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I - Introdução
O retalho é um dos setores que mais tem sentido necessidade de uma
transformação digital rápida, muitas vezes apressada pela intensa e crescente
evolução digital dos consumidores, frequentemente mais rápida que a das
marcas. A pandemia, como veremos mais à frente neste Ebook, foi determinante
nos últimos anos para esta transformação, fruto da inibição recorrente de
utilização dos meios convencionais de compra, mas a verdade é que esta
transformação já estava a ocorrer, ainda que de forma mais lenta.
As tendências estão sempre a evoluir, de dia para dia, criando uma ansiedade
generalizada no setor do retalho, que procura soluções fáceis e imediatas de
entrar num universo complexo e que dificulta a rapidez de obtenção de
resultados. Para lá de identificar tendências, tornou-se premente planear
cenários, inventariar e priorizar ações, assumindo os riscos. Só assim será possível
transformar os riscos em oportunidades.
Em muitas empresas de retalho, a digitalização é obrigatória, mas depende
demasiado do departamento de tecnologias de informação, um dos grandes
óbices à aceleração da maturidade digital. Por outro lado, mindset e processos
como dados no meio são as áreas mais negligenciadas e com mais impacto real
na evolução da transformação digital.
Deixou de ser opcional que os retalhistas acelerem a descoberta, através da
exploração de novos e sustentáveis planos, arriscando a sua posição no mercado
e tentando sempre alcançar uma nova vantagem competitiva.
Assistimos, nas últimas décadas, à queda de grandes retalhistas supostamente
inabaláveis. A Blockbuster e a Imaginarium, por exemplo, demonstram como a
falha de adaptação à transformação digital pode ditar o fracasso de grandes
marcas. Cederam quota de mercado a concorrentes mais pequenos e mais
dinâmicos.

4

As novas tendências sociais, tecnológicas, ambientais, políticas e económicas
convergiram para criar tendências que estão a moldar o comportamento e as
preferências dos consumidores, incluindo como, quando, e onde fazem compras.
Privilegiam o que está em todo o lado e em todos os dispositivos. E a taxa de
mudança está cada vez mais acelerada.
O avanço do comércio eletrónico, novas formas de compra, novas formas de
pagamento, nos pontos na jornada do consumidor, transformaram a relação do
consumidor com o retalhista, criando oportunidades para novos modelos de
negócio e trazendo dúvidas e incertezas para os modelos tradicionais. O que
determina então se um retalhista vai ser bem sucedido ou não face a esta nova
realidade?
O insucesso de retalhistas como a Sears e a Imaginarium não estará relacionado
diretamente com má gestão ou com incapacidade de tomadas de decisão na
gestão de empresas em momentos de transformação. Muitas vezes é o timing
das decisões que invalida o sucesso. Em retrospetiva, é fácil ver os sinais
perturbadores que derrubaram muitos dos principais retalhistas. Mas, na
realidade, estes sinais eram muitas vezes difíceis de detetar, e poucas empresas
sabiam sequer como e onde procurar por eles. Os riscos estratégicos podem
atacar a base da vantagem competitiva, minando a capacidade de sustentar um
desempenho excecional. Sem precedentes históricos, os riscos estratégicos são
imunes aos métodos tradicionais de gestão de riscos.
Detetado a tempo, o risco estratégico pode potenciar inovação e novas
oportunidades. Identificado tardiamente, pode destruir a base de consumidores,
o modelo de negócio e a proposta de valor. Não levar os impactos de digital
suficientemente a sério ou considerar que são apenas um canal (e-commerce) é
um risco que pode custar muito mais do que a dimensão digital dos negócios, e
em retalho isso é cada vez mais uma realidade com exemplos reais.
Reconhecer e lidar com os riscos estratégicos exige que se observe para lá dos
desafios mais prementes para que seja possível antecipar as perturbações
invasivas que estão mais longe e são mais difíceis de detetar. É nesse sentido que,
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neste ebook, observamos os desafios mais e menos prementes, para que o timing
decisivo não seja deixado para trás.
As práticas tradicionais de gestão do risco fazem-no prevendo o futuro com base
no que aconteceu no passado. Não são pensadas para prever novas mudanças e
novos riscos, e as empresas precisam de ter as suas próprias visões. Poucos riscos
são tão difíceis de controlar e medir como os decorrentes da inovação,
concorrência, ou forças macro externas. Os modelos atuais de gestão de risco são
muitas vezes demasiado restritos e voltados para o interior para serem
perspicazes no que diz respeito aos riscos estratégicos.
Perceber se uma mudança é um risco ou uma oportunidade depende muitas
vezes do tempo e da rapidez com que é detetado. Ignorar os riscos estratégicos e
manter a execução as it is pode significar o mesmo que arranjar as cadeiras de
um navio em rota de colisão.
Como diz Arnold H. Glasow, “um dos testes de liderança é a capacidade de
reconhecimento de um problema antes de se tornar uma emergência”. A Gestão
Estratégica de Risco é uma inevitabilidade e complementa a gestão tradicional
com a incorporação do risco em discussões mais amplas sobre estratégia
empresarial. Permite olhar em frente e identificar potenciais ameaças que são o
resultado

de

novas

condições

comerciais

que

poderiam

transformar

radicalmente o ambiente competitivo ou o desempenho de uma empresa.
À medida que a disrupção continua a ocorrer a um ritmo cada vez mais rápido,
ninguém pode dar-se ao luxo de se fixar numa única forma de pensar. O desafio
dos executivos atuais na área do retalho passa por encontrar novas formas de
adaptação a condições de rápida mudança, identificar ameaças potenciais o mais
cedo possível, e detetar oportunidades que se possam revelar através de
perturbações.
E há várias formas de o fazer, como veremos daqui para a frente. Alana Hoskin e
Craig Krimbill, da Deloitte, resumem os principais pontos chave da mudança:
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1 - Acelerar a descoberta: para os autores, os retalhistas de hoje devem criar
mecanismos regulares e sistemáticos para acelerar o ritmo a que descobrem
novas situações de mudança.
2 - Busca intensiva: a pesquisa constante de novas tendências pode apresentar
indicadores mais pequenos e até subtis que podem fazer a diferença no setor.
3 - Abandonar ideias pré-concebidas: por muita experiência que tenha, nenhum
líder está imune às ideias pré-concebidas, que muitas vezes arruínam a
capacidade de observar novas tendências e novos caminhos.
4 - Estar preparado para eventuais surpresas: quando um risco iminente se
transforma numa ameaça estratégica, pode ser muito tarde para estudar o
problema. É preciso responder com confiança, clareza e precisão.
Resumindo:

procurar,

permanentemente,

descobrir,

procurando

confrontar

antecipar

e

tendências,

preparar.
e

Evoluir

introduzindo

flexibilidade e agilidade extremas. As grandes empresas reconhecem que são os
eventos que raramente conseguem prever que vão remodelar os seus negócios.
Ficar parado não é uma opção.
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II – O sector do retalho em 2022: o novo consumidor e
os novos negócios em mudanças disruptivas
Para além de todas as inovações tecnológicas das últimas décadas, o setor do
retalho enfrenta agora dois grandes desafios: a emergência do negócio online e,
em muitos casos, a dificuldade de manter os stocks pelo aumento da procura e
escassez da matéria prima.
O relatório Global State of the Consumer Tracker, da Deloitte, mostra que há uma
tendência de crescimento da intenção de compra online, a par das preocupações
com a segurança, como vemos no gráfico abaixo:

Fonte: Deloitte
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Eletrónica e moda lideram as tendências, mas percebemos que há um aumento
generalizado nas diferentes áreas do retalho.

Fonte: Deloitte

O mesmo estudo mostra que 48% dos inquiridos (a nível mundial) tem intenção
de gastar mais em produtos do que em experiências.
Mas é no mais recente estudo da Eurostat, “Retail trade volume index overview”
que encontramos, para a Europa, os dados que revelam o grau de disrupção
elevado que vivemos nos últimos anos.

