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relatório
Criamos um relatório resumido das principais tendências que irão influenciar o
varejo brasileiro em 2016.
Identificamos através de pesquisas que alguns comportamentos de compra
serão mais fortes nesse novo ano e irão se consolidar. Alguns deles estão
associados com o uso mais intenso da tecnologia, outros reforçam a forma de
pensar, e comprar, dos brasileiros. As tendências de curto prazo não
representam necessariamente rompimentos nos comportamentos, mas a
consolidação de novos valores e meios de acessar produtos ou serviços.
As tendências sintetizadas nesse relatório, são analisadas sob o cenário e código
cultural brasileiro. Movimentações semelhantes são observadas nos mercados
estrangeiros com características e velocidades de concretização diferentes.
Então, o principal objetivo desse relatório é indicar os direcionadores do
comportamento de compra que estarão em alta no Brasil, não excluindo as
tendências globais.
Assim como 2015, esse será um ano desafiador para o varejo brasileiro. Apesar
de recessivo, o mercado conta com expressivo poder de compra e o volume de
consumo dos brasileiros deverá ultrapassar R$ 3 trilhões no ano. Ainda que os
percentuais de crescimento sobre o ano anterior sejam negativos, considere
que a retração do mercado não deverá reduzi-lo à insignificância, o principal
volume de dinheiro transacionado no Brasil é expressivo e o crescimento será
retomado cedo ou tarde. Boa época para entender e estreitar o
relacionamento com o consumidor.
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editorial
Nossa sociedade utiliza o comércio varejista a milhares de anos. Estamos
vivendo numa época de mudança, o varejo está se sofisticando, adquirindo
conhecimento próprio, entendendo melhor o consumidor e utilizando novas
tecnologias a seu favor. Nessa mudança comercial, social e tecnológica, são
criados novos espaços no mercado e grandes oportunidades de negócio
tomam vida.
Selecionar o que ler e ter a informação certa é um grande desafio nos dias de
hoje. Por isso, rastreamos informações e fazemos análises como um enorme filtro
de dados para extrair o que realmente importa em nosso dia-a-dia. Escolhemos
algumas análise de tendências e resumimos ao máximo as informações para
ganharmos foco e tempo no que realmente fará a diferença nos próximos
meses.
Na Dexi, estudamos as mudanças no comportamento de consumo. Assim,
pudemos selecionar as tendências para 2016 que provavelmente guiarão as
principais mudanças no varejo nacional. Sendo você varejista ou não, o que
importa é que juntos poderemos entender o cenário desse ano para gerar
novos negócios ou, simplesmente, melhorar o relacionamento com os clientes.
Apesar das nossas incertezas no cenário político e econômico, podemos pensar
que a evolução dos consumidores é crescente, assim como sua informação e
exigência ao redor de novos produtos e serviços. Esse fato não vivencia crise.
Então, podemos pensar sobre nós mesmos como grandes planejadores do
futuro. Agentes que tem a informação da direção do mercado e que são
capazes de criar grandes negócios, novos produtos, lojas inovadoras,
atendimentos surpreendentes e tudo mais que a informação e o conhecimento
nos propicia. Se soubermos, e entendermos, qual a direção do mercado,
poderemos criar o futuro.
O que é importante nesse relatório não é necessariamente a futurologia do
comportamento de compra do consumidor, mas a orientação do sentido que o
mercado caminha para inspirar quem faz o varejo físico e digital hoje. Essas
informações podem guiar os negócios do futuro. Considere como um mapa de
tendências que servirá para alavancar a próxima geração de loja, produto,
serviço e experiência.

Quem sabe o que vai acontecer e fará o resultado de 2016 será você. Feliz 2016!

