17 de setembro (domingo), às 9h00, o Casa-
mento Comunitário Civil Gratuito. As inscrições estão abertas para as 
pessoas residentes na jurisprudência de Santo Amaro. Interessados 
devem procurar os seguintes endereços para informações quanto à 
documentação necessária para efetuar o cadastramento: Shopping 
Interlagos; Unidade CIC Grajaú; Unidade CIC Feitiço da Vila, Valo 
Velho; e Unidade CIC Sul Jd. São Luis. A exemplo de anos anteriores, 
o Shopping Interlagos realiza mais um importante trabalho social 
(www.shoppinginterlagos.com.br).

B - Tônica Orgânica
Para atender a crescente demanda a Wewish preparou diversas no-
vidades que estão chegando às prateleiras dos pontos de venda ao 
apresentar sua linha All Natural Super Zero, as versões em garrafa 
PET, 1,5L e 330ml, e a primeira Tônica Orgânica do Brasil que chega 
nas versões regular e rosé. Mas o Wewi é mesmo orgânico? Sim. Por 
seguir todas as rigorosas normas de certifi cação, conquistou o selo 
de procedência orgânica no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. 
Mas essa não é a única essência do produto. Ele quer conquistar as 
pessoas por ser mais gostoso, quer que elas entendam que os produtos 
orgânicos em geral são mais saborosos que os convencionais. Saiba 
mais em: (www.wewi.com.br). 

C - Planejamento Orçamentário
A elaboração de um planejamento orçamentário eficaz possibilita 
ao administrador visualizar de forma abrangente, as exigências, 
oportunidades e limitações da empresa para que as premissas 
do mercado sejam atingidas. De olho nesse cenário, o Instituto 
Trevisan, referência no ensino corporativo, promove o curso de 
‘Planejamento e Controle Orçamentário’, no próximo dia 20. O 
curso fornece um conhecimento valioso para os profissionais que 
atuam nas áreas gerencial e financeira das empresas. Dessa forma, 
são apresentados conceitos básicos do Orçamento Empresarial e 
a relação entre planejamento, orçamento, controle e a tomada de 
decisões gerenciais. Mais informações: tel. 3138-5204 ou por e-mail 
(edexecutiva@trevisan.edu.br).

D - Crianças em Tratamento
Com menos de um ano, Ana Clara sofreu um grave acidente de carro. 
Perdeu a mãe, um tio e sofreu uma grave lesão medular. Hoje ela luta para 
se recuperar. Além de roupas e alimentos, Ana precisa ser transferida 
da Santa Casa de São Carlos para outro hospital, onde possa responder 
melhor aos tratamentos. Ela é uma das crianças heroínas que foram 
atendidas pelo projeto social ‘Somos Todos Heróis’, um site cruiado por 
alunos da USP, de fi nanciamento coletivo voltado a arrecadar doações 
para quem precisa de ajuda: seja um tratamento médico, a realização de 
uma cirurgia, auxílio para compra de alimentos ou materiais escolares. 
Saiba mais em:(www.somostodosherois.com.br).

E - Dia de Santa Rita
Começa neste sábado (13) e vai até domingo (21), a quermesse e as  
celebrações em homenagem à Santa Rita de Cássia, em sua Paróquia, 
na Rua Dona Inácia Uchôa nº 106, na Vila Mariana, próximo a Caixa 
d’Água. Festejos em honra à Padroeira com barracas diversas com caldo 
verde, quentão, churrasco, pastel, vinho quente, bordados, artesanato e 
o ‘cantinho’ de Santa Rita. Teremos ainda procissão pelas ruas do bairro 
e missa presidida pelo bispo Dom Eduardo Viera. Uma festividade que 
nenhum devoto de Santa Rita de Cássia pode perder. Mais informações 
no tel. 5572-9295, com Leonina, ou 97692-6938, com Piratininga.    

F - Redução de Inefi ciências 
O Grupo IMAM, especialista em Consultoria e Treinamento de curta duração, 
vai oferecer nos próximos dias 23 e 24, o curso “Métodos para Redução de 
Inefi ciências”. O evento tem por objetivo desenvolver o senso crítico dos 
participantes para identifi car, defi nir e debater as causas das inefi ciências, 
eliminando os desperdícios e as perdas e reduzindo os custos operacionais. 
Será oferecido a gerentes, coordenadores, supervisores, analistas e líderes 
das áreas de manutenção, produção, qualidade e demais funções envolvidas 
com fi losofi a Lean, que pretendem aprender as técnicas para eliminar as 
Inefi ciências e desenvolver a cultura de aversão aos desperdícios. Trocar 
experiências, difi culdades e aprendizados no processo de implementação de 
técnicas. Mais informações tel. 5575-1400 ou (www.imam.com.br/cursos).

