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A nova era
do varejo chegou
(e, se bobear,
você pode ficar
para trás)
As compras físicas estão perdendo espaço para 
as vendas online; neste especial, StartSe conta 
as novidades dessa mudança
Por Isabella Car valho
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se

O estudo analisa dados de navegação

transformando, e

e compras de mais de 5 mil varejistas

grandes empre-

em cerca de 80 países e revelou que, a

sas estão usando

cada ano, a adesão às compras online

a tecnologia a fa-

vem crescendo globalmente. No Brasil,

vor dos negócios.

as experiências de compras pelo smar-

O Walmart, por exemplo, anunciou a

tphone dobraram nos últimos três anos.

construção de um laboratório de In-

“Mudamos a forma de comprar e con-

teligência do Varejo para aprimorar

tratar uma série de produtos e serviços.

a experiência do cliente e otimizar os

Até então, não olhávamos para o smar-

processos da companhia.

tphone como um grande solucionador

O

varejo

está

Já a Amazon reinventou a jornada de

de problemas e experiências. Hoje, isso

compra por meio de um sistema ino-

já acontece”, explicou Léo Xavier, pre-

vador, com câmeras e sensores que

sidente da Pontomobi, consultoria de

identificam quais produtos são retirados

estratégia para soluções em celular.

das prateleiras, finalizando a compra do
cliente automaticamente.

Segundo o executivo, os consumidores buscam algo que facilite a vida deles.

Neste novo varejo, as tradicionais com-

Assim, usam o smartphone para tudo.

pras em pontos físicos estão, aos poucos,

“Hoje, as pessoas compram desde um

perdendo espaço para as vendas online.

bolo até um sapato de grife pelo celular.
Além disso, usam o smartphone para

A te n dê n ci a é m o b i le

solicitar diversos serviços. As platafor-

Segundo o relatório Global Commerce

mas móveis revolucionaram a experi-

Review, realizado pela Criteo, o celular

ência de consumo”, disse.

cresce a cada dia no mercado brasileiro.

Hoje, as mulheres são as que mais

De maio a junho de 2018, as vendas por

compram pelo smartphone. Mais de

dispositivo móvel chegaram a 41%. Em

70% preferem a compra pelo celular,

comparação com o mesmo período do

um resultado superior aos homens,

ano anterior, houve um aumento de 48%

que em 65% das vezes compram pelo

nas compras por smartphones no Brasil.

aparelho. A tendência é que cada vez
mais os consumidores usem as pla-

41%

vendas por
dispositivo
móvel De maio
a junho de 2018

taformas digitais para o dia a dia de
compras, seja em supermercados, lojas de roupas, cosméticos ou até mesmo nos shoppings.
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M a i s foco n o
co n s u m i d o r
Para o futuro, as experiências de
compra serão cada vez mais focadas no

compr am pelo smartphone

consumidor, que busca práticas diversificadas e em multicanais. “A compra
por voz, por exemplo, é algo que está

70%

65%

mulheres

homens

surgindo agora. Estamos só no começo
do uso dos meios móveis e digitais, que
já estão com o consumidor em toda a
jornada de compra”, afirmou Xavier.
Segundo Ricardo Pastore, coordenador do Núcleo de Estudos e Negócios
do Varejo da ESPM, o uso dos aplicativos móveis se tornará cada vez mais
comum. “O consumidor está usando o
celular como canal de compra, e esse
comportamento só vai crescer”, disse.
Nesse cenário, algumas empresas
estão se transformando para ganhar
vantagem competitiva.
Há 18 anos, o Magazine Luiza iniciou
suas vendas pela internet e reinventouse ao decorrer do tempo. Em dezembro deste ano, a companhia anunciou a
compra da Softbox, startup que oferece
soluções de tecnologia para o varejo. O 

pelo comércio eletrônico e o lançamento

objetivo da compra é ampliar o marke-

de sua própria plataforma, desenhada e

tplace e fazer com que empresas ana-

desenvolvida dentro da empresa.

lógicas se tornem digitais.
Já a Netshoes apostou em uma série

Fo rç a da s s ta rt u p s

de iniciativas para crescer, como o uso

Mas não só as tradicionais companhias

de dados para identificar os perfis dos

estão fazendo a diferença no mercado.

consumidores, parcerias com outras

Diversas startups também estão usando

empresas para facilitar a navegação

a tecnologia para transformar o varejo.
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A Amaro, que nasceu como uma “nativa digital”, mescla experiências onli-

bôs, que fazem a triagem de produtos
e definem as melhores rotas.

ne à jornada de compra em suas guide

Recém-chegadas ou não, todas essas

shops de moda. Além disso, usa análi-

empresas têm algo em comum: não fo-

se de dados para entender o perfil das

cam na tecnologia em si, mas nos pro-

consumidoras e aprimorar a seleção de

blemas que podem resolver com ela.

produtos e os canais de vendas.

