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Tendências do varejo
e do comportamento
do shopper
Para acompanhar esta mudança de geração, a transformação interna precisa ser
mundo muda muito mais rápido do que
acelerada com pensamentos e pessoas cosomos capazes de absorver. Se essa já
nectadas neste novo mundo. Os produtos
é uma realidade para as pessoas, torna-se
e serviços precisam ser percebidos pelos
ainda mais complicado para empresas e
consumidores como algo relevante, que
instituições. Por isso, estar bem informase conecte e tenham propósitos claros. O
do é essencial para qualquer profissional
processo para levar a decisão de compra
que queira desenvolver uma carreira bemdeve levar em consideração esta mudan-sucedida e no varejo o processo não é difeça na forma de pensar e agir, com planos
rente. Para as empresas, conseguir uma comais objetivos e simples, porém com innexão relevante com os consumidores tem
formações importantes para esse público
sido cada vez mais difícil. Além das opções
que pesquisa muito mais antes de fechar
que competem pelo tempo dos clientes, os
uma compra. Outro ponto importante é
hábitos de consumo têm se tornado mais
que para esta geração é meio óbvio, mas
difusos. Lidar com esse cenário mais nebutambém nos fazer rever nossos pontos
loso pode parecer uma tarefa árdua, pois a
de contato: não existem barreiras entre o
nova geração de consumidores, mais digionline e o offline. Para eles a navegação é
tal, mais individual e exigente
natural e deve facilitar a aproxiimpõe desafios diários. Então,
mação com a marca e a decisão
o que fazer?
“Produtos de compra. Pontos de venda e
e serviços e-commerces devem estar coCom o mesmo tamanho
nectados, oferecendo as mesmas
que alguns países — quase 50 precisam ser mensagens, produtos e serviços,
percebidos pois o empoderamento desta gemilhões — e um potencial de
consumo que deve ultrapassar
como algo ração fez com que as marcas perR$ 75 bilhões até 2019, de acora necessidade de ofererelevante” cebessem
do com Nielsen, os Millennials
cer um processo de compra con(geração de 21 a 34 anos) são
veniente para o consumidor em
altamente conectados e antetodas as plataformas.
nados com o mercado digital
e fortalecem o interesse das marcas. Na
Diferentemente do que se imaginava
grande maioria das vezes, são usuários atihá pouco tempo, alguns estudos mosvos das redes sociais, apresentam um pentram que o mundo digital aproximou, de
samento globalizado, são socialmente resforma muito positiva, os consumidores
ponsáveis e se interessam por inovações e
da loja física, contribuindo para o aumeninterações virtuais. Hoje, esse público está
to das vendas multiplataformas. Acredito
cada vez mais interessado nos aspectos soque o fato se deve pela facilidade do conciais, econômicos, tecnológicos e até messumidor em buscar mais informações somo ideológicos defendidos pelas marcas.
bre os produtos deixando-o mais seguro
E algumas características predominantes
em realizar a compra. Oferecer esse tipo
nesta geração na decisão de compra impacde experiência facilita a decisão de estam diretamente a forma como ‘aprendecolha e deve deixar de ser algo para lojas
mos a fazer marketing’. Essa nova geração
conceito, mas sim ser implementada em
não quer se sentir influenciada por propatoda a cadeia. Marcas que souberem fazer
gandas, quer buscar informações online,
um bom uso dessa nova maneira de se revalidação de terceiros e buscam – princilacionar, com certeza, estarão à frente de
palmente – autenticidade.
seus concorrentes.
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