Sérgio Barbi

Diretor Executivo

Desirée Peron

Diretora de Marketing
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metodologia

sobre a Dexi

rastreamento e indexação
acompanhamos publicações físicas e
online
sobre
varejo,
consumo,
economia,
negócios,
marketing,
franquias
e
propaganda.
Essas
publicações são importantes fontes de
informação para entendermos o que
está acontecendo no varejo brasileiro
por diversos ângulos de visão.
Organizamos os dados importantes das
edições por assunto, data, relevância e
frequência.

somos uma consultoria de varejo.

aderência e classificação
comparamos o universo de dados
rastreados e indexados com diversas
projeções do cenário nacional para
2016,
assim
podemos
saber
a
importância do dado coletado no
futuro. As informações são classificadas
num estudo de viabilidade, influência e
impacto no varejo.
criação das tendências
as
informações
relevantes
são
analisadas de acordo com o potencial
de mudança nas dinâmicas atuais do
mercado,
interpretadas
por
especialistas do varejo e detalhadas
numa lógica temporal e de negócios.
Nesse estágio, as informações são
estruturadas como tendências e são
associados exemplos de referência e
fontes de pesquisa para inspirar novas
estratégias de varejo.

Nossa especialidade é a estratégia de
negócios, o ambiente da loja e o
comportamento
de
compra
do
consumidor.
Utilizamos
uma
abordagem conceitual centrada no
cliente, nosso objetivo é gerar valor
adicional nos negócios através da
experiência de compra positiva.
Estamos a serviço do varejo desde 2009
e temos extensa experiência com
redes de lojas, franquias, shopping
centers, fundos de
investimento,
indústria de bens de consumo e
agências de publicidade. Contamos
com metodologia própria de análise
do varejo e dispomos do melhor
conhecimento disponível no mercado
brasileiro para gerenciar a experiência
de compra dos clientes.
Desenvolvemos
o
pensamento
estratégico de negócios no varejo com
excelência criativa para resolver
complexos desafios. Assim, geramos
informações que ajudam os varejistas e
investidores a tomarem decisões de
negócios com maior confiança e
assertividade.

marketing de varejo
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2016

cenário
econômico

A situação econômica do país vai continuar difícil em 2016 com queda no PIB e
alta do dólar, inflação e juros. O desemprego deverá aumentar e chegar a 11%
(hoje 7,5%), a inflação deverá ser 8,2% (hoje 10,7%) e a inadimplência subir,
cenário típico de crise econômica.
O consumo das famílias deve ter outra retração, o gasto total deverá cair 3,4%
e, novamente, afetar diretamente o comércio, que deverá cair 2%. Em queda,
todos os setores do varejo deverão ser impactados, especialmente os itens
supérfluos que deverão ser reduzidos na lista de compras. A diversão será mais
espaçada pelas famílias, a viagem será adiada ou trocada por um destino mais
barato, os jantares em restaurantes serão menos frequentes, as compras
planejadas serão ainda mais estudadas e assim por diante. Em compensação, o
acesso à internet e o entretenimento em casa estarão em alta, assim como as
ofertas pela internet, compras em lojas de desconto e atacarejos, e tudo que for
possível para as famílias fazerem mais com menos recursos será priorizado. Em
2016, o consumo total no Brasil deverá movimentar cerca de R$ 3,1 trilhões (em
2014 foi R$ 3,26 trilhões).
Já 2017, é projetado com outro cenário. Espera-se uma retomada discreta do
crescimento do consumo, ao redor de 2,1%. Os indicadores econômicos devem
melhorar sensivelmente e a retomada do crescimento, então, é acelerada a
partir de 2018. Projeções indicam que no 2° trimestre de 2018, atingiremos os
mesmos níveis de consumo no Brasil anteriores à crise (2014).
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o que está mudando ?
sociedade, cultura e tecnologia estão mudando. Essas mudanças têm
impacto no que as pessoas valorizam e como as pessoas compram.
Identificamos 3 direcionadores que estão influenciando as tendências:
• bem-estar e satisfação pessoal;
• facilidade e comodidade;
• personalização.
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facilidade e comodidade
é crescente a valorização da comodidade na vida urbana moderna.
Cada vez mais as pessoas buscam maneiras mais fáceis, rápidas,
ágeis de fazer o que precisam. Ainda mais se puderem economizar
tempo, dinheiro e se deslocar menos nos grandes centros.