“As ações precisam ser voltadas para

Já a Rappi nasceu com o propósito

o consumidor. A necessidade do cliente

de entregar, com ajuda da tecnologia,

é a direção correta. Hoje, a cultura dos

qualquer coisa em poucos minutos.

empresários ainda é muito conserva-

Hoje, a startup atua em diversos países

dora, e eles acabam sendo atropelados

e possui 3,6 milhões de usuários — en-

por outros que estão inovando”, afir-

tre eles, 800 mil no Brasil — e dois mil

mou Pastore.

funcionários. A startup também tem
como clientes grandes varejistas, que
podem direcionar os seus produtos
para centros de distribuição com ro-

https://www.startse.
com/noticia/novaeconomia/59169/nova-eravarejo-18-12-18
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Mercado
autônomo
da Zaitt chega
em São Paulo
Startup, que já tem uma loja em Vitória,
aposta na inteligência artificial para
proporcionar uma experiência de
consumo sem funcionários

P o r J o ã o O r t e ga
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A

startup Zaitt vai

é fazer parcerias com varejistas reno-

abrir, até o fim de

mados e oferecer a nossa tecnologia,

fevereiro, uma loja

com nosso modelo. Assim, o cliente

autônoma em São

deste player poderá ter a experiência

Paulo. O mercado

da compra autônoma, que é o nosso

funcionará pratica-

forte”, explica Roberto Passos.

mente sem funcionários – apenas uma

Em São Paulo, a previsão é de abertura

pessoa fica responsável pela reposi-

de quatro lojas, sendo a primeira no bair-

ção de produtos. Desde a entrada do

ro do Itaim Bibi até o fim de fevereiro. “A

consumidor no estabelecimento até

loja conversa e interage com o cliente. É

o pagamento, tudo será realizado de

toda uma experiência excepcional de con-

maneira automatizada.

sumo, que está tendo uma ótima recep-

A startup aposta na inteligência artifi-

ção do público”, diz o head de operações.

cial para simplificar todo o processo da

Diferentemente da loja em Vitória, o

compra. O acesso é controlado: clientes

mercado em São Paulo terá produtos

cadastrados no aplicativo entram na loja

que vão além da conveniência. Com o

por reconhecimento facial – sem nem

dobro do tamanho da primeira unida-

precisar tirar o celular do bolso. Depois

de, ela terá “a cara de um empório”,

de escolher seus produtos, ele pode sair

segundo Roberto, e permitirá novos

do mercado sem passar no caixa. A con-

testes com um público maior.

ta é cobrada no próprio app.
Lojas autônomas já são uma realidade
em algumas cidades dos EUA e da China,
mas Roberto Passos, head de operações
da Zaitt, revelou à StartSe que toda a
parte tecnológica é desenvolvida dentro

Já imaginou fazer compras
sem passar no caixa, sem filas,
em um processo totalmente
automatizado? Isso já é
uma realidade no Zaitt

da empresa. Na América Latina, a startup é pioneira neste tipo de tecnologia.
O n e góci o da Z a i t t
Apesar da loja piloto ter tido boa aderência em Vitória – foram cerca de 20

https://www.youtube.com/
watch?v=RRmEI6oLmcE

mil vendas em um ano – os mercados
autônomos são um mostruário do que
a tecnologia da Zaitt é capaz. “A ideia

https://www.startse.com/noticia/
startups/60142/mercado-autonomoda-zaitt-chega-sao-paulo
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Walmart
lançará serviço
de entrega
direto na
geladeira
dos clientes
Com o InHome, os entregadores
usarão câmeras portáteis e uma tecnologia 
de entrada inteligente
Por Isabella Car valho
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O

Walmart anunciou,

para que os funcionários retirem.

nesta sexta-feira

Os entregadores do novo serviço rece-

(7), o seu novo ser-

berão treinamento para garantir o cuida-

viço de entregas.

do com as entregas e organizar a geladei-

No segundo se-

ra de forma eficiente. Segundo Marc Lore,

mestre deste ano,

presidente do e-commerce do Walmart,

clientes de algumas cidades poderão ter

a iniciativa faz parte da estratégia da em-

seus pedidos entregues diretamente em

presa de inovar e alcançar novos ativos

suas geladeiras. Com o serviço InHome,

exclusivos. “Agora podemos atender os

os funcionários do Walmart usarão câ-

clientes não apenas em sua última milha,

meras portáteis e uma “tecnologia de

mas nos últimos passos”, disse.

entrada inteligente” ainda não revelada.

O serviço será lançado para mais

Os clientes poderão escolher por

de um milhão de consumidores nas

onde o entregador entrará e acompa-

cidades de Kansas, Pittsburgh e Vero

nhar todo o processo remotamente,

Beach. O Walmart ainda não deu mais

com vídeos em tempo real ou grava-

detalhes sobre preços ou que tipo de

ções. Um dispositivo inteligente forne-

tecnologia será usada. Segundo a em-

cerá um acesso único ao funcionário,

presa, as informações serão reveladas

apenas durante o tempo de entrega.

mais próximas do lançamento.

Futuramente, os consumidores também
poderão devolver itens comprados no
site do Walmart pelo InHome, deixando
os produtos no balcão de suas casas

https://www.startse.
com/noticia/novaeconomia/65449/walmartentrega-direto-geladeira
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Walmart
prepara
Laboratório
de Inteligência
do Varejo em
loja nos EUA

notou que um

é dirigida por Mike Hanrahan,

grande número

ex-diretor de tecnologia e co-

de dispositivos -

fundador da Jet.com., adquirida

cerca de 100 em

em 2016 pela varejista. Ainda não

cada oito corre-

está claro o quão perto o Wal-

dores - estão

mart está de estrear a tecnologia

posicionados no

da equipe Kepler. Por enquanto,

local.  Além dis-

os visitantes da loja de Levittown

so, placas dizen-

não experimentam nenhum pro-

do “Atualizações

cesso de checkout automatizado,

em andamento.

como na Amazon Go - que detec-

Mudanças emo-

ta o que o cliente pegou e realiza

cionantes no ca-

o pagamento automaticamente.

minho” estão no

Para se aproximar disso, o

chão da loja. Na

Walmart anunciou recentemente

seção de farmá-

a “Sam’s Club Now”, uma loja inte-

ercorrendo os corredores

cias, diversas câmeras pequenas

ligente de sua franquia de super-

da pequena loja do Wal-

foram instaladas nas prateleiras.