Fonte: Eurostat

Depois de vários anos de um aumento consistente, o volume do comércio a
retalho na UE atingiu o seu auge no início de 2008. Desde o primeiro semestre de
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2013, o volume de retalho voltou a aumentar de forma relativamente constante e,
em meados de 2019, atingiu um nível de mais de 10% acima do nível anterior à
crise financeira e económica.
Com a crise do Covid-19 e as medidas nacionais de prevenção sanitária a entrarem
em vigor durante a Primavera de 2020, o comércio retalhista registou um declínio
sem precedentes em março e abril de 2020. No mês seguinte, o comércio
retalhista recuperou quase tão rapidamente como tinha caído e, no final do Verão
de 2020, o nível pré-crise tinha sido mais ou menos recuperado. No último
trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2021, o volume do comércio a retalho
voltou a cair. As descidas foram bastante consideráveis, mas de longe não tão
dramáticas como durante a primeira vaga da pandemia. No entanto, a partir daí,
como se percebe no gráfico, a subida foi ainda mais acentuada.

Fonte: Eurostat

Neste gráfico percebemos a distribuição do volume do comércio a retalho para
os três principais grupos de produtos: artigos não alimentares (excluindo
combustível); alimentos, bebidas e tabaco; e combustível. O volume do comércio
a retalho de produtos alimentares (mais bebidas e tabaco) reagiu menos
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drasticamente durante a crise económica e financeira, bem como durante a crise
da Covid-19, do que o volume do comércio de produtos não alimentares. No
entanto, ambos os grupos de produtos desenvolveram-se globalmente de forma
comparável.
O volume de comércio de combustível (vendido em lojas especializadas, ou seja,
estações de serviço) tem seguido uma tendência menos clara desde o ano de
2000, com picos temporários no Verão de 2003, finais de 2006, princípios e finais
de 2008. Entre 2009 e 2012, pôde observar-se um declínio relativamente
constante e, desde então, o volume de vendas de combustível voltou a aumentar.
Durante a crise do Covid-19, com bloqueios em muitos países europeus, as vendas
de combustível diminuíram mais de 40%. As vendas recuperaram durante o
Verão e o Outono, sem, no entanto, recuperar os níveis pré-crise.

Fonte: Eurostat

Este gráfico mostra a evolução do volume do comércio a retalho em função do
tipo de venda (lojas não especializadas com predominância das vendas de
alimentos e bebidas, ou seja, supermercados; outras lojas não especializadas; e
vendas pela Internet). Como se pode ver, as vendas através da Internet
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desenvolveram-se de uma forma altamente dinâmica (partindo de um nível baixo
nos primeiros anos).
Apesar de variar de país para país (especialmente no timing em que acontece a
mudança), a verdade é que a tendência é generalizada e muito vincada. No
entanto, e-commerce é apenas uma das layers onde é obrigatório estar e apostar
com toda a energia. mais importante ainda, para a maioria das PME, é usar o
digital como um canal que ajude todo o negócio, independentemente dos canais
e mercados. O uso de data como elemento que permite evoluir a gestão para
outro tipo de tomadas de decisão é um dos fatores efetivamente disruptivos,
embora nem sempre tecnológicos.
Inflação, falta de recursos humanos e prateleiras vazias são, no entanto, os
grandes desafios que as empresas do setor do retalho enfrentam em 2022.
Desafios que também têm tido um lado positivo: as empresas têm sido forçadas
a reexaminar sistemas e estratégias que dominaram o setor durante anos e anos
a fio.
Os próximos tempos são de reestruturação de cadeias de abastecimento
ultrapassadas, endireitar a gestão de inventário, rever preços, recalibrar cadências
promocionais, e reinventar a loja física para a era digital. Isto irá provavelmente
exigir modos de pensar totalmente novos e compromissos a longo prazo por
parte dos retalhistas, mas estes esforços podem mudar para sempre a forma
como conduzem os seus negócios.
A Deloitte conduziu um estudo recente com o objetivo de analisar o setor do
retalho e as melhores práticas. Nesse sentido, inquiriu 50 executivos seniores da
área do retalho, de diferentes subsetores, com o objetivo de perceber e partilhar
a sua visão sobre o futuro do retalho. O resultado é apresentado em forma de
estratégias e planos de investimento, combinando dados de especialistas na
matéria, trabalhos com clientes e pesquisas anteriores. Sugerem três grandes
estratégias: re imaginar a força de trabalho; resiliência da cadeia de distribuição;
e revolução digital.
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É difícil não perceber que são essenciais e decisivos. Exploramos aqui cada um
destes três pilares de futuro:

Re imaginar a força de trabalho
Muitos retalhistas enfrentam o desafio da contratação. De acordo com o estudo
da Deloitte, 83% estão a investir fortemente no recrutamento e na retenção de
funcionários. As questões laborais passaram a ter que estar no topo das
prioridades de um setor que deve agora repensar a forma como encara a sua força
de trabalho. Para lá dos salários, as prioridades passam a estar também em
questões como flexibilidade, cultura, diversidade, equidade e inclusão. O trabalho
em modelo remote ou híbrido, depois da pandemia de 2020-2022, são uma
dimensão também cada vez mais relevante.

Resiliência na Supply Chain
De acordo com o estudo da Deloitte citado acima, 80% dos executivos inquiridos
acreditam que os consumidores vão priorizar o stock disponível em detrimento
da fidelidade ao retalhista habitual. A pandemia também veio mudar a forma
como os clientes compram, como veremos mais à frente, e a previsão de onde,
quando e como compram, ficou cada vez mais difícil.
As empresas precisam, assim, de informação mais credível e de atualizações
tecnológicas para desenvolverem sistemas ágeis que possam lidar com os novos
cenários de consumo.

Revolução Digital
No estudo da Deloitte, os executivos inquiridos foram unânimes no investimento
previsto em e-commerce, marketing digital e checkouts automatizados. Mas
14

mais do que o e-commerce, o setor do retalho deve prever as vendas online do
futuro, que incluem tendências como voice commerce, lojas staff-free cashierless (sem funcionários ou caixas) e venda de produtos digitais. A omnicanalidade
é uma das tendências obrigatórias, e pensar que ter canais digitais chega é um
dos maiores erros dos retalhistas: é necessário ter projetos integrados, processos
que suportem de forma contemporânea todos os canais, condições semelhantes
de feed e preço de produtos e preparação de mindset de todas as equipas para
mercados em que todos os canais se integram e consumidores que consomem
online e offline de forma integrada e intermitente.
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III - Aceleração da disrupção digital no retalho: efeitos
de uma pandemia
A crise gerada pela pandemia causou uma enorme perturbação no setor do
retalho, afetando as cadeias de abastecimento globais, o que resultou numa falta
de acessibilidade aos mercados e aos materiais. Por outro lado, e de forma mais
significativa, as equipas de trabalho sofreram física, social e financeiramente.
O comércio mundial tem sido gravemente afetado desde o início de 2020. Novos
regulamentos, alterações das preferências dos consumidores e restrições ao
trabalho forçaram os intermediários a uma gestão mais eficaz das suas cadeias
de abastecimento.
A pandemia tem efeitos a curto e longo prazo nas cadeias de abastecimento de
retalho e as organizações precisaram e precisam de encontrar formas de
sobreviver e funcionar nesta realidade, independentemente da evolução do vírus
e das suas condicionantes. E a pandemia mostrou que as empresas globais não
estavam preparadas para um evento desta natureza e não tinham qualquer
planeamento para a recuperação numa situação deste género.
De acordo com Sarkawt Sharma, que desenvolveu um estudo sobre a pandemia
e os seus efeitos, cadeias de abastecimento inadequadas com elevado número
de intermediários e falta de gestão da informação têm sido as principais questões
que têm contribuído para a incapacidade de lidar com a disrupção pandémica.
Num ambiente altamente disruptivo, as cadeias de abastecimento do retalho
precisam de ter estratégias dinâmicas e resilientes para enfrentar o impacto dos
surtos do vírus e de outras consequências futuras.
Por outro lado, os retalhistas têm de melhorar o seu desempenho para superar as
perdas financeiras e concentrar-se na resposta para a situação pós-pandémica.
Para melhorar o desempenho empresarial atual e alcançar a sustentabilidade no
ambiente pós-pandémico, as empresas precisam de construir cadeias de
fornecimento de retalho resilientes através das suas capacidades operacionais e
17