G - Semiextensivo do Poliedro
Uma boa preparação para o vestibular é o segredo para aumentar as 
chances de alcançar a sonhada aprovação no vestibular. A boa notícia 

para quem pensa em iniciar a preparação é que as inscrições para o 
Concurso de Bolsas da Turma Semiextensivo já estão abertas. As provas, 
que concedem bolsas de estudo de até 100%, de acordo com o desem-
penho do candidato, serão realizadas no próximo dia 27, nas cidades de 
São Paulo, São José dos Campos e Campinas. Para se inscrever, basta 
acessar: (http://www.cursopoliedro.com.br/curso/bolsas/). O resultado 
da metodologia aplicada é comprovado pelo número de aprovações nos 
diversos vestibulares do País, incluindo carreiras muito concorridas 
como Medicina, Engenharia e Direito. 

H - Parceria com a Prefeitura
O Shopping SP Market, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, vai 
assumir a revitalização da Praça Camafeu, ao lado do centro de com-
pras e da estação Jurubatuba. O projeto irá oferecer mais mobilidade à 
população que se utiliza da linha Esmeralda da CPTM. A revitalização 
da área de 2.500 m2 prevê a construção de abrigos de pontos de ônibus, 
projeto paisagístico, reforma do passeio, sinalização horizontal e vertical, 
ajuste de geometria, defensas para pedestres e construção de banheiros 
para o uso dos profi ssionais que trabalham das linhas que operam no 
local. Essas intervenções serão arcadas integralmente pelo Grupo São 
Joaquim, proprietário do Shopping SP Market. A carta de intenção de 
revitalização da Praça foi entregue ao prefeito João Dória, no último dia 
6, durante o evento “SP Cidade Linda Marginal Pinheiros”.

I - Endocrinologia e Metabologia
O XII Congresso Paulista de Endocrinologia e Metabologia será rea-
lizado entre os próximos dias 25 e 27, no Centro de Convenções Frei 
Caneca. Diabetes, Síndrome Metabólica, Obesidade, Endocrinopediatria, 
Transgeneridade, Neuroendocrinologia, Osteometabolismo, Adrenal e 
Hipertensão, Desreguladores Endócrinos, Endocrinologia Ginecológica 
e Andrologia fazem parte dos temas selecionados para os simpósios. 
Um dos destaques será o tema “Tecnologia Aplicada ao Diabetes”, que 
pretende evidenciar como o uso de aparelhos, softwares e sensores de 
glicose para medição contínua da glicemia podem auxiliar no controle da 
doença e melhorar a vida de pacientes e cuidadores. Mais informações: 
(www.copem2017.com.br).

J - Matemática Financeira
Um dos mais antigos no portfólio da Universidade Secovi, o curso Mate-
mática Financeira, aplicada ao mercado imobiliário, foi revisado e chega 
mais dinâmico, enxuto e fi nanceiramente acessível ao público. Com o 
economista José Dutra Vieira Sobrinho à frente, o programa esclarece 
questões fi nanceiras de empreendimentos imobiliários para profi ssionais 
que atuam no segmento. Conceitos fundamentais, juro e taxa de juro, 
capitalização simples e composta, séries de pagamentos iguais, séries 
de pagamentos variáveis, sistemas de amortização, e outros temas 
estão entre os tópicos da grade. Acontece de 6 a 22 de junho (terças e 
quintas-feiras), das 19h00 às 22h00. Inscrições tel. 5591-1306 ou pelo 
site (www.universidadesecovi.com.br).
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Custo da construção civil cresce 5,07%
O custo da construção, medido pelo Índice Nacional da Construção 

Civil (Sinapi), do IBGE, acumulou alta de 5,07% nos 12 meses encerrados 
em abril. A taxa está abaixo do apurado até março (5,39%). Segundo 
dados de abril divulgados ontem (10), no Rio de Janeiro, o custo por m² 
é de R$ 1.039,54. Considerando-se apenas o mês de abril, a infl ação em 
relação a março foi de 0,15%, uma taxa mais moderada do que a infl ação 
de março em relação a fevereiro (0,46%) e de abril de 2016 em relação 
ao mês anterior (também de 0,46%). O custo da mão de obra em abril 
cresceu 0,28% em relação a março, passando a ser de R$ 505,13 por 
metro quadrado. Já os materiais tiveram aumento de preços de 0,04% 
no período, passando a custar R$ 534,41 por metro quadrado (ABr).

A inflação, medida pelo 
IPCA, fechou abril com va-
riação de 0,14%, resultado 
0,11 ponto percentual (pp) 
inferior ao de março (0,25%), 
passando a acumular nos qua-
tro primeiros meses do ano 
alta de 1,1%. Nos primeiros 
quatro meses do ano passado a 
infl ação acumulada pelo IPCA 
foi de 3,25%. Os dados foram 
divulgados ontem (10) pelo 
IBGE. Com o resultado de 
abril, a infl ação dos últimos 
doze meses é de 4,08%, a me-
nor taxa em doze meses desde 
os 3,74% de julho de 2007 e 
0,83 pp inferior aos 4,57% 
acumulados nos doze meses 
encerrados em março.

A queda de 0,11 pp na taxa 
do IPCA de março para abril 
refl ete o recuo dos preços da 
energia elétrica e dos com-
bustíveis. No caso da energia 
elétrica os preços caíram 
6,39%, enquanto os preços 
dos combustíveis tiveram 
redução de 1,95%. “A energia 
representou o maior impacto 
negativo no ranking do mês 
(menos 0,22 pp). Já os com-

Infl ação pelo IPCA abrange famílias com rendimento

de até 40 salários mínimos.

Número de 
inadimplentes
ainda representa 
39% da população

O número de consumidores 
inadimplentes caiu, segundo pes-
quisa da Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas e do Serviço de 
Proteção ao Crédito. A estimativa é 
de 59 milhões de pessoas físicas ne-
gativadas no país, ao fi nal de abril. 
De acordo com dados divulgados 
ontem (10), o número representa 
39,19% da população com idade 
entre 18 e 95 anos.

Na variação anual, o indicador 
teve queda de 1,6%, comparado 
ao resultado de abril de 2016. Na 
passagem de março para abril, a 
inadimplência no país registrou 
queda de 0,35%. Após crescer a 
taxas próximas a 5% entre o fi nal 
de 2015 e início de 2016, o indicador 
teve sucessivos recuos mensais ao 
longo do ano passado.

“Essa desaceleração do cresci-
mento da inadimplência ocorre 
desde o segundo trimestre de 2016 
e refl ete tanto a recessão econômi-
ca, que reduziu a capacidade de 
pagamento das famílias, quanto 
a redução da tomada de crédito 
por parte dos consumidores e sua 
propensão a consumir”, explica 
o presidente da CNDL, Honório 
Pinheiro.

A estimativa por faixa etária in-
dica que a maioria dos negativados 
tem entre 30 e 39 anos. Em abril, 
metade da população (49,83%) 
com essa idade estava com o nome 
incluído em listas de proteção ao 
crédito – de um total de 17 milhões 
de pessoas. Também é signifi cativo 
o percentual de endividados entre 
40 e 49 anos (47,06%), bem como 
entre os consumidores de 25 a 39 
anos (46,34%) (ABr).

Segundo a Agência Nacio-
nal de Saúde (ANS), as 
normas se aplicam aos 

contratos fi rmados após 1º de 
janeiro de 1999. Prevê o cance-
lamento imediato do contrato 
a partir do momento em que a 
operadora ou administradora 
tome conhecimento do pedido. 
Determina ainda que o can-
celamento deve ser imediato 
também para quem está em 
dívida com o plano de saúde. 
Nesse caso, mensalidades e 
demais despesas vencidas con-
tinuam sob responsabilidade do 
consumidor.

A resolução da ANS estabele-
ce as regras de cancelamento de 
acordo com o tipo de plano, seja 
individual, coletivo empresarial 
ou coletivo por adesão. Além 
disso, defi ne responsabilidades 
das partes envolvidas, obriga as 
operadoras a emitirem compro-

Regras determinam o cancelamento imediato do contrato a 

partir do momento em que a operadora tome

conhecimento do pedido.
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Regras da ANS para cancelar 
plano de saúde estão em vigor
As novas regras para cancelamento de contrato do plano de saúde a pedido do benefi ciário começaram 
a valer

orientar o benefi ciário sobre 
os canais para pedir o cancela-
mento, de acordo com o plano 
contratado. A intenção com as 
medidas é dar maior “clareza, 
segurança e previsibilidade” ao 
consumidor nos cancelamentos 
dos planos, de acordo com a 
ANS. A partir das novas regras, 
a saída do benefi ciário titular do 
plano individual ou familiar não 
encerra o contrato, podendo os 
dependentes manterem as mes-
mas condições contratuais. 

O pedido de cancelamento 
dos contratos individuais ou fa-
miliares não retira do benefi ciá-
rio a obrigação de pagar multa 
rescisória, quando prevista em 
contrato. As operadoras que 
deixarem de cumprir as normas 
determinadas na resolução es-
tarão sujeitas ao pagamento de 
multa no valor de R$ 30 mil, de 
acordo com a ANS (ABr).

vante de ciência do pedido de 
cancelamento e determina os 
prazos para entrega dos com-
provantes. Tal comprovante 
deverá informar eventuais 

cobranças de serviços pela 
operadora ou administradora 
de benefícios.

A ANS elaborou um material 
com perguntas e respostas para 

Infl ação acumulada é a 
menor desde julho de 2007

bustíveis, responsáveis por par-
cela ainda mais signifi cativa, de 
5% das despesas das famílias, 
vieram em seguida, com menos 
0,1 pp, uma vez que a queda foi 
menor”, diz o IBGE.

Com a redução no preço 
da energia elétrica, as des-
pesas com o grupo habitação 
caíram de março para abril 
para menos 1,09%, ocorrendo 
defl ação – infl ação negativa. 
Assim, o item habitação fi cou 

tanto com a mais expressiva 
queda por grupo quanto com 
o mais signifi cativo impacto. 
Já a queda no preço dos com-
bustíveis levou a que o grupo 
transporte fechasse também 
com defl ação de 0,06%. O 
litro da gasolina fi cou 1,75% 
mais barato e o etanol, 3,33%. 
Houve no grupo pressão das 
passagens aéreas, com alta de 
15,48%, e dos ônibus urbanos: 
0,69% (ABr).