mercados para membros afiliados.

mart em Levittown, Nova

Segundo fontes da companhia,

Inaugurado em Dallas, o espaço

York, é possível notar algumas

elas serão usadas para testar a

conta com câmeras para contabili-

pistas de um importante experi-

precisão de sistemas que identi-

zar estoques, etiquetas eletrônicas

mento tecnológico que a gigante

ficam automaticamente os pro-

em prateleiras, realidade aumenta-

varejista está conduzindo. Há al-

dutos que os clientes retiram das

da e um aplicativo para localizar os

guns dias, a companhia anunciou

prateleiras. Porém, as câmeras

produtos de acordo com a lista de

que planeja lançar o Intelligence

também podem ter usos mais am-

compras realizada. Porém, os clien-

Retail Lab, ou Laboratório de Inte-

plos e de curto prazo, auxiliando

tes ainda não podem fazer as com-

ligência do Varejo, dentro de sua

a organizar e controlar o estoque,

pras automaticamente - é preciso

loja na cidade americana. A ideia

identificar vazamentos, entender

usar um aplicativo para escanear

é testar experiências de clientes e

quando carrinhos de supermerca-

produtos e pagá-los pelo celular.

de associados para, futuramente,

do estiverem em falta na entrada

oferecer serviços como compras

e identificar quando os itens estão

sem caixas e outras facilidades.

na prateleira errada.

Câmeras estão sendo
instaladas na unidade
de Levittown, em Nova 
York, para trazer
novas tecnologias
e possivelmente
competir com sistemas
da Amazon Go

P

O projeto, batizado de “Kepler”, é

O projeto Kepler faz parte

liderado por uma equipe interna

da Store No.8, incubadora de

com o mesmo nome.

tecnologia criada pelo Walmart

Em uma recente visita à loja,

para desenvolver conceitos ino-

um repórter da The Information

vadores para o varejo. A equipe

https://www.
startse.com/
noticia/novaeconomia/57328/
walmart-preparalaboratorio-deinteligenciado-varejo-emloja-nos-eua
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Com experiências
digitais e uso de
dados a Amaro
ganha espaço
no varejo
A empresa, que tem
Wellington José como
responsável pela área de
Experiência do Cliente,
aposta em ações de marketing
diferenciadas e no uso
de big data para superar
concorrentes

Por Isabella Car valho
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C

omo uma empresa

própria da marca, as peças já vão direto

que já nasceu digital,

para os guideshops ou e-commerce. As

a Amaro tem se tor-

clientes também podem fazer as com-

nado referência no

pras de forma fácil e rápida, assim como

varejo brasileiro. A

a devolução ou troca.

startup está reinven-

Com o “self service returns”, as con-

tando o setor por meio de novas experi-

sumidoras podem entrar no aplicativo

ências de compras. Em seus guideshops

e escolher entre três opções de devo-

- conceito em que o cliente experimen-

lução: coleta domiciliar, entrega em um

ta os produtos em uma loja física, faz

Guideshop ou envio pelos Correios. “A

a compra e pode receber em casa -, a

Amaro virou um aplicativo. As pessoas

marca une tecnologia à comodidade.

perguntam: ‘você já baixou a Amaro?’.

Com o lançamento de cerca de 10 mil

Com a multicanalidade, a exemplo do

produtos por ano, a empresa foge da

aplicativo, comprar fica tão fácil quanto

tradicionalidade e acredita no relacio-

pedir um carro ou comida pela inter-

namento direto com as clientes. Para

net”, comentou Wellington José, líder

isso, tem toda sua produção, marketing

em experiência do cliente na Amaro, no

e comunicação feitos em casa. Os pro-

Beauty & Fashion Day da StartSe que

cessos são ágeis: ao sair da fábrica da

aconteceu neste sábado (24).
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Da d o s s ão pr e ci o s o s
A Amaro também usa big data
para entender o perfil das consumidoras e facilitar a experiência
de compra. Com o Size Advisor a
cliente preenche informações básicas, como peso, altura, e algumas
preferências, e recebe uma sugestão de qual é o melhor tamanho
da peça para comprar. A recomendação é baseada no feedback de
outras pessoas semelhantes que
compraram ou devolveram.
Além disso, a empresa está
constantemente gerando dados
por meio das vendas - seguindo
sua linha nativa digital, a maioria das compras realizadas na
Amaro são online. “De quatro
pedidos que recebemos, três são
digitais e apenas um é de guideshop. O guideshop se tornou
um local físico de experiência
‘instagramável’ para as consumidoras, onde podem buscar sem
frete as compras que fizeram no
e-commerce, provar ou trocar
peças”, explica o líder em experiência do consumidor.
https://www.
startse.
com/noticia/
startups/57951/
com-experienciasdigitais-e-usode-dados-amaroganha-espacono-varejo
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A Magazine Luiza
tinha tudo para
ficar obsoleta.
Tinha...
Fundada há mais de 60 anos, a Magazine Luiza 
se tornou referência em inovação graças à
criação do LuizaLabs, uso de smartphones
nas lojas físicas e outras iniciativas
Por Isabella Car valho
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F

undada em 1957,

tório de inovação da varejista.

a Magazine Luiza

Criado em 2011, ele era formado, ini-

tinha tudo para fi-

cialmente, por um time de cinco pesso-

car no tradicional.

as responsáveis pelo projeto Magazine

Mas, ao decorrer

Você — o comércio eletrônico social da

dos anos, a com-

empresa que permite aos usuários se-

panhia se reinventou e virou uma das

lecionar produtos do site da Magazine

principais referências em inovação no

Luiza, criar suas lojas e receber uma

varejo brasileiro.

porcentagem pelos produtos vendi-

A transformação digital da Magazine

dos. A plataforma cresceu e, hoje, se

Luiza começou em 2000, quando a em-

tornou uma das principais fontes de

presa lançou suas vendas pela internet.  

renda de alguns comerciantes.

De lá para cá, os resultados são imen-

Além do Magazine Você, o LuizaLabs

sos. Para ter uma ideia, no terceiro tri-

passou a desenvolver outros projetos,

mestre de 2018, a empresa faturou 4,4

e hoje é responsável por toda a área de

bilhões de reais, sendo que 1,7 bilhão de

tecnologia da companhia. O laboratório

reais (38%) veio do comércio eletrônico.

tem sedes em São Paulo, Franca e Itaju-

Os números são reflexos de uma

bá, em Minas Gerais. Ao todo, são cerca

mudança que aconteceu, em grande

de 400 pessoas atuando em frentes de

parte, graças ao LuizaLabs, o labora-

processo, produto e tecnologia.
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M u da n ç a n a s

Mas a empresa também aposta no

loj a s f í s i c a s

Retire na loja, um sistema que permite

Outra iniciativa da empresa para se

aos clientes que compram online pegar

digitalizar foi investir em mobile den-

o produto nas lojas físicas, o que traz

tro das lojas físicas. Ao entrar em uma

um ganho de agilidade para a empresa

das unidades da marca, os clientes são

e o consumidor. Além disso, a compa-

atendidos por vendedores que carre-

nhia criou o Lu Conecta, com um paco-

gam um celular para finalizar as com-

te de serviços para smartphones.

pras de qualquer lugar, eliminando as

Recentemente, a companhia anun-

longas filas e agilizando os processos.

ciou mais um passo nessa jornada: a

A medida é tão impressionante que o

compra da Softbox, uma startup de Mi-

tempo médio de atendimento caiu de

nas Gerais, que oferece soluções para

40 para 10 minutos.

o varejo digital. A iniciativa apenas re-

A Magazine Luiza tem também o

forçou a estratégia da Magazine Luiza

Mobile Entrega, que fornece a loca-

de ampliar sua cadeia de vendas e se

lização dos pedidos feitos online ao

aliar à outras varejistas e indústrias.

cliente direto pelo aplicativo, permitindo a eles receber mais rapidamente
as atualizações da entrega.

https://www.startse.com/noticia/
nova-economia/59172/digitalizacaomagazine-luiza-18-12-18
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Conheça
2 Startups
que estão
reinventando
o varejo.
StartSe separou duas empresas que estão
despontando no novo varejo. Confira:
Por Isabella Car valho
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s startups estão

“A Rappi não nasceu apenas como um

cada vez mais pre-

serviço de entrega. Nós resolvemos os

sentes no varejo,

problemas das pessoas”, afirmou Tiago

usando tecnologias

Barra, diretor de crescimento da startup

como big data, in-

no Brasil. O desempenho chamou a aten-

teligência artificial e

ção de todos, e a empresa foi selecionada

robótica para aprimorar processos inter-

pelo Y Combinator, uma das aceleradoras

nos, transformar a experiência de compra

mais prestigiadas dos Estados Unidos.

A

do cliente e mesclar os canais de compra.

Pouco depois, recebeu cerca de 50 mi-

De acordo com um estudo realizado

lhões de dólares de investimentos. As-

pelo hub de inovação OasisLab, o total

sim, a empresa começou sua expansão,

de startups brasileiras de varejo subiu

chegando no Brasil em julho de 2017. Na

de 115 para 194 em menos de um ano.

prática, os clientes têm acesso a mais de

StartSe separou duas delas que estão

500 estabelecimentos parceiros e podem

despontando nesse cenário. Confira:

comprar desde produtos de supermercado a remédios e eletrônicos. O usuário

R appi

encontra o mesmo preço das lojas físicas,

Criada em 2015 e com investimento

pode variar de acordo com a distância.

dos principais fundos do Vale do Silício,

Durante o processo, um funcionário

a Rappi surgiu na Colômbia com a pro-

fica encarregado da compra e conversa

messa de entregar qualquer coisa em

com o cliente sobre o pedido por um

poucos minutos — e, em seis meses de

chat. Os entregadores ficam com o va-

operação, 200 mil pessoas se cadastra-

lor total da entrega. Segundo Barra, a

ram apenas na cidade de Bogotá.

tecnologia tem um papel essencial neste

tendo apenas o custo da entrega, que
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processo, já que a empresa funciona

termo usado para designar uma startup

como um marketplace que conecta su-

avaliada em 1 bilhão de dólares ou mais.

permercados, farmácias e restaurantes.

Para Tiago, o futuro do varejo será

“A tecnologia tem o papel de unir

repleto de experiências mais práticas e

tudo isso da melhor maneira possível,

ágeis. “Não acredito que as lojas físicas

com um custo acessível para o usuário

vão deixar de existir, mas vão encontrar

e honesto para os entregadores”, diz o

novas formas de chegar ao consumidor.

executivo. A startup ganha dinheiro na

A Rappi é uma empresa que traz vendas

negociação com os estabelecimentos

incrementais para o mercado. Não es-

parceiros, que pagam um percentual

tamos roubando o espaço de ninguém,

das compras realizadas pelo aplicativo.

mas criando canais mais interessantes

Hoje, a Rappi, presente em 14 cidades

e cômodos”, explica.

do Brasil, cresce 30% no número de entregas por mês. Além disso, os pedidos
são feitos em mais seis países: Colôm-

Loggi

bia, México, Argentina, Chile, Uruguai e

Quem vive em grandes metrópoles,

Peru. Hoje, a startup possui 3,6 milhões

como São Paulo, sabe o quanto o trân-

de usuários (800 mil no Brasil) e dois

sito intenso pode atrapalhar o cotidiano.

mil funcionários. Mas pretende ir além.