Esse documento foi criado pela Dexi Marketing Ltda.. É proibida a exibição ou reprodução de qualquer parte sem a prévia e expressa autorização da Dexi.
This information is confidential and was prepared by Dexi Marketing. It is not to be relied on by any 3rd party without Dexi's prior written consent.

© 2016 Dexi

bem-estar e satisfação pessoal
Mais e mais pessoas dão valor à sua qualidade de vida e bem-estar.
Esse valor se expressa no tempo com a família, nos cuidados com a
saúde, qualidade da alimentação, forma física e outros aspectos que
demonstram atenção especial a sentir-se bem e satisfeito consigo
mesmo.
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personalização
consumidores têm necessidades específicas, preferências e gostos
diferentes, valorizam soluções únicas criadas exclusivamente para
eles. Vários negócios em ascensão permitem a customização de seus
produtos e serviços para conquistar a preferência dos consumidores e
diferenciá-los da concorrência.
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7 tendências
para o varejo 2016
•
•
•
•

guerrilha do e-commerce
smartphones o tempo todo
tudo sobre o cliente
mais saúde, bem-estar e beleza

•
•
•

maior, e melhor, experiência
fortalecimento local
loooong tail
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1

guerrilha do
e-commerce

Em 2015 o e-commerce movimentou R$ 48 bilhões. Isso significa que cresceu 22%
em relação ao ano anterior, segundo a Associação Brasileira de Comércio
Eletrônico (ABComm). Em 2014, já havia crescido 24%. Nesse agitado mercado
que não respeita a crise, apenas 5 empresas detém 57% do mercado.
1
2
3
4
5

cnova.com
b2w digital
privallia
netshoes
dafiti

Casas Bahia.com, Ponto Frio.com, Cdiscount.com, Barateiro.com
Americanas.com, Submarino.com, Shoptime.com, Soubarato.com, Ingresso.com
Privallia.com
Netshoes.com
Dafiti.com
Fonte: SBVC, faturamento bruto 2014

Outros varejistas estão finalmente direcionando seus negócios para ampliar a
participação no mundo digital, oferecendo novas e mais fortes opções aos
clientes. O crescimento de empresas no e-commerce como Magazine Luiza,
Máquina de Vendas, Saraiva, Walmart, Renner, Centauro, Ultrafarma entre
outros, deverá alterar o ranking e reduzir a participação do seleto grupo acima.
Gigantes do varejo têm aumentado seus investimentos no e-commerce para
fortalecer as transações de venda e a imagem das suas lojas virtuais.
É crescente também o número de pequenos empresários e empreendedores
individuais que têm apostado na plataforma do MercadoLivre para realizar
vendas pela internet.
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2

smartphone
o tempo todo

É crescente o número de aparelhos celulares tipo Smartphones no Brasil em
relação aos equipamentos tradicionais. A FGV, Fundação Getúlio Vargas,
estima que são mais de 150 milhões de aparelhos em operação no Brasil. Não é
surpresa que dispondo de um aparelho multifuncional nas mãos, o número de
aplicativos, funções, tráfego de dados e outros índices tenham aumento
constante. Por exemplo, uma pesquisa divulgada pelo Instituto Ipsos em
dezembro de 2015, indicou que 45% dos entrevistados já realizaram algum tipo
de pagamento com Smartphone. Em 2014, a mesma pesquisa registrou apenas
21%.
Inúmeros varejistas têm projetos de desenvolvimento de aplicativos próprios
para serem lançados em 2016 e pretendem ampliar a interação online dos
clientes com as marcas. Também serão ampliadas as tecnologias que
reconhecem o Smartphone dos clientes no ponto de venda assim, será possível
indicar ofertas, localização dos produtos na loja, realizar pesquisas entre
inúmeras outras funções.
Os novos recursos tecnológicos vão desde ações de marketing oferecendo
promoções, até a integração do cartão de crédito ou a conta do telefone para
efetuar pagamentos através do aparelho de bolso. O smartphone terá
aplicações crescentes no varejo, principalmente para aumentar as vendas e o
relacionamento com os clientes através das redes sociais.
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3