de gestão da informação para acompanharem as tendências dos consumidores
e os avanços tecnológicos a um ritmo mais rápido.
A literatura tem mostrado que as empresas implementaram várias estratégias
para a gestão de disrupções, tais como a acumulação de stocks, diversificação,
crédito de fornecedores de apoio, aprovisionamento de emergência, inventário
provisório, capacidade de reserva, flexibilidade e estratégias colaborativas.
Todas estas estratégias tornam as cadeias de abastecimento das empresas
resilientes, mas a Covid-19 é um tipo único de perturbação que mudou
radicalmente as condições de vida dos consumidores e as suas preferências. A
perturbação não se limita apenas aos consumidores, alterou toda a cadeia de
abastecimento, aprovisionamento, fabrico e sistemas de entrega.
Assim, as empresas precisam de implementar várias estratégias que satisfaçam
adequadamente as necessidades e desejos das diferentes partes interessadas
durante a pandemia e prepará-las para condições pós-pandémicas. As práticas
flutuantes de oferta e procura precisam de ser reforçadas com tecnologias
digitais avançadas, gestão da informação e análise de dados durante e após a
Covid-19, para uma tomada de decisão apropriada.
A Deloitte, num dos seus estudos sobre os efeitos da pandemia nas empresas,
refere que “se aprendemos alguma coisa com recessões anteriores, é que elas
expõem as fraquezas existentes, aceleram as tendências emergentes, e forçam as
organizações a fazerem mudanças estruturais mais rapidamente do que tinham
planeado. E isto é especialmente verdade no retalho”.
Lembra a grande recessão de 2008/2009, onde o e-commerce cresceu e o
comércio tradicional diminuiu. À medida que a recuperação económica se
instalava, esta tendência continuava, enquanto os operadores emergentes
conseguiam responder às novas exigências dos consumidores.
Espera-se aqui o mesmo padrão, com o aparecimento de novas tendências que
vieram para ficar, tendências essas que surgem de uma recessão global
pandémica. E os consultores da Deloitte identificam algumas já bem definidas:
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●

O mix de produtos vai provavelmente mudar, e os retalhistas terão de criar

parcerias para prosperar.
●

As interações consumidor-retalhista serão definidas pelas expectativas de

saúde e segurança.
●

As exigências de conveniência conduzirão a cada vez mais transações sem

contacto.

●

Os retalhistas dependerão significativamente da confiança que têm com

os consumidores e outros intervenientes.

Os retalhistas que agarram o desafio e se juntam às tendências de união podem
muito bem emergir mais fortes e proporcionar um futuro mais brilhante aos
funcionários, clientes e stakeholders.
A conjuntura Covid-19 é um indício de um novo mundo onde os negócios incluem
uma mudança para o comércio eletrónico, entrega sem contacto, sistemas de
click and collect e entrega atempada de encomendas. A adoção de estratégias
empresariais tais como otimização, digitalização, execução de encomendas,
diversificação,

marketing

omnicanal,

num

ambiente

dinâmico,

ajudará

definitivamente as organizações a desenvolverem cadeias de abastecimento
resilientes para este "novo normal".
As organizações estão a adotar estratégias reativas para sobreviver durante a
pandemia, mas pode não funcionar a longo prazo. Uma empresa de sucesso terá
de

redesenhar

a sua

estrutura de cadeia

de abastecimento,

rede

e

interdependências para se tornar pró-ativa para que o futuro incerto e
imprevisível possa ser enfrentado.
Mas a grande questão é que ainda antes da pandemia o setor do retalho
enfrentava já grandes desafios. Desafios esses que tornam ainda mais difícil a
sobrevivência numa crise sem precedentes nos últimos anos. Os principais
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desafios prendem-se com o aumento do peso da dívida, moderação do
crescimento das receitas, compressão das margens, aumento das despesas de
gestão e vendas, e abrandamento da rotatividade de ativos.
Em toda a área do retalho, assistimos a fraquezas significativas nos alicerces: a
tecnologia e a arquitetura de processos, muitas vezes vulneráveis, estão agora
completamente expostos. Mesmo muitos retalhistas que tinham vindo a fazer
movimentos no sentido da transformação não foram capazes de lidar com a
paragem na visita às lojas, com a procura em massa no digital, e com os choques
na cadeia de fornecimento.
Não é possível quantificar os danos causados quando as lojas são fechadas
durante vários meses seguidos. Cada cliente regular representa uma relação que
levou anos a desenvolver e alimentar, e perder essa continuidade é um risco para
a posição de qualquer retalhista no mercado.
O mesmo se aplica a outros agentes. Os funcionários de longa duração, por
exemplo, dominaram o que é necessário para representar a marca ao longo de
vários anos. Os retalhistas têm agora de criar flexibilidade de mão-de-obra,
ferramentas para uma colaboração segura, tudo isto enquanto sustentam a
moral e mantêm os funcionários ativos.
São vários os estudos feitos nos últimos dois anos sobre a evolução do retalho
durante e depois da pandemia. Reunimos aqui algumas das principais conclusões
mais relevantes, que apontam caminhos para o futuro e soluções disruptivas para
o setor no pós-pandemia:

Cultura colaborativa
Esta é uma expressão comum em todos os estudos, ensaios e teses encontradas
sobre o tema. A união de esforços de diferentes stakeholders parece ser a solução
mais urgente a adotar no setor do retalho, uma vez que sozinhas as empresas já
têm dificuldade em responder a todas as novas necessidades do mercado.
20

Os estudos sugerem ainda que os parceiros das cadeias de abastecimento
precisam de estar envolvidos na partilha de dados e na resolução conjunta de
problemas para aumentar a eficiência da colaboração.
A eficiência da colaboração ajudará os parceiros das cadeias de fornecimento a
partilharem dados em tempo real que apoiam o planeamento de cenários e
ajudam as organizações a tomarem decisões mais acertadas.

As pessoas primeiro
Durante a pandemia, a entrega a tempo tornou-se um diferencial chave. Ou seja,
as empresas que o conseguiram fazer, organizando-se nesse sentido, tinham
primazia na escolha, independentemente de fidelidade à marca ou até ao preço.
Por isso é tão importante que as pessoas e o atendimento às necessidades mais
urgentes devam ser uma prioridade no retalho.
Com o apoio de ferramentas digitais e planeamento colaborativo, as organizações
serão capazes de cumprir as encomendas a tempo. O cumprimento das
encomendas é a necessidade do mercado e também dos consumidores. Durante
a pandemia, as empresas têm sido desafiadas a entregar as encomendas a
tempo.

Mudança para o e-commerce
Este "novo normal" consistirá cada vez mais em encomendas online, opções de
entrega rápida e livres de contacto. A Covid-19 está a obrigar as organizações a
desenvolverem cadeias de fornecimento de retalho resilientes que incluam
comércio eletrónico, capazes de sobreviver em qualquer situação futura de
emergência ou incerta. Na realidade, o CVD-19 só obrigou a esta aceleração, já que
o comércio eletrónico era já uma tendência da qual o retalho não podia, em
nenhum caso, ignorar.
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Mas não só. A necessidade de procura por produtos online está a transformar-se
num hábito, e o setor do retalho terá que se adaptar ao que parece reservar o
futuro: um misto de escolhas online e offline. E este é o grande desafio: gerir
equipas e stocks adaptáveis e moldáveis às constantes mudanças, usando
tecnologia, processos e evolução de mindset para construir canais mais
integrados, desde a venda ao customer service, incluindo a ultra conveniência e
demais exigências dos consumidores modernos.