As entregas feitas por motoboys sempre

Até novembro, o negócio espera re-

foram uma opção para aqueles que não

ceber 11 mil pedidos por hora, e nos

querem perder tempo. Nesse cenário, a

próximos três anos, projeta chegar a

Loggi nasceu em 2013 com o objetivo de

80 milhões de usuários. Em outubro de

modernizar essa profissão e facilitar o

2018, a Rappi se tornou um unicórnio,

acesso ao serviço.
Tudo é online. O cliente acessa a pla-

A Rappi não nasceu
apenas como um
serviço de entrega.
Nós resolvemos os
problemas das pessoas

taforma, pelo computador ou celular, e

T i ag o B a r r a , d i r e t o r d e
c r e s c i m e n t o da s ta r t u p

em tempo real. As entregas são realizadas

se conecta diretamente com o motoboy,
definindo o trajeto que ele deverá fazer,
recebendo uma estimativa de preço. O 
pagamento é feito pelo próprio aplicativo,
que permite acompanhar o deslocamento
por moto ou bicicleta, e os motoristas parceiros são remunerados de acordo com
as viagens que realizam.
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A startup, que tem sede em São Paulo

podem direcionar os seus produtos para

e atua em 30 cidades (13 delas são capi-

centros de distribuição com robôs da Lo-

tais), virou também um importante ator

ggi, que fazem a triagem de produtos e

no varejo. “Hoje, o cliente não consegue

definem as melhores rotas.

comprar com facilidade no e-commerce

Em outubro de 2018, a startup recebeu

por conta da logística. O Brasil é um país

100 milhões de dólares de investimento

atrasado, e a experiência do consumidor

da Softbank. Com o dinheiro, além de

final nem sempre é colocada em primeiro

melhorar sua plataforma de tecnologia,

lugar”, diz Francesco Losurdo, diretor de

a Loggi, que hoje tem 520 funcionários,

comércio eletrônico e expansão da Loggi.

investirá em robótica e engenharia.

Foi assim que a startup passou a ofe-

“Somos uma startup inteiramente vol-

recer seu serviço para estabelecimentos

tada para inovação, não temos apenas

que querem se diferenciar e ter uma en-

uma área para isso. Queremos investir

trega mais ágil, conectando transporta-

na experiência do usuário final, aumentar

dores, centros de distribuição e entrega-

nossa estrutura e melhorar ainda mais

dores. “Temos como propósito conectar

nossa tecnologia e nossos algoritmos”, diz

o Brasil, reinventando a logística com a

Losurdo. A Rappi também entrou para a

tecnologia. Para isso, combinamos a eco-

lista LinkedIn Top Startups de 2018.

nomia compartilhada e softwares de inteligência”, conta Losurdo.
Na prática, clientes como Amazon, Via
Varejo, Mercado Livre e Magazine Luiza

https://www.startse.com/noticia/
startups/59181/3-startups-queestao-reinventando-o-varejo
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China:

Novo
var ejo

• Com novo varejo

• Entenda como

• Realidade

e apps de delivery,

funciona o

aumentada

alimentação

supermercado

cria loja de

saudável cresce

inteligente

roupas a

na China

da Alibaba

partir do nada

P o r J o ã o O r t e ga
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Com novo
varejo e apps
de delivery,
alimentação
saudável cresce
na China
Gigantes chineses de tecnologia estão
investindo pesado no setor de alimentos
frescos entregues em casa
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A

transformação do
varejo e a popularização dos apps de
delivery não mudam apenas a forma como se con-

some, mas quais produtos as pessoas

– que deve investir US$ 900 milhões na

compram. A consultoria de marketing

Thai Fruit. Vale ressaltar que nos EUA há

China Skinny realizou pesquisas de campo

uma tendência similar: a Amazon adquiriu

em diversas casas na China e constatou

a Whole Foods, por exemplo.

que alimentos saudáveis estão tomando

A China Skinny ressalta, porém, que

os lugares que antes eram ocupados por

ainda existe entre diversas famílias chi-

comidas congeladas pré-prontas.

nesas resistência a pratos prontos. Mães
querem controle sobre a alimentação

n e góci o s co m a ch i n a

de seus filhos, mas não têm tempo para

De acordo com publicação da con-

todo o processo de se fazer uma refeição

sultoria, a mudança não é apenas cul-

completa. Este panorama contribui para

tural. Hoje, consumidores chineses

o aumento do comércio de alimentos

têm acesso mais fácil e barato a uma

frescos, mas já prontos para cozinhar.

alimentação saudável. Mercados do

Uma pesquisa da consultoria Goldstein

novo varejo, que trabalham tanto com

prevê que o mercado de fresh-food va-

unidades físicas quanto com marketpla-

lerá US$ 150 bilhões até 2025.

ces digitais, oferecem produtos frescos

Segundo a China Skinny, no entanto,

entregues em casa em menos de 30

as transformações do consumo com a

minutos. Hoje, o país conta com mais

popularização do novo varejo não estão

de 350 milhões de usuários ativos de

restritas ao setor alimentício. A consul-

serviços de delivery de alimentos.

toria especializada em marketing afirma

O levantamento acontece em um cená-

que marcas de todos os setores do co-

rio onde empresas gigantes de tecnologia

mércio chinês devem se preparar para

estão investindo em mercados focados

mudar seus produtos diante das novas

em alimentação saudável. É o caso do

demandas do público.