tudo sobre
o cliente

Os varejistas têm desenvolvido novas formas de encontrar e usar os dados dos
clientes para promover os negócios. O termo “Big Data” refere-se a um grande
armazenamento de dados e alta velocidade de processamento, que já
começa a ser utilizado no varejo brasileiro. O seu principal uso é a geração de
venda através do entendimento do histórico dos clientes e da previsão do seu
comportamento. Como as conexões eletrônicas deixam rastros virtuais, os
varejistas estão se especializando em usar dados das redes sociais e da
localização do Smartphone para criar ações de marketing e promover a venda
de produtos na loja, ampliar o raio de atuação dos programas de fidelidade,
aumentar o tráfego em locais específicos e assim por diante.
Softwares mais avançados de automação comercial, o “caixa” da loja, já
integraram automaticamente as informações de compra dos clientes com
várias fontes de dados de origens diferentes como mídias sociais, GPS do
smartphone, tentativas de compra em lojas virtuais, sites de busca e assim por
diante. A partir de ferramentas mais poderosas de análise e integração de
dados, espera-se uma mudança significativa nas análises de perfil dos clientes e,
com isso, a criação de ações de marketing mais efetivas. Independentemente
das vantagens comerciais para os varejistas, a mudança favorece o
consumidor ao integrar informações de cadastro, oferecer ofertas e
comunicação personalizada. Todas estas vantagens para o consumidor tem o
potencial de impulsionar a mudança.
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4

mais saúde,
bem-estar e
beleza

A preocupação com a aparência e a longevidade não param de crescer e
serão ainda mais fortes em 2016. Produtos, serviços e imagens associados a este
tema serão crescentemente valorizados pelos consumidores.
Num cenário onde 52% dos adultos brasileiros têm sobrepeso e que, metade das
dez principais causas de morte tem forte relação com a alimentação e
sedentarismo, é inevitável pensar numa valorização dos alimentos saudáveis e
da atividade física. É cada vez mais comum encontrarmos pais que promovem
escolhas e hábitos mais saudáveis para os seus filhos que os praticados na
geração deles.
Relacionado com a saúde e o bem-estar, não é surpresa que o mercado da
beleza e cuidados pessoais tenha participação crescente no consumo. A
beleza foi um dos segmentos menos afetados em 2015 pela crise econômica.
Especialistas do segmento explicam que “em momentos de crise, as pessoas
cortam e adiam gastos, como a troca do carro, a viagem dos sonhos, as idas
aos bares, compras em shoppings, mas não deixam de comprar um shampoo,
um creme para hidratar o cabelo, ou um perfume.”.
O que começou como um movimento segmentado no mercado brasileiro com
vários produtos e varejistas atuando em nichos, será expandido em 2016 com
novos negócios e opções no mercado contornando a crise econômica.
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5

maior (e melhor)
experiência

Numa sociedade hiper conectada, é cada vez mais fácil comprar um produto
ou contratar um serviço a qualquer hora, em qualquer lugar. As lojas físicas que
agregam pouco valor ao processo de compra dos clientes tornam-se obsoletas
rapidamente. Já o ambiente físico bem operado e repleto de percepções
sensoriais, torna-se insuperável na percepção do consumidor. Uma pesquisa
realizada pela TI Cognizant e divulgada em julho de 2015, indicou que 72% dos
consumidores, consideram que o preço segue um nível de mercado, mas que a
experiência na loja, a empolgação durante a compra, o serviço da equipe e a
conveniência são os fatores que mais influenciam as suas decisões de compra.
Varejistas estão aprendendo como usar o processo de compra para fortalecer a
imagem da marca e gerar marketing de recomendação entre os clientes. Lojas
virtuais estão tornando o processo de compra mais fácil e intuitivo, enquanto as
lojas físicas fortalecem a percepção sensorial do ambiente e a experiência
interativa com a marca. A principal estratégia usada por varejistas é incentivar a
experimentação, ampliar o conhecimento sobre os produtos, inspirar os clientes
com possibilidades e personalizar os produtos na loja.
A gestão da experiência de compra no varejo até ganhou uma sigla, CX
(Customer eXperience), e já denomina até um cargo de alta direção em
algumas redes de loja junto com CEOs, CFOs, COOs e outros no “C-level” das
organizações.
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6