Cadeias de fornecimento digitais e sistemas flexíveis
A adoção de tecnologias digitais vai ajudar as organizações a desenvolverem
cadeias de fornecimento inteligentes e resilientes para aumentar a transparência
e a capacidade de resposta. A transparência e a capacidade de resposta são as
áreas-chave para o desenvolvimento de estratégias resilientes durante e após a
situação pandémica. Os parceiros da cadeia de fornecimento devem saber o que
está a ser produzido, deslocado e armazenado a qualquer momento.
As organizações precisam de desenvolver cadeias de abastecimento ágeis para
lutar contra as perturbações; isto pode ser possível através de sistemas flexíveis
que se podem ajustar em tempo real para gerir uma capacidade flutuante. Os
dados em tempo real são um salva-vidas para as organizações e vão apoiá-las
durante e depois da pandemia.
As empresas devem aproveitar as tecnologias digitais avançadas que possam
capturar dados relevantes e desenvolver conhecimentos normativos para as
ajudar a gerir as disrupções. Falamos de melhorar a utilização de tecnologias
emergentes, tais como IoT, Blockchain, realidade aumentada, inteligência
artificial, robótica e big data analytics.
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IV - Principais obstáculos à inovação no setor do
retalho
O sector do retalho enfrenta diferentes barreiras que causam dificuldades à
entrada de novos intervenientes neste setor para competirem eficazmente e
também aos retalhistas existentes para desenvolverem soluções inovadoras.
Porque só conhecendo os desafios é que os podemos ultrapassar, apresentamos
aqui alguns dos principais obstáculos à inovação no setor do retalho, identificados
pela Comissão Europeia.
Regulamentação e Políticas de apoio
O quadro jurídico aplicável ao sector do retalho é amplo e por vezes complexo. O
setor tem de cumprir muitos requisitos normativos diferentes que, regra geral,
são muito onerosos, especialmente para as PME da área do retalho. E a
regulamentação afeta direta ou indiretamente a capacidade dos retalhistas de
inovarem e configurarem o setor.
Assim, e de acordo com a Comissão Europeia, é importante ter um quadro
regulamentar de alta qualidade, orientado para as empresas e favorável à
inovação, reduzindo os encargos administrativos desnecessários.
Competências e Recursos Humanos
Como já referimos neste ebook, os projetos de inovação bem sucedidos baseiamse frequentemente também na cooperação entre empresas retalhistas, empresas
de outros sectores ou empresas envolvidas em investigação científica. No
entanto, ainda há muito espaço para a cooperação na educação e formação
relacionada com a inovação no comércio a retalho.
O foco deverá estar na educação e formação para aumentar a criatividade e
inovação, incluindo o empreendedorismo. Todos os níveis de educação e
formação - incluindo a aquisição de competências transversais - devem ser
promovidos e o funcionamento do triângulo do conhecimento, educaçãoinvestigação-inovação, deve ser assegurado.
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Universidades, entidades de formação e institutos de investigação devem ser
encorajados a oferecer formação que inclua o sector do retalho e competências
tecnológicas específicas.
Os recursos humanos são cada vez menos estáveis, também neste setor em
particular, e a formação e evolução constantes representam uma das fórmulas de
sucesso na retenção de talentos.
Consciência da relevância da mudança
Esta é, de facto, uma das principais barreiras à inovação: a consciência de que é
fundamental integrar áreas de evolução bem estabelecidas, em particular em
cooperação com outros parceiros.
De acordo com os estudos da Comissão Europeia, os retalhistas tendem a
considerar a inovação como parte do seu ambiente de trabalho diário e de
negócios, em vez de uma atividade dedicada. Também, no âmbito da União
Europeia, não terão informação sobre todos os apoios a que podem recorrer no
sentido da transformação digital e da inovação nos processos.

Disrupção no setor do retalho: tipos de inovação
De acordo com a Comissão Europeia, o setor do retalho na Europa engloba 5,5
milhões de empresas. Emprega 29 milhões de pessoas e representa 11% do PIB da
União Europeia. Estima-se ainda que acrescente valor (cerca de 10% do total da
União Europeia) a setores como o financeiro, imobiliário, transportes, agricultura
e outros.
Por ser um setor tão relevante a vários níveis, a Comissão Europeia dedica-lhe
vários estudos e propostas de valor para o futuro próximo. Apresentamos aqui
algumas das principais ideias, associando-as a outros estudos de algumas das

25

maiores empresas mundiais, assim como do setor da publicação de estudos
científicos.
Certo é que a inovação constitui um elemento-chave para a competitividade do
setor retalhista. Através da participação dos consumidores em plataformas de
redes sociais, os retalhistas recebem um feedback quase instantâneo sobre o seu
desempenho. Como resultado, adaptam serviços e propostas de valor através da
inovação contínua. Consequentemente, os consumidores estão sempre no centro
da cadeia de abastecimento, impulsionando a inovação. A inovação, quando
bem-sucedida, irá responder à procura e comportamento dos consumidores e, ao
mesmo tempo, proporcionar um retorno do investimento.
Em todos os estudos, o consumidor está sempre no centro. É claramente
apontado como o mais importante motor da inovação. A economia e a sociedade
são também impulsos naturais para a inovação. Para além disso, a tecnologia está
a avançar progressivamente, tendo um papel importante na criação e
desenvolvimento de processos e produtos, mas também na interação com os
consumidores.
Do outro lado da barricada, o setor retalhista também enfrenta várias barreiras
prejudiciais à inovação. É evidente que a falta de consciência é a mais prejudicial.
E é por isso que estudos como este que aqui apresentamos neste Ebook são
essenciais para mudar mentalidades e acelerar o processo de mudança.
No entanto, os estudos da União Europeia pretendem demonstrar que o setor do
retalho não é tão pobre na inovação como aparenta ser, especialmente quando
comparado com outros setores da economia. Como resultado de uma maior
pressão competitiva, os retalhistas têm necessitado de inovar constantemente
para acompanharem a procura e o ambiente de consumo em constante
mudança. E apresentam algumas áreas de destaque:
1 - São inovadores nos produtos e nos processos: os principais retalhistas fazem
investimentos significativos em processos de distribuição inovadores, com o
objetivo de melhor servirem as necessidades dos consumidores e permitirem a
eficiência operacional. Para além disso, os retalhistas criaram as suas próprias
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marcas e empenharam-se na inovação de produtos e serviços para criar valor para
o consumidor.
2 - São inovadores abertos e colaborativos: os retalhistas envolvem-se com mais
facilidade em inovação aberta e colaborativa do que muitos outros sectores. São
capazes de co-criar valor com os fornecedores, por exemplo. A organização da
cadeia de abastecimento também desempenha um papel positivo e relevante na
promoção da inovação.
3 - Envolvem-se em inovação tecnológica e não tecnológica: apesar de o setor
estar concentrado no investimento em novos sistemas tecnológicos, tais como
sistemas de marketing de fidelização, plataformas web ou novos métodos de
pagamento, deve ser realçada a importância das novidades não tecnológicas, tais
como os novos modelos de negócio e novas abordagens de merchandising e
marketing.
4 - Inovam de forma disruptiva, mas também gradual: a inovação no setor
retalhista acontece de forma radical, sendo facilmente reconhecida pelos
consumidores e outros intervenientes, ou pode ter uma natureza mais gradual,
"passo a passo". Neste último caso, acrescentam melhorias contínuas que
conduzem a produtos, processos, atividades de marketing e métodos
organizacionais melhorados. Devido à forte concorrência no setor retalhista, os
retalhistas estão continuamente a inovar no sentido de captar a atenção dos
consumidores. Estas inovações graduais não são frequentemente percebidas
pelo cliente, mas na realidade conduzem a benefícios e poupanças concretas.
Estão identificados na literatura e nos estudos recentes vários tipos de inovações
que devem ser abraçadas no setor do retalho. Apresentamos aqui algumas das
mais relevantes, especialmente para o setor em Portugal, reunindo informação
de diferentes estudos e comparando-a com o que deriva do Oslo Manual from the
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
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Inovação no Produto
No setor do retalho, a inovação do produto pode ter duas vertentes: os tipos de
canais e formatos de venda a utilizar; e as marcas próprias com produtos próprios.
A inovação no canal ou formato é crucial para melhor servir os consumidores,
satisfazendo as suas necessidades em constante mudança. Falamos de oferecer
o produto e o preço certos no local certo (físico ou virtual). Mas também de
transformar os espaços de venda em locais de experiência únicos.
Por outro lado, sendo um intermediário entre a procura e a oferta do consumidor,
o setor retalhista promove a inovação no setor produtivo, com o objetivo de dar
resposta à procura dos consumidores por produtos novos e inovadores. E o
contrário também acontece: a inovação por parte dos produtores é decisiva para
o sucesso dos retalhistas.
Também é nesse sentido que os retalhistas têm apostado cada vez mais em
marcas próprias com produtos próprios. Estão na melhor posição para
identificarem as necessidades dos consumidores e para trazerem novas soluções
aos produtos. Através do estabelecimento de parcerias com universidades,
centros de investigação ou outras instituições académicas, as marcas próprias
dos retalhistas estão a contribuir para aumentar e diversificar a escolha dos
consumidores, oferecendo produtos novos e fiáveis.
Case Study - Fraldas Lidl
A cadeia de supermercados Lidl, a par de outros concorrentes, tem lançado no
mercado, nos últimos anos, vários produtos de marca branca inovadores e que se
destacam dos produtos dos principais fabricantes. Esta inovação nos produtos
próprios, a par da oferta específica, tem criado para a marca clientes fiéis e
seguidores dedicados.

28

As fraldas com tecnologia drylock® representam um produto inovador da cadeia
de distribuição. A grande diferença passa pela não utilização de celulose ou
adesivo no núcleo absorvente das fraldas. A tecnologia drylock® permite uma
grande absorção com máximo conforto, ao mesmo tempo que permite o
desenvolvimento de fraldas muito mais finas, o que representa conforto,
poupança (para todos) e sustentabilidade.

Fonte: Notícias do Ribatejo
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Produtos Digitais
Os produtos digitais representam uma das principais tendências dos últimos
anos. O comércio de bens digitais está a crescer duas vezes mais depressa do que
o comércio de bens físicos, e a acelerar. Em breve irá dominar o comércio global,
impulsionado por tecnologias exponenciais e mudanças no comportamento dos
consumidores. É já um gigantesco mercado de 950 mil milhões de dólares, e estão
a surgir oportunidades ainda maiores.
Os bens digitais são produtos e serviços que são completamente entregues
utilizando as tecnologias de informação. Por outras palavras, não envolvem uma
troca física. Alguns exemplos ilustrativos de produtos digitais incluem: meios
como filmes, música e publicações entregues como ficheiros digitais ou serviços
de streaming; jogos entregues sem meios físicos; bens virtuais como avatares e
ferramentas vendidos num jogo; arte, fotografias e desenhos gráficos vendidos
em formato digital; software como aplicações móveis; serviços educativos que
ocorrem num ambiente digital; comunicações, computação, consultoria,
infraestruturas ou serviços de dados fornecidos digitalmente. A lista é longa e
cresce todos os dias à medida que a tecnologia digitaliza o mundo à nossa volta.

Fonte: Massive Rocket
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Inovação nos Processos
A inovação nos processos é fundamental para assegurar melhorias contínuas na
produtividade e rentabilidade dos negócios. Assim, os retalhistas inovam não só
no que fazem, mas também na forma como o fazem. Estas melhorias afetam toda
a empresa de uma forma positiva, desde as lojas até às equipas centrais e
armazéns.
A inovação de processos tem como objetivo a otimização da cadeia de
abastecimento que pode ser alcançada através de tecnologias inovadoras de
sistemas de informação, de modo a controlar a mercadoria e reduzir o tempo que
os produtos levam a chegar às lojas, o seu impacto ambiental e o desperdício de
produtos ou alimentos. Este tipo de inovação também requer cooperação com
parceiros na cadeia de fornecimento.
Mas a inovação de processos ocorre muitas vezes nos bastidores (por exemplo,
melhorias técnicas no armazém), por isso os consumidores nem sempre a veem
acontecer. No entanto, há melhorias que podem ser rapidamente sentidas pelos
consumidores, e que podem fazer toda a diferença, como a disponibilização de
pão quente a diferentes horas do dia, por exemplo.

Case Study - Standard AI
A Standard AI recebeu o prémio de fornecedor de tecnologia do ano, em 2021, nos
prémios de inovação no setor do retalho.
A empresa desenvolveu uma solução autónoma baseada na visão, que permite
aos retalhistas transformarem rápida e eficientemente as suas lojas atuais numa
experiência livre de checkouts para os clientes, sem perturbar as operações
diárias da empresa.
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Fonte: Businesswire

Utilizando câmaras alimentadas por IA instaladas em locais estratégicos em toda
a loja, o sistema identifica com precisão os produtos que os compradores
recolhem e regista automaticamente as compras na aplicação móvel Circle K eliminando o tempo gasto nas áreas de caixa tradicionais.
A Standard AI trabalhou com a Circle K para adaptar um local existente em
Tempe, Arizona, sem cessar as operações da loja ou alterar o seu layout. A
empresa conseguiu integrar-se totalmente com as operações de retalho da loja
Circle K, incluindo sistemas de gestão de inventário e visual merchandising.

Inovação Organizacional
Para se tornar uma inovação de sucesso no retalho, a inovação deve ser
amplamente apoiada por processos organizacionais e pelo ambiente dentro da
organização. Isto implica também a adoção de métodos e procedimentos de
gestão inovadores que podem ter impacto no desempenho, no ambiente, nos
recursos, na satisfação e mesmo na poupança.
Fala-se também da inovação na formação dos ativos, um importante
compromisso constante com o futuro. Para sustentar uma melhoria contínua e
consistente, a formação é essencial para que os recursos humanos disponham de
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todas as ferramentas necessárias para os ajudar a construir uma empresa de
sucesso.
Outra questão muito importante passa pelo aumento da colaboração entre
sectores, para que possam trocar experiências e aprender em conjunto.

Case Study - McDonald’s e Aldi
Em 2020 muitos restaurantes fecharam durante vários meses ou estiveram em
regime de take away, o que obrigou a um corte de muitas horas de trabalho nos
restaurantes McDonald’s. Por outro lado, supermercados como a cadeia Aldi
ficaram com falta de pessoal. Solução? Numa parceria única com a ALDI, os
funcionários da McDonald's que queriam continuar a trabalhar, puderam fazê-lo
através dos supermercados.
De acordo com a responsável de recursos humanos da McDonald’s, “a principal
prioridade era a segurança no emprego, e o planeamento para o futuro dos
nossos empregados e franchisados. Queríamos assegurar que os nossos
empregados pudessem continuar a trabalhar”. E vai mais longe: “Ninguém está a
beneficiar desta crise, mas através desta parceria, estamos felizes porque a
McDonald's e a ALDI encontraram uma forma de se apoiarem mutuamente, aos
nossos trabalhadores e à nossa comunidade”.

Inovação no Marketing
A inovação do marketing é um instrumento muito importante para o retalho,
uma vez que os retalhistas têm de lidar com mudanças mais rápidas do
comportamento do cliente e dos hábitos de consumo dos media.
Há um grande aumento na variedade de canais de comunicação social e o desafio
passa por cobrir os canais mais relevantes em cada caso. Isto só é possível através
da utilização de melhores e mais personalizadas ferramentas de marketing.
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Diferentes abordagens de marketing, tais como sistemas de marketing de
fidelidade (cartões de fidelização/aplicações de compras), a longo prazo, têm
grande influência sobre o comportamento dos consumidores. A segmentação
dos clientes, os sistemas de gestão das relações e uma melhor utilização das
bases de dados disponíveis podem ajudar a melhor responder às necessidades
dos consumidores e às tendências de compra.
As redes sociais permitem uma comunicação direta com os consumidores,
criando uma experiência de compra através da ligação com as comunidades
locais, por exemplo, através de eventos promocionais ou de marketing.
A sensibilização dos consumidores e o aumento da visibilidade dos retalhistas,
através de atividades de marketing e de promoção, pode melhorar o
posicionamento no mercado. A Comissão Europeia sugere três formas de o fazer:
1 - Plataformas e motores de busca online
Para lá das lojas online, as marcas devem marcar presença nos diferentes pontos
da jornada do consumidor.

Fonte: CRM Software
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Os consumidores procuram cada vez mais eficiência nas compras, consultando
muitas vezes mapas online e planeando o seu itinerário com antecedência. É
importante que os retalhistas tenham uma presença em todos estes pontos.
Esta integração pode ser efetuada através da promoção da empresa em registos
eletrónicos de lojas ou através de diversas plataformas (incluindo redes sociais)
que alojam uma descrição do que o retalhista oferece. Ter essa informação
disponível pode ser determinante para incentivar os consumidores a visitarem a
loja física.
2 - Redes Sociais: comunicação e promoção
A relação e comunicação com o público é cada vez mais importante. As redes
sociais são, hoje em dia, um meio essencial para o fazer. Para lá da relação e da
interação com os atuais consumidores, é um espaço essencial para mostrar a
personalidade da marca e para a criação de novos públicos.
3 - Marketing dito convencional
As feiras continuam a ser um dos principais pontos de relacionamento com
parceiros e clientes. A par de outros eventos de promoção, podem e devem ter
formas de interação inovadoras e disruptivas.

Case Study - Lidl no Natal e os preços nas redes sociais
O Lidl no Reino Unido lançou uma iniciativa nas redes sociais que permitia aos
clientes serem responsáveis pelos preços de alguns dos produtos de Natal
selecionados.
A estratégia, baseada no Twitter, fazia com que quanto mais os clientes
tweetassem sobre um produto Lidl em destaque, mais baixo seria o seu preço
final. Em loja, os produtos também estavam destacados como “Social Price Drop”.
A iniciativa do Lidl surge no meio de um período volátil para os preços dos
supermercados, que estava a afetar o mercado e os consumidores.
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Fonte: MarketingWeek

5 - Inovação tecnológica
A inovação tecnológica está a mudar o setor e, atualmente, estão a surgir
inúmeras inovações possíveis. Os centros de distribuição estão a utilizar a
tecnologia para serem mais eficientes e para permitirem maior rapidez e precisão
na logística dos retalhistas: as lojas têm self-scanning ou self-checkout; as
comunicações móveis podem ser utilizadas para compras online ou para ajudar
os clientes a encontrarem os seus produtos de acordo com as especificações ou
promoções disponíveis.
Para além disso, a tecnologia permite uma abordagem omnicanal totalmente
integrada. Os clientes esperam uma experiência multicanal sem barreiras. E uma
das questões mais recentes prende-se com o desafio de ligar os sistemas locais
de gestão de inventário com as lojas online em tempo real, para que os clientes
consigam saber online em que lojas físicas os produtos estão disponíveis.
São incontáveis as inúmeras novas tecnologias que estão à disposição do setor do
retalho, muitas delas que têm estado a ser testados nos últimos anos. Listamos
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aqui algumas das principais tendências disruptivas emergentes que podem
facilitar a progressão do setor do retalho e que podem ajudar a ultrapassar alguns
anos de maior dificuldade.
Pick Up and Go
Já são muitas as lojas de teste por todo o mundo e Portugal não é exceção. Os
self-checkouts podem ter sido revolucionários há alguns anos atrás, mas os
tempos evoluíram e os retalhistas já estão a ultrapassar os limites sobre o que
pode ser alcançado. Agora estão a remover completamente as caixas.
Os clientes pegam simplesmente nos produtos que querem, saem e depois uma
aplicação cobra automaticamente o valor das compras realizadas.
A Amazon Go abriu o caminho e em Portugal a Sonae seguiu-lhe os passos com
a primeira loja com self-checkout,o Continente Labs. E o futuro passará por
compras mais rápidas e mais eficientes para o cliente e com melhor gestão de
stock e controle das vendas para o retalhista.
Estas lojas utilizam a visão por computador, conhecimento profundo e tecnologia
de fusão de sensores para automatizar o processo de pagamento e checkout.
Experiências imersivas
Os ecrãs interativos no retalho criam experiências imersivas que ficam com os
clientes depois de estes saírem das lojas. Podem ser para uma exposição de
inventário, narração digital de histórias ou qualquer outra coisa que capte a
atenção dos clientes que passam.
A Tiffany & Co é um bom exemplo. Colocou uma máquina de venda automática
abastecida com produtos que oferece aos compradores uma experiência única,
em vez de apenas tirarem os produtos de uma prateleira.
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Fonte: Frame

As inovações interativas em loja permitem operações contínuas, uma vez que
podem informar, servir e manter os clientes envolvidos. No entanto, é necessário
reforçar a mensagem de tendência: mais do que mexer em

quiosques

digitais, o utilizador quer mexer no seu smartphone e usá-lo como hub para as
experiências imersivas.

Realidade Aumentada
A realidade aumentada permite uma experiência interativa envolvente de um
cenário da vida real, que ajuda o cliente a prever e antecipar a utilização do
produto que tenciona comprar.
Seja uma peça de decoração, um móvel ou um carro, a realidade aumentada pode
ajudar na decisão de compra do consumidor. A Converse, por exemplo, criou o
The Shoe Sampler, que permite aos clientes perceberem como ficam as
sapatilhas nos seus pés ainda antes de comprar.
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Fonte: Freshness

Os showrooms virtuais são mais dinâmicos e interativos. A imersão dos clientes
desta forma pode levá-los a fazer uma compra. A implementação da realidade
aumentada numa loja pode ser convincente e interessante para o cliente, mas a
verdade é que acrescenta benefícios reais e tangíveis para os retalhistas.

Provadores virtuais
A prova é uma das principais questões que afeta o retalho na sua vertente online
e offline, praticamente na mesma proporção. A prova de roupa é um desafio
offline, pela imensa quantidade de lojas e opções disponíveis, pouco tempo por
parte dos clientes e dificuldade de criar uma boa experiência na sua globalidade.
Online, as compras são muitas vezes inibidas pela dúvida em relação ao real efeito
de uma peça de roupa.
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Uma forma inovadora de os retalhistas poderem combater esta questão é
introduzindo provadores de realidade virtual onde os compradores podem
visualizar os artigos que querem comprar. Online e offline.
Esta tecnologia permite obter uma representação instantânea e precisa do
aspeto dos produtos e da forma como estes se irão ajustar. A marca Adidas foi
uma das primeiras marcas a criar provadores virtuais através de um scanner
corporal, permitindo aos compradores fazerem compras sem risco de devolverem
artigos.