aporte de US$ 300 milhões da Alibaba
na plataforma de e-commerce Yiguo, e
do crescimento acelerado do segmento
de alimentos frescos da varejista JD.com

https://www.startse.com/noticia/
ecossistema/64131/com-novo-varejoe-apps-de-delivery-alimentacaosaudavel-cresce-na-china
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Como
funciona
o supermercado
inteligente
da Alibaba
Supermercado Hema, ou Fresh Hippo,
usa dados dos consumidores para 
otimizar logística e sugerir produtos
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xiste uma série de

Na mesma linha, o executivo chinês

tecnologias desen-

Rick Li, vice-presidente de branding da

volvidas recente-

startup YeahMobi, acredita que o vare-

mente para o va-

jo na China está chegando a uma “nova

rejo. Desde robôs

era”. “O varejo tradicional está desa-

que organizam o

celerando, mas as grandes empresas

estoque até lojas sem funcionários,

de tecnologia chinesas estão fazendo

em que o pagamento é realizado por

parcerias com varejistas e renovando o

reconhecimento facial, são inovações

mercado. Com dados de consumo dos

que estão aparecendo em diversas

usuários, é possível saber exatamen-

iniciativas espalhadas pelo planeta.

te quais produtos estocar e promover

Entretanto, estes avanços estão me-

serviços personalizados”, explica.

E

lhorando o varejo, mas não o transformando em seu núcleo.

Principalmente para comércio de
vestuário – mas não restrita a este se-

Para o professor Jeffrey Towson, da

tor – há uma tendência em que os es-

Universidade de Pequim e uma das

paços físicos se tornam espaços para

principais vozes do LinkedIn global-

“descobrir as marcas”, e não necessi-

mente, o novo varejo é “a novidade

tam mais o estoque no local. “As pesso-

mais importante acontecendo na Chi-

as vão às compras para experimentar

na neste momento”, e vai muito além

novos produtos, mas o serviço em si,

de robótica para acelerar processos. É

desde o pedido ao pagamento, é digital,

uma revolução na forma como as pes-

e os produtos são entregues na casa do

soas consome, que tem a Alibaba como

consumidor”, destaca Rick Li.

principal agente.
O professor nascido nos EUA define
o novo varejo como “a fusão de ativos
físicos e digitais em uma experiência
de consumo integrada e desenvolvida
com base em dados”. Ou seja: não é
possível pensar em uma transformação
profunda do varejo sem uma extensa
base de dados dos consumidores e a
tecnologia para analisá-la e, automaticamente, promover uma experiência
personalizada de consumo.
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F r e s h H i pp o : o

uma dieta mais apropriada. E até indi-

s u pe r m e rc a d o do f u t u ro

car um filme, porque a plataforma sabe

O Fresh Hippo, supermercado da Ali-

que você gosta de assistir a algo depois

baba, é o principal case do novo varejo
no mundo. Também chamada de Hema,
a rede já conta com mais de 150 lojas na
China e cada uma delas tem um faturamento médio 30% maior do que um supermercado tradicional, segundo Towson.
Os produtos disponíveis na loja, a
maneira como eles estão distribuídos,
o caminho pelo qual o cliente passa
e, principalmente, a plataforma digital do Fresh Hippo foram planejados
com base em dados de consumo. Em
palestra à StartSe, durante a Missão
China, Towson deu um exemplo prático
da experiência do consumidor quando
ele compra uma lagosta:
“Você escaneia o QR Code da lagosta
fresca com seu telefone, e já recebe informações sobre onde e quando ela foi pescada, além de toda a logística de entrega
pela qual ela passou para chegar até o
mercado. Isto é muito importante, porque
escândalos alimentares são comuns na
China”, expõe. “Então, o aplicativo sugere
um acompanhamento para a lagosta. Indica um vinho complementar. Apresenta
diversas receitas de lagosta, e já oferece
todos os demais produtos para fazê-la”.
“Em breve, com mais dados sobre a
saúde do consumidor, poderá contraindicar um produto ao qual você ou seu
filho seja alérgico, e até recomendar

de jantar”, afirma Jeffrey Towson.
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No fim das compras, porém, não é

foco em produtos de valor mais alto.

preciso levar nenhuma sacola cheia

“O que estamos vendo agora é uma

de produtos. O serviço de delivery do

corrida para obter ativos. Se você não

Fresh Hippo garante a entrega em, no

tiver todos os ativos que precisa, será

máximo, 30 minutos em um raio de

tarde demais daqui a cinco anos. Para

3km de qualquer unidade.

as marcas e os comerciantes, é uma

A concorrência, claro, tomou inicia-

corrida pelos dados. Para as platafor-

tiva: a JD.com, gigante de tech cujo e-

mas (Tencent e Alibaba), agora é hora

commerce faz parte do ecossistema da

de obter uma infraestrutura física: os

Tencent, adquiriu a rede de supermer-

pontos de varejo, os estoques, enfim,

cados 7FRESH e pretende ter 300 lo-

toda a logística”, resume Jeffrey Towson.

jas, com modelo semelhante ao Fresh
Hippo até 2020.  A própria Tencent,
inclusive, comprou 15% da rede Super
Species, cujas lojas são menores que
a de supermercados tradicionais, com

https://www.startse.com/
noticia/ecossistema/65544/
novo-varejo-entenda-comofunciona-o-supermercadointeligente-da-alibaba
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Realidade
Aumentada cria
loja de roupas
a partir do nada
Os clientes que entram na loja se deparam 
com um lugar sem nenhuma peça à venda.
Entretanto, por meio de um aplicativo, os
produtos são revelados em seus smartphones
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E

-commerce ou loja
física? Uma mistura
dos dois. Uma ação
promovida

pelo

aplicativo Snapchat
e a linha de vestuá-

rio da LEGO transforma um espaço vazio em uma loja de roupas virtual. Isso é
possível por causa dos avanços na área
da realidade aumentada. Os clientes
que entram na loja em Londres se deparam com um lugar sem nenhuma peça
à venda. Entretanto, ao escanearem o
QR Code no app Snapchat, os produtos
são revelados em seus smartphones.
A loja virtual conta com uma cabine
de DJ interativa, máquina de fliperama,
caixa para pagamento e, claro, peças de
roupas exclusivas. Tudo isso ao melhor
estilo LEGO, como mostra a imagem.
“Estamos, como marca, explorando
a diversidade de plataformas digitais e
tecnologias para nos conectar com os
fãs de maneira divertida e cativante”,
afirma Lea Sandell, líder em mídias sociais da LEGO. “Este é um experimento
que explora maneiras de conectar o
mundo físico com o digital”.
“Snapchatters têm uma relação natural
com a realidade aumentada, e 70% dos
usuários a utilizam todos os dias”, diz Will
Scougal, diretor de estratégias criativas
do Snap. “Adicionar o e-commerce a uma
experiência empolgante como essa nos
ajuda a criar canais de venda também”.

https://www.startse.com/noticia/
nova-economia/60970/realidadeaumentada-transforma-espacovazio-em-loja-de-roupas
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EUA :

robôs
na s
loja s
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Vídeo:
Como robôs estão
transformando a experiência 
de consumo nas cafeterias e
hamburguerias dos EUA
Nathália Medici, da StartSe, vai levar você para as ruas de São
Francisco, coração do Vale do Silício, e lhe mostrar como a automação já está presente no dia a dia da cidade, assim como
transformando o varejo!
Você vai conhecer a Café X, uma cafeteria onde o barista é um
braço mecânico, e a Creator, uma hamburgueria que automatizou o preparo de sanduíches e permite que sejam feitas todas
as personalizações possíveis (pimenta média e sem picles? sem
problemas!).

https://www.youtube.com/
watch?v=DVh4vPLK2CU&feature=youtu.be
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Como robôs
e drones já
participam
ativamente
do varejo que
conhecemos
Mercedes-Benz, Amazon, GAP, Uber usam robôs
para ajudar no empacotamento e na logística 
de entrega de seus produtos
P o r Ta i n á Fr e i t a s
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ntregas realizadas

dência ou não, a entrega com drones

através de drones

foi testada novamente na Nova Zelân-

são um assunto

dia. A ideia da empresa era de que um

discutido há algum

colaborador embalasse os pedidos e

tempo. Há dois

carregasse o drone, que leria um código

anos, a Domino’s

QR do pacote e o levaria até o destino.

entregou a primeira pizza via drone no

Neste ano, grandes empresas de tecno-

mundo, na Nova Zelândia. Um dos pon-

logia como Amazon, Google e Uber estão

tos positivos encarados pela entrega via

trabalhando já na evolução desta ideia. As

drone é que eles não passam por trânsi-

companhias estão desenvolvendo dro-

to ou semáforos, além de poderem ser

nes autônomos que realizam entregas.

controlados remotamente. Com a tecno-

A Amazon e o Walmart, por exemplo, já

logia, os clientes podem ter uma data e

patentearam iniciativas em que possuem

horário assertivos da entrega.

armazéns flutuantes em que drones en-

E

Há um ano, a Daimler, dona da Mer-

tregam os pedidos dos clientes direto em

cedes-Benz, fez parcerias com startups

suas portas de casa. O The Wall Street

para testar a mesma iniciativa. Coinci-

Journal classificou o fenômeno como a
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“physical cloud” – uma nuvem física.

É a inteligência artificial quem su-

Uma grande dificuldade encontrada

gere o tamanho da caixa a ser usada

para que iniciativas como essa não se-

em cada produto – o único trabalho

jam tão comuns é a regulamentação. Ao

do humano é de colocá-lo dentro da

passo em que os drones são tecnologias

caixa. Os próprios robôs a fecham e

inovadoras que nos permitem alcançar

colam a etiqueta que identifica a entre-

locais em que veículos sobre rodas ou

ga. Segundo o The Wall Street Journal,

aéreos não chegam com facilidade, eles

os humanos são majoritariamente ne-

permitem que o façamos – e ainda com

cessários para realizar tarefas que os

velocidade. No entanto, essa tecnologia

robôs ainda não dominam.

também pode apresentar uma ameaça

Se antes a Amazon utilizava um mi-

à segurança, caso seja mal-intenciona-

nuto para que um humano colocasse o

da. Já existem startups desenvolvendo

pacote em um caminhão, esse número

soluções para esse problema – esse é o

agora pode ser reduzido a zero. A va-

caso da SkySafe, que recebeu um apor-

rejista de Jeff Bezos não criou, é claro,

te de US$ 11,5 milhões no ano passado.

essa tecnologia do nada – e ela não foi

Mas, se apesar do potencial, os dro-

sempre sua. A startup Kiva é quem está

nes continuarem a enfrentar dificuldades,

por trás desses robôs, que podem car-

existe outra tecnologia que também pode

regar até cerca de 340 kg por vez.

auxiliar – e muito – nos processos de logísticas de grandes varejistas e que não
possui grandes problemas de regulamentação. Se você faz compras na Amazon,
saiba que sua compra pode estar sendo
parcialmente embalada por um robô.
É que, em grandes centros de distribuição da varejista – como o de Baltimore, nos Estados Unidos -, é possível
ver robôs entregando produtos para
colaboradores, que leem o que deve
ser escolhido e onde colocá-lo. Então,
o humano escaneia o código de barras
e o leva para uma prateleira rolante robótica que traz o produto diretamente
para o setor de empacotamento.
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Empresas como a Gap, Saks Fifth

Amazon Robotics, Tye Brady, afirmou

Avenue e Staples são exemplos de em-

ao jornal que a companhia está sempre

presas que utilizaram as soluções da

procurando maneiras de tornar seus

Kiva, que foi comprada pela Amazon

funcionários mais eficientes.

em 2012. A startup, criada em 2003, foi

Já a JD.com, uma das maiores vare-

adquirida por US$ 775 milhões – movi-

jistas da China, tem outras diretrizes.

mento decisivo para que a varejista se

Richard Liu, CEO da companhia, afir-

tornasse líder também no uso de ro-

mou que seu objetivo é de ter sua força

bôs em seus centros de distribuição. De

de trabalho 100% composta por robôs.

acordo com o Deutsche Bank, a aquisi-

Hoje, a empresa chinesa já possui uma

ção da startup tornou possível que os

grande parcela de sua atividade auto-

custos de estoque da Amazon fossem

matizada e compartilha do mesmo in-

reduzidos em 20% - é claro que, devi-

teresse por drones.

do a eficiência, a Kiva trouxe saudades
para seus antigos clientes.
Devido as patentes, experiência e
eficiência da startup, nenhuma das
outras empresas de robôs foram capazes de criar um sistema comparável
até recentemente. Christopher Atkeson, professor de robótica na Carnegie
Mellon, afirmou que um braço robótico
será capaz de substituir os trabalhadores dos estoques da Amazon em cinco
anos. Não que isso esteja nos planos
da varejista – ao menos, não ainda.
Recentemente, a Amazon aumentou
o salário mínimo de seus colaborado-

O m e lh o r s i s te m a

res. Hoje, a varejista emprega cerca de

ro boti z a d o d o va r e j o

575 mil pessoas – um crescimento de

Mas, se a Amazon é líder no “varejo

340 mil colaboradores se comparado

robotizado” em termos de escala, existe

há um ano, segundo o TWSJ. Com a

uma empresa que ultrapassou a vare-

ascensão dos robôs, não há como pre-

jista em termo de sofisticação. Esse é o

ver se esses números continuarão cres-

caso da Ocado, uma mercearia online da

cendo, mas o chefe de tecnologia da

Inglaterra. Em um centro de distribuição
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nos arredores de Londres, é possível

A Ocado se destaca também pelos

ver robôs do tamanho do R2-D2 de Star

seus softwares. A inteligência artificial

Wars andando e se aproximando sem

auxilia para a otimização de toda a ca-

nunca sofrer com colisões.

deia de logística da empresa – desde

Se a sua pergunta é “como um robô

onde estocar os milhares de itens, quais

pode lidar com alimentos corretamen-

devem ser empacotados primeiro e em

te?”, eu vou te explicar. Após receber um

quais sacolas, quais itens devem ir em

pedido pela internet, um robô da Ocado

cada caminhão (para que um sorvete

vai até a prateleira específica e posiciona

não derreta no meio do caminho, por

o produto em uma esteira rolante, que

exemplo). A tecnologia mensura quais

o leva até os colaboradores. Como no

são as melhores opções – realizar uma

caso da Amazon, os funcionários em-

entrega mais rápido ou usar o espaço de

pacotam os produtos, que são levados

forma mais eficiente – e toma a decisão

até o transporte pelos robôs de forma

considerando todas as variáveis.

autônoma – algo ainda não realizado
pelos robôs da varejista de Bezos.

Depois de 18 anos e inúmeras mudanças no sistema, a Ocado consegue
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E n tr e g a s co m
v e ícu lo s au tô n o m o s
Apesar de pensarem em iniciativas
com drones, a Amazon e o Walmart
não descartam as opções de transporte terrestre – elas apenas estudam opções mais elaboradas do que
as que já existem. Entre elas, as vans
autônomas, que poderiam entregar
produtos diretamente para os consumidores ou colocá-las no depósito mais perto (em forma de armário)
mais próximo da sua vizinhança.
entregar as compras para seus clientes

O modelo acaba também reduzindo

em suas portas pelo mesmo preço que

custos à longo prazo por não precisar

pagariam se as comprassem na loja. E 

de um humano e por excluir iniciati-

esse parece ser apenas o começo para

vas consideradas básicas para nós,

a varejista. Segundo o Wall Street Jour-

como volantes, airbag, cintos de segu-

nal, a empresa possui patentes relacio-

rança e até os próprios bancos. Dessa

nadas ao uso do sistema em fazendas.

forma os veículos poderiam ser feitos

Talvez algum dia os robôs poderão re-

de qualquer formato, especialmente

colher as próprias frutas de suas árvo-

pensados para trazer mais eficiência

res, higienizando e as entregando ime-

às entregas. Por isso, veículos em

diatamente com drones. A iniciativa é

formas de “cápsulas” não seria uma

semelhante ao que a Amazon fez há al-

surpresa. Será que o próximo passo

gum tempo – cortou os intermediários

é termos uma van autônoma que en-

ao possibilitar que empresas chinesas,

trega pizzas, tal qual no seriado da

por exemplo, vendessem diretamente

Netflix Black Mirror?

para consumidores em todo o mundo.
Outro sonho da Ocado, de acordo
com Paul Clarke, CFO da empresa, é
de utilizar robôs para carregarem containers, visto que esse é um trabalho
de grande dificuldade e que possui
grandes problemas.

https://www.startse.com/
noticia/nova-economia/56124/
como-robos-e-drones-japarticipam-ativamente-dovarejo-que-conhecemos
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