
Digitalização 360° 
dos varejos: um 

caminho sem volta

Grande parte de 
minha vida me 
dediquei ao varejo - 
mais especificamente 
o farmacêutico.

E posso afirmar que 
passei por muitos 
momentos importan-

tes dentro desse setor e, re-
centemente, um ponto que 
vem ganhando fundamental 
relevância é a necessidade 
de digitalização das lojas. 
Assim, abordar esse tema 
de forma aprofundada é 
primordial. 

Ocorre que, na maioria das 
vezes, quando se fala em 
digitalização de comércios, 
independente do setor, a 
ideia que vem à cabeça é 
uma estrutura de e-com-
merce, que certamente 
é importante, mas cobre 
apenas uma parte das pos-
sibilidades relacionadas ao 
tema. Hoje, ao pensar nesse 
assunto é fundamental ter 
a percepção da necessidade 
de um projeto de digitaliza-
ção 360°. 

Como presidente da Fe-
brafar e da Farmarcas (en-
tidades associativistas de 
farmácias) sou um entusias-
ta desse tema, posso afirmar 
que esse processo de digita-
lização em nossas redes teve 
início desde que começamos 
nossos trabalhos no associa-
tivismo. Sempre buscando 
oferecer inovações que 
sejam estratégicas para a 
gestão das lojas em todos os 
seus estágios. 

Exemplo é que hoje temos 
um dos principais progra-
mas de fidelidade do país o 
PEC - Programa de Estra-
tégias Competitivas - que 
atualmente possui mais de 
35 milhões de clientes ca-
dastrados em todo o país e 
que oferece dados de grande 
qualidade aos nossos asso-
ciados e grandes diferenciais 
para os consumidores. 

Mas, fato é que, com o 
início da pandemia, face às 
necessidades do momento, 
esse tema ganhou mais força, 
o que pode ser confirmado 
com a grande corrida para 
que as lojas se adequassem 
ao delivery. Mas, quem 
quis ir além, percebeu a 
necessidade de se adequar 
à transformação digital do 
consumidor. É óbvio que, 
em um primeiro momento, 
isso dá mais trabalho do que 
resultado, pois é preciso 
investir em processos para 

cadastro, aplicativos, siste-
mas, novas metodologias e 
isso não traz um resultado 
de curto prazo. 

No entanto, ao olhar para 
o futuro, quem já iniciou 
esse tipo de ação - como 
estamos fazendo em nossas 
redes - estará mais prepa-
rado do que o concorrente 
para uma nova realidade, 
plantando uma árvore hoje 
para colher lá na frente. Pode 
ser que daqui a cinco anos 
o modelo de negócios seja 
outro, totalmente persona-
lizado, descontos diferentes 
para pessoas diferentes. É 
preciso estar preparando 
para isso. 

Mas, mesmo antes desse 
cenário que atravessamos, 
acredito que digitalização vai 
muito além do consumidor, 
na minha visão, essa tem 
que ser 360°, ou seja, traba-
lhando para possibilitar que 
todos os processos de um 
varejo estejam digitalizados, 
isso, se bem utilizado terá 
um valor imensurável para 
as lojas. 

Tenho uma visão de digi-
talização em vários âmbitos, 
tanto automatizando os 
processos internos para 
ganho de qualidade, quanto 
pelo lado do consumidor, 
digitalizando o processo de 
atendimento, entendendo 
os hábitos de consumo e es-
treitando o relacionamento. 

Para o processo de digitali-
zação 360° realmente ocorra, 
é preciso que se entenda 
todos os processos da ope-
ração, buscando alternativas 
para que a digitalização seja 
realmente ampla e integral-
mente transmitida para as 
lojas. Parto da premissa de 
que o público já é digitalizado 
em variados níveis. Assim, o 
papel da digitalização é se 
adequar aos anseios e necessi-
dades deles para que se tenha 
realmente soluções efetivas. 

Dentro desse conceito, é 
preciso buscar também a 
participação de todos que 
fazem parte dos processos 
e criando assim alternativas 
que são realmente práticas, 
garantindo que a digitali-
zação não seja apenas uma 
teoria, mas sim uma solução 
aplicável e que proporcione 
resultados para todos que 
participam desse avanço. 

(*) - É empresário e atua no varejo 
farmacêutico há mais de 40 anos. 

Atualmente, preside a administradora 
de redes associativistas de farmácias 

Farmarcas  e a Febrafar - Federação 
Brasileira das Redes Associativistas 

e Independentes de Farmácias.
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Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

O contexto em que cada pessoa cresce ajuda a definir os 
valores, crenças e comportamentos. Mas isso não signifi-
ca que ao crescer em uma realidade similar todos sejam 
iguais - cada um vive, sente e reage de uma maneira de 
acordo com as experiências pelas quais passa -, porém, um 
perfil geral pode ser traçado. Esse é o caso das gerações 
denominadas como Z e Millennials. Todos que nasceram 
entre 1980 e 1994 pertencem a Geração Y, mais conhecida 
como Millennials, enquanto a Geração Z é composta por 
aqueles nascidos entre 1995 e 2010. 

Muito diferentes um do outro, cada um tem suas pecu-
liaridades e maneiras de pensar - fazendo com que surjam 
conflitos em alguns momentos e, em outros, interações. 
Os Millennials cresceram em uma realidade já ditada pela 
tecnologia, então sabem se virar muito bem. São resilientes, 
voltados para resultados e possuem espírito empreendedor. 
“Essa geração mostrou a importância de conciliar trabalho 
com o lazer e tempo para a família e amigos, ajudando a 
flexibilizar a jornada de trabalho”, comenta o consultor 
em gestão e planejamento estratégico Uranio Bonoldi. 

Já a Geração Z nasceu em uma realidade ainda mais 
tecnológica e imediatista, na qual cada vez mais foram 
levantadas pautas sociais, étnicas e sobre sustentabilidade. 
“Como resultado são, de maneira geral, poucos pacientes, 
não têm medo de mudança, são ótimos e rápidos em aderir 
a novas tecnologias e vivem nas redes sociais”. 

As características não são absolutas, mas todos os es-
tudos entendem que de fato existem peculiaridades que 
conectam os indivíduos da mesma geração, confirmando 
alguns padrões de comportamento. Tudo isso se mantém 
no ambiente de trabalho - muitas das qualidades das ge-
rações acontecem no âmbito pessoal e profissional. 

Qualquer organização eventualmente vai se deparar 
com diferentes gerações ao longo de sua história, seja 
internamente com os colaboradores ou externamente com 
clientes, fornecedores etc. Uranio afirma que “não adianta 
fugir dessas interações, o importante é aprender com as 
diferenças e com isso criar uma cultura que potencialize 
todas as qualidades das gerações”. 

Conviver com pessoas de diferentes gerações é uma 
oportunidade de se adaptar às mudanças e adquirir novos 
conhecimentos. “A troca entre a Geração Z e Y é importante 
para ambos, o primeiro ajuda a pensar fora da caixa e se 
adaptar, enquanto os Millennials ensinam a ter resiliência 

Diferentes um do outro, têm suas peculiaridades 
e maneiras de pensar.

Myrian Lund (*)

Sim, as mulheres pagam 
mais caro do que os ho-
mens por um produto 

com igual design, função e 
composição, além dos ser-
viços com o mesmo tempo e 
trabalho gastos. Não é uma 
taxa, mas sim um adicional 
para o público-alvo do pro-
duto: as mulheres. 

O Departamento de Defesa 
do Consumidor da cidade de 
Nova York, em 2015, compa-
rou 800 produtos de cinco 
indústrias, em 35 categorias 
de produtos, com rótulos cla-
ros para mulheres e homens, 
e descobriu o custo de ser 
uma consumidora mulher: 
7% a mais para brinquedos 
e acessórios; 4% a mais para 
roupas infantis; 8% a mais 
para roupas para adultos; 
13% a mais para produtos de 
higiene pessoal; e 8% a mais 
para produtos de saúde para 
idosas/domiciliares. 

Das 35 categorias de pro-
dutos analisadas, 30 delas 
tinham preços mais elevados 
para consumidoras femininas. 
E isso ocorre no mundo todo. 
O mais surpreendente é quan-
do se considera o salário das 
mulheres em relação ao dos 
homens e, também, a média 
de vida das mulheres, que é 
mais alta que a dos homens. 

A última estatística de 

Taxa rosa é o termo usado para explicar o sobrepreço incluído 
em produtos destinados ao público feminino.

Por que a mulher paga mais caro que 
o homem pelos mesmos produtos?

Você já ouviu falar da taxa rosa? Esse é o termo usado para explicar o sobrepreço incluído em produtos 
destinados ao público feminino

se preocupar com a sua 
cor (rosa ou azul) ou 
desenho; 

 2) Registrar a sua quei-
xa ou insatisfação - o 
IDEC afirma que, ape-
sar de os fornecedores 
ou fabricantes terem li-
berdade de determinar 
o preço dos produtos, 
é possível questionar 
esse tipo de prática 
de diferenciação de 
preços por gênero. 
A recomendação é 
reunir recibos e notas 
fiscais para comprovar 
a distorção e poder for-
malizar a reclamação 
nos órgãos de defesa 
do consumidor;

 3) Antes de comprar 
produtos, verificar a 
diferença de preços 
e qualidade nos des-
tinados às mulheres, 
comparando-os com o 
preço do mesmo artigo 
masculino.

Estes não são apenas fatos 
interessantes, mas estatísti-
cas de gênero significativas 
que podem auxiliar nas deci-
sões de consumo das mulhe-
res, ajudando a economizar 
e focar diretamente nos 
sonhos e objetivos de vida. 

(*) - É professora do curso de 
Finanças do ISAE Escola de Negócios.
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gênero divulgada pelo IBGE, 
com base no censo de 2010, 
apurou que as mulheres 
ganham, em média, 32,4% 
menos que os homens, sendo 
que a razão entre rendimen-
to médio delas em relação 
ao rendimento deles, em 
percentual, por faixa etária, 
é de 81,7% (16 a 24 anos); 
69,4% (25 a 39 anos); 63,7% 
(40 a 59 anos); e 63% (acima 
de 60 anos). 

Por sua vez, as tábuas de 
mortalidade no Brasil indi-
cam que a expectativa de 
vida está em 76,6 anos (base 
IGBGE – 2019), sendo que 
para os homens é de 73,1 
anos e as mulheres de 80,1. 
Em síntese, as mulheres 
vivem mais, com salários 
mais baixos, e pagam mais 

caro que os homens pelos 
mesmos produtos com “rou-
pagem” feminina.

Para o IDEC, Instituto de 
Defesa do Consumidor no 
Brasil, não deveria haver 
diferenciação de preços. Até 
mesmo estabelecimentos 
que cobram preços menores 
para mulheres para eventos 
de lazer estão infringindo 
a regra de direitos iguais, 
já que a diferenciação de 
valor fere a igualdade entre 
os gêneros e desrespeita 
a dignidade das mulheres, 
pois as utilizam como ‘iscas’. 
Então, o que nós, mulheres, 
podemos fazer para melho-
rar esta situação?
 1) Optar pelo produto 

mais barato, com a 
mesma qualidade, sem 

Millennials e Geração Z: 
as diferenças no modo de trabalho

e se empoderar - um complementa o outro”, ressalta. 
O desafio é integrar pessoas de eras distintas no coti-

diano do trabalho sem gerar conflitos - “agradar e atrair 
talentos das duas gerações sem perder a identidade da 
organização não é uma tarefa fácil. Os gestores precisam 
entender e conciliar as necessidades para promover um 
ambiente confortável, próspero e produtivo”, finaliza Ura-
nio, ex-CEO da Fundação Butantan que além de escritor, 
é professor do Executive MBA da Fundação Dom Cabral, 
onde leciona sobre Poder e Tomada de Decisão (www.
influênciaepoder.com.br). 
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