Fonte: Retail Innovation

Mais uma vez, os últimos anos demonstraram que investir em provadores só para
fazer PR e trabalhar o ego dos marketers não serve de nada a longo prazo: as lojas
acabarão com os provadores inutilizados e estragados, os colaboradores a rir-se
do investimento absurdo ou a chorar de não serem antes aumentados e os
consumidores a achar que a aposta falhou. Portanto, o importante é as marcas
conseguirem criar soluções baseadas em valor. Naquilo que o consumidor
realmente precisa, que quase sempre não são coisas “fancy to share”, mas são
fricções que quer remover da sua experiência de compra. E, na maioria dos casos,
o smartphone ou smartwatch são as tecnologias que gosta de usar para integrar
com a experiência da loja de forma imersiva, mas também com privacidade,
qualidade e sentido de pertença.
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Para inovar com valor no centro, em vez de se estudarem as tendências e modas
se pedir o desenvolvimento ao departamento de inovação, deve-se desenhar a
jornada do cliente e como é que ela pode efetivamente ser melhorada, sempre
com o valor no centro. A tecnologia é um caminho eventual, nunca um fim.
Inovação em Sustentabilidade
Cada vez mais importante é a inovação na sustentabilidade ao longo da cadeia
de valor no setor do retalho. De acordo com a 5WPR, 71% dos consumidores
preferem comprar a marcas que estejam alinhadas com os seus valores.
Melhorar a sustentabilidade dos produtos ou processos comuns (como a logística,
por exemplo) ou orientar os compradores para um consumo mais sustentável,
requer esforços por parte do fabricante e/ou retalhista.
A loja Maison Simons, por exemplo, que vende roupa, acessórios e objetos de
decoração, criou a primeira loja de energia zero na cidade do Québec. Utilizando
tecnologias líderes da indústria para eliminar a sua pegada de carbono, a loja é
concebida para gerar tanta energia no local como consome anualmente.
Alimentado a energia solar, o espaço de cerca de 80.000 metros quadrados é
aquecido e arrefecido utilizando um sistema geotérmico que regula a
temperatura através da energia da terra. Isto melhora a sua eficiência energética
em 60%.
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Fonte: Bindy

Mas existem muitas outras formas de trazer a sustentabilidade ao retalho.
Deixamos aqui algumas das principais tendências mais recentes:
●

Parcerias com produtores e marcas mais sustentáveis

●

Utilização de embalagens recicladas, reutilizáveis e biodegradáveis

●

Incentivar a compra e venda em segunda mão

●

Explorar modelos de negócio de aluguer

●

Criar lojas e armazéns mais ecológicos e sustentáveis a todos os niveis

●

Oferecer opções de entrega amigas do ambiente

●

Escolher equipamento, luzes e aparelhos energeticamente eficientes

●

Minimizar o uso de papel e plástico

●

Eliminar adequadamente os resíduos

●

Ajudar os clientes a compensarem o seu impacto

●

Fazer do retalho sustentável uma parte da história da marca

●

Cortar o desperdício do processo de fabrico

●

Utilizar materiais restaurados ou reciclados para exposição e decoração de

loja
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●

Reduzir o desperdício e os custos com showroom digital e produção de

amostras
●

Encontrar formas de reduzir a pegada de carbono no transporte e logística

É importante perceber que uma política de sustentabilidade está cada vez mais
ligada a uma soma de pequenas ações mensuráveis e iterativas. é por isso que o
digital está tão ligado à inovação na sustentabilidade - não é só porque o canal
poupa frequentemente muitos recursos, é também porque a utilização de dados
permite a criação de modelos de progressiva inovação na área, um tema
especialmente crítico em retalho omnicanal.

Case Study - IKEA e o empreendedorismo social
Desde 2012 a IKEA trabalha com empreendedores sociais para co-criar coleções
de edição limitada para venda em lojas selecionadas da marca. Todos os lucros da
venda destas coleções revertem para a iniciativa de apoiar parcerias a longo prazo
com empreendedores sociais de todo o mundo.
O objetivo de iniciar esta iniciativa foi o de encontrar formas adicionais de criar
uma vida melhor para muitos, combinando o desenvolvimento empresarial e
social. O empreendedorismo social foi identificado como um movimento
interessante que combina ambos os sectores.
Nesta iniciativa, a IKEA trabalha em estreita colaboração com parceiros para
ensinar sobre o desenvolvimento de produtos, requisitos de qualidade e
processos simples para ir ao encontro da satisfação do cliente. Para a IKEA, as
parcerias com empreendedores sociais dão acesso a artesãos qualificados que
trabalham com artesanato tradicional
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Inovação no acesso aos dados
Inovar sem informação e dados relevantes não é de todo possível. Por isso é
fundamental que o setor do retalho se associe a universidades e outras
instituições, públicas e privadas, que têm na investigação o seu foco principal.
A tomada de decisões com base em informações de qualidade minimiza o risco e
representa um importante passo rumo ao sucesso. Falamos de estatísticas de
evolução do mercado, conhecimento do perfil e da mudança de perfil dos
consumidores e das conclusões de estudos que apontam em determinadas
direções.

Case Study - Pakt PRO Commerce
No Luxemburgo, o Ministério da Economia, a Câmara de Comercio e a
Confederação Luxemburguesa do Comercio uniram-se para criar o Pakt PRO
Commerce, um acordo que visa a revitalização e a digitalização dos centros
urbanos luxemburgueses. Para isso, pretende criar uma base de informações e
ferramentas para os retalhistas, incluindo um instrumento de auditoria com o
objetivo de proporcionar uma visão geral dos tipos de tecnologia em falta, em
comparação com o que está disponível.
Esta apresentação de dados incluirá́ informações sobre os espaços disponíveis e
preços, em conjunto com uma análise da afluência e de outros comportamentos
dos consumidores, e deverá ajudar os pequenos retalhistas a encontrarem o local
certo para abrir um novo negócio.
O trabalho de equipas de data em projetos de ETV (extract, transform and
visualize) permite melhorias em variadíssimas áreas, como o desenvolvimento e
cálculo de métricas

de maior

maturidade

(CLTV,

OmniRoas

e outras

semelhantes), redução de churn, clusterização de clientes, automação e
personalização da comunicação e outras que permitem melhoria da eficiência e
dos impactos. Para isso é necessária uma política de máxima recolha de dados,
softwares de armazenamento de dados com o cliente no centro (CRM, CDP) e
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plataformas de automação da marketing, que permitam a contrução de jornadas
inteligentes.

Fonte: CLC

eIDAS: revolução de segurança no setor do retalho na Europa
eIDAS:

electronic

Identification

Authentication

Trust

Services.

Ou

seja,

identificação, autenticação e serviços eletrónicos seguros. Este novo instrumento
da União Europeia tem como objetivo assegurar que as interações eletrônicas
entre

empresas

sejam

mais

seguras,

mais

rápidas

e

mais

eficientes,

independentemente do país europeu em que se realizem. Trata-se de um
Regulamento Europeu que criou um quadro único para a identificação eletrónica
(eID) e serviços de confiança, tornando mais simples a prestação de serviços em
toda a União Europeia.
O eIDAS promove a interoperacionalidade entre os 27 Estados Membros da UE,
assegurando que os países reconhecessem mutuamente os sistemas de
identificação eletrónica uns dos outros. Também assegura que os serviços de
confiança fornecidos pelos prestadores de serviços que cumprem os requisitos
do Regulamento podem ser aceites como prova em processos judiciais.
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As empresas, grandes ou pequenas, podem utilizar as soluções eIDAS tanto em
transações entre empresas como entre empresas e consumidores. O eIDAS
proporciona às empresas a oportunidade de efetuar controlos mais fortes sobre
a identidade dos clientes e de outras empresas.
São vários os serviços associados ao eIDAS que podem ser úteis no setor do
retalho e no relacionamento entre todos os intervenientes:
-

Assinatura eletrónica (eSignature): as assinaturas eletrónicas qualificadas

têm o mesmo efeito legal das assinaturas manuscritas.
-

Carimbo eletrónico (eSeal): semelhante na sua função ao tradicional

carimbo comercial. Pode ser aplicado a um documento eletrónico para garantir a
origem e integridade de um documento.
-

Carimbo

temporal

eletrónico

(eTimestamp):

liga

um

documento

electrónico, tal como uma ordem de compra, a um determinado momento,
fornecendo provas de que o documento existia nesse momento.
-

Certificados de Autenticação do Website (WACs): certificados eletrónicos

que provam aos clientes que o website é fidedigno e fiável. Asseguram que o
website está ligado à pessoa a quem o certificado é emitido. Também ajudam a
evitar o phishing de dados.
-

Electronic Registered Delivery Service (eDelivery): permite que o utilizador

envie dados eletronicamente. Fornece prova de envio e entrega do documento e
protege a sua empresa contra o risco de perda, roubo, danos ou alterações não
autorizadas.
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Fonte: Comissão Europeia

O retalho online está a sofrer uma grande transformação para que se consiga
adaptar à onda de digitalização. As empresas devem utilizar a tecnologia para
desenvolver soluções criativas para atrair clientes. Isto pode ser feito
proporcionando uma melhor experiência online e estabelecendo a confiança na
relação empresa-consumidor.
Transações eletrónicas seguras são particularmente importantes para negócios
realizados online. A utilização de soluções de confiança para a identificação
eletrónica e serviços de confiança é fundamental. O Regulamento eIDAS fornece
um quadro jurídico abrangente para assegurar essa fiabilidade, bem como a
validade e certeza jurídicas em toda a União Europeia.
47

Exemplos da utilização da identificação eletrónica e dos serviços fiduciários no
sector retalhista online incluem:
-

eID para controlos de identificação mais fortes em clientes que compram

bens específicos e restritos (como álcool, por exemplo) ou de alto valor (obras de
arte, por exemplo)
-

eSignatures e eTimestamps para reduzir custos através de processos mais

racionalizados e melhorar o seguimento de documentos
-

Certificados de autenticação de páginas web qualificadas para aumentar a

confiança dos consumidores em sítios web de retalho e para evitar o phishing de
dados
Para mais informações sobre o eIDAS em Portugal, pode consultar o site oficial
do Regulamento.
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V - Conclusões

Tempos de incerteza conduzem obrigatoriamente a tempos de mudança e
inovação. E o setor do retalho vive hoje uma fase decisiva de adaptação a novos
tempos, novas regras e novos consumidores.
A pandemia veio acelerar esta necessidade de mudança, é um facto, mas os
indicadores já lá estavam, fruto de uma transformação digital constante que
ocorre já há vários anos. Desde o tremendo crescimento na utilização do comércio
eletrónico pelos consumidores até ao aumento das aplicações de compras
móveis personalizadas e experiências de compras complexas nas lojas, o retalho
está num estado de disrupção com o convencional e de transformação vital.
Marcas e retalhistas prósperos estão a abordar estas mudanças de frente para
satisfazer as necessidades dos consumidores, revigorar as suas marcas,
manterem-se relevantes e continuarem a ser lucrativos.
Os consumidores querem cada vez mais conveniência e valor, e estas
preferências-chave estão a mudar a forma como os retalhistas comercializam, se
envolvem e vendem.
Uma das principais questões quando falamos na disrupção no setor do retalho
prende-se com a necessidade de manter online a semelhança na experiência de
consumo offline. Ou seja, todos os estudos demonstram que as preferências dos
consumidores passam cada vez mais pela compra online, por vários motivos, mas
continuam a preferir a experiência de compra em loja, pelas diferentes
características inerentes a esta compra. Assim, um dos principais desafios do
setor do retalho, nomeadamente no que à inovação diz respeito, passa por
conseguir imitar a experiência de compra offline na compra online.
Mas não só. Como referimos anteriormente, é vital que a jornada do consumidor
faça parte da estratégia do retalho. Falamos cada vez mais de Unified Commerce,
que representa a procura por experiências multi-canal. Por outras palavras, o
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Unified Commerce representa a configuração que as empresas necessitam para
suportar viagens ominicanal e criar uma visão unificada das interações com os
compradores, produtos e sistemas de gestão. O comércio unificado consolida
todos os canais, sistemas de pagamento, produtos e interações com os clientes
para proporcionar uma experiência totalmente integrada, mensurável e sem
atritos.
Antes do conceito de comércio unificado, os retalhistas utilizavam diferentes
sistemas para gerir os componentes do seu negócio. A tentativa de reconciliar os
dados extraídos de múltiplos sistemas é um processo moroso, que consome
muito tempo e recursos. Para melhor manter a integridade dos dados intacta e
segura, os silos de dados devem ser decompostos, e os dados de fontes díspares
devem ser integrados num único sistema de comércio unificado.
Outra das grandes questões que está a promover uns retalhistas e a despromover
outros é a questão da rapidez na entrega e na disponibilidade dos produtos. Como
vimos anteriormente, a gestão de stocks é um dia grandes desafios da atualidade,
a par de sistemas de entrega fiáveis, rápidos e sustentáveis. A gestão tecnológica
e avançada das cadeias de abastecimento tem aqui um papel decisivo, assim
como as parcerias estratégicas com stakeholders que garantam a eficácia nas
entregas. Mas também aqui a tecnologia tem um papel decisivo, como vimos
acima.
Também, por isso, um dos pontos essenciais passa pela disrupção na cadeia de
abastecimento. Os líderes empresariais devem tomar decisões rápidas, e adotar
medidas imediatas para sustentar as operações empresariais para servirem os
seus clientes e comunidades, bem como para protegerem e apoiarem os seus
trabalhadores. Os que não o fazem são os que estão a atravessar maiores
dificuldades no setor. As cadeias de abastecimento do futuro, reformuladas e
reestruturadas, terão de ser caracterizadas tanto pela resiliência como pela
responsabilidade. Estas vão ajudar as comunidades a gerirem a crise a curto prazo
e permitem às empresas um melhor relacionamento com os clientes.
Machine Learning e Predictive Analytics são dois importantes conceitos
essenciais no setor do retalho nos dias de hoje. Machine Learning é fundamental
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para cimentar uma ligação entre retalhista e cliente, ajudando o retalhista a
compreender melhor e a prever o que o cliente quer. Representa é uma ciência
que recolhe dados de uma (ou várias) fontes, e depois alimenta esses dados em
modelos de aprendizagem de máquinas que, por sua vez, ajudam a prever
resultados futuros.
Os dados de Machine Learning permitem aos retalhistas identificar padrões de
compra, compreender comportamentos de compra, ajustar promoções e ofertas
especiais, personalizar recomendações de produtos, ajustar os preços na hora, e
criar previsões baseadas em tendências históricas e preferências do cliente.
Por fim, é impossível falar em disrupção no setor do retalho sem falar em
Inteligência Artificial. Deixamos para o final porque é aplicável em tudo o que
falamos acima, desde a análise de dados até à rapidez nos processos de entrega,
passando pela disrupção na cadeia de abastecimento. Os clientes esperam
respostas e assistência a qualquer dia, a qualquer hora - e quanto mais fácil, mais
conveniente, melhor. A inteligência artificial representa também uma nova e
importante forma de prestar o serviço 24/7 que os clientes esperam agora.
Os desafios são imensos, mas as potencialidades também. Colaboração,
investigação e inovação são as palavras de ordem num setor desafiante que
enfrenta desafios diversos. Mas a informação surge diariamente, através de
universidades, associações do setor ou instituições de gestão. É de extrema
importância que todos os intervenientes mantenham viva a procura por novos
dados, novas tendências e novas soluções tecnológicas à disposição. Porque,
como vimos, muitas vezes as mudanças mais relevantes para os consumidores
não são assim tão difíceis de alcançar até pelos retalhistas de menor dimensão.
Verdadeiramente importante é a orientação para a ação, para trabalhar dados,
iterar permanentemente, medir bem e melhorar sem cedências ao cansaço.
As PME portuguesas na área do retalho têm uma possibilidade ímpar de usar o
digital não só para se tornarem mais fortes e competitivas, como para crescer o
seu negócio através da internacionalização, usando o digital como canal de
vendas na expansão.
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