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Na última semana tivemos um dos

dias mais esperados do ano tanto para o

varejo quanto para os consumidores de

diversos países. A famosa Black Friday,

criada nos Estados Unidos no final dos

anos 80, é uma ação de vendas anual

que ocorre na última sexta-feira do mês

de novembro e já vem sendo adotada por

países como Austrália, Canadá, Portugal

e desde 2010 também pelo Brasil.

A data que marca o início das

compras de Natal é caracterizada por

lojas físicas abertas 24 horas, descontos

expressivos, e promoções irrecusáveis

que englobam desde eletrônicos, itens de

vestuário e eletrodomésticos até

veículos, casas e apartamentos.

Os resultados crescentes da Black

Friday brasileira podem ser observados

no gráfico abaixo: das zero horas do dia

25 de novembro deste ano até as zero

horas do dia 26, o comércio vendeu 1,9

bilhões de reais o que representa um

.......

crescimento de 17% com relação a Black

Friday de 2015 e mostra que mesmo em

um ano de crise é possível ter ganhos

reais com as vendas de final de ano.

Nas primeiras edições da Black

Friday Brasil, as reclamações sobre

“maquiagem” de preços e denúncias de

práticas irregulares tiveram grande

destaque o que gerou uma certa

desconfiança por parte do consumidor

que tem sido atenuada com o passar dos

anos. Isto ocorre porque o cliente está

muito mais preocupado e atento as

informações dos produtos e não se deixa

mais enganar com informações inexatas

e falsas promessas.

Mas além de promoções

temporárias, descontos e muita

propaganda, as empresas têm percebido

que o consumidor, cada vez mais

exigente, procura não só o melhor

negócio, mas também a melhor

experiência. A conexão entre os mundos

online e off-line está cada vez mais forte

e os consumidores querem interagir com

a marca nos dois ambientes, físico e

.......
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virtual. Neste sentido, é necessário que a

empresa conheça seu cliente nos diversos

pontos de contato.

Sendo assim, a GS1 Brasil em

parceria com a H2R realizou uma pesquisa

para entender a visão das empresas e

consumidores sobre OmniChannel - Termo

composto das palavras Omni do Latim que

significa ‘tudo’, e channel do inglês que

significa ‘canal’ : Todos os canais.

Consumidores e empresas se relacionando

com trocas bem sucedidas nos vários

ambientes, loja, site, redes sociais, etc.

A pesquisa nos trouxe que para

79% dos consumidores os produtos

precisam possuir o mesmo código de

barras online e off-line para facilitar a

identificação do produto nestes

ambientes, 74% acham de extrema

importância que as informações de um

produto devem ser a mesma tanto na loja

física, como na virtual e 77% valorizam

ter informações detalhadas sobre o que

tem interesse.

O novo consumidor é digital, e se

sente confortável atuando em diversos

canais ao mesmo tempo, ele já não

separa o mundo virtual do mundo real. Ele

se “tornou” OmniChannel e procura

empresas que possam atender suas

necessidades estando na loja física, ao

telefone ou até mesmo no sofá de casa.

Os consumidores querem ter a

opção de escolher onde e como comprar,

a forma e prazo para receber o produto ou

trocá-lo em caso de desistência ou mesmo

necessidade. Para 68% deles é frustrante

quando não conseguem rastrear um

produto que foi comprado online.

Além do produto, o consumidor

também está atento com a relação que a

loja mantém com ele e as formas que

esse relacionamento acontece.

A pesquisa aponta que os

consumidores utilizam os mesmos canais

que se comunicam agora também para

comprar. São 4 principais canais: E-mail,

Site, Redes Sociais e Loja Física. São os

passos do OmniChannel no Brasil a

Integração entre esses canais de

comunicação/vendas se tornando cada

vez mais importante para uma experiência

de compra completa e satisfatória.

Os consumidores entendem o

OmniChannel e já cobram isso das

empresas ao querer a integração entre os

canais com informações conexas e

integradas. Por isso, a cada dia é mais

importante para as empresas a

convergência dos canais de vendas, de

informações e de comunicação com seu

cliente, aproximando-se dos seus

consumidores com um atendimento mais

personalizado e alavancando suas vendas

não só na Black Friday mas em todos dias

do ano.