fortalecimento
local

Todos reconhecemos que a dificuldade de movimentação nos grandes centros
urbanos é crescente. O trânsito, transporte público, infraestrutura viária e a
segurança pública do Brasil estão piores a cada ano. Diante dessas limitações,
as pessoas estão se deslocando em menores distâncias no dia-a-dia e o
comércio local tem ganhado força crescente. O surgimento de vários shopping
centers em cidades de menor porte e periferias dos grandes centros demonstra
que não é preciso andar muito, para alcançar uma marca ou comprar um
produto.
O comércio tem aumentado sua capilaridade e fortalecido as comunidades,
principalmente as vizinhanças, num movimento de mercado praticamente
irreversível. Outro exemplo dessa movimentação que temos vivenciado são as
lojas de bairro das grandes redes de supermercado. Várias marcas de grande
porte como Pão de Açúcar e Carrefour perceberam que os “mini mercados” de
bairro são um grande negócio.
A ampliação do mercado local demandará em 2016 novas habilidades dos
varejistas. Operar estratégias de marketing local e se relacionar bem com a
comunidade, serão ações obrigatórias para a sobrevivência das lojas, e
shopping centers, nos bairros e nas cidades de menor porte.
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7

loooong tail

A expressão “Long Tail”, ou Calda Longa, ganhou popularidade no varejo como
uma estratégia de vender uma grande variedade de produtos em quantidades
muito pequenas, normalmente para nichos de mercado. O termo ficou famoso
através do escritor Chris Anderson no livro de mesmo nome lançado em 2006.
Prepare-se para um varejo ainda mais especializado em nichos de mercado.
Apesar de recessivo, o mercado brasileiro conta com um expressivo poder de
compra. O aumento do consumo nos últimos anos permitiu a criação de
pequenos e lucrativos empreendimentos com foco em nichos específicos de
mercado, principalmente para os pequenos e médios negócios. Já contamos
com negócios hiper especializados voltados para alimentação, petshops,
entretenimento, bebidas, acessórios e vários outros mercados. Com a retração
do mercado, os negócios menos competitivos perderão participação, e até
poderão se extinguir, e vivenciaremos uma especialização ainda maior dos
remanescentes.
De modo geral, o mercado ganhou novos negócios muito especializados nas
necessidades dos clientes. Por consequência, o nível de informação e exigência
dos consumidores é cada vez mais alto, assim como a competitividade do
mercado. Estima-se que novos negócios, ainda mais profissionalizados, surjam
em nichos restritos de mercado, dificultando a entrada das maiores empresas
do setor e aumentando o número de fusões ou aquisições.
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crie uma estratégia
entenda a mudança
o cenário de 2016 está em constante
mudança. Organizações, equipes e
profissionais bem sucedidos aprendem
e se adaptam às mudanças. As
estratégias
e
os
planejamentos
demandam ajustes e até alterações
para terem sucesso. Saber o que
mudar e seguir na direção do
mercado, é um grande passo.
aja no mercado local
num mundo globalizado, as estratégias
locais nunca foram tão importantes. O
mercado brasileiro tem peculiaridades
que
demandam
atenção
dos
varejistas, e grandes estratégias e
tendências mundiais precisam ser
interpretadas localmente.
nossa contribuição
nós entendemos de varejo. Ajudamos
várias empresas a se tornarem mais
fortes, eficientes e a expandirem no
mercado brasileiro. Fazemos isso
através da consultoria, eventos internos
e na análise dos pontos de venda.
Criamos
marcas
consumidores
e
compra incríveis.

amadas
pelos
experiências
de

repense o plano feito em 2015
no instável mercado brasileiro, ocorrem
mudanças que alteram o cenário e
levam os clientes a repensarem o
consumo e suas preferências. O
sucesso do passado não garante o
êxito do futuro.
crie algo novo, mais competitivo
mantenha o foco na satisfação do
cliente. Repense a experiência de
compra, formato de loja, preparo da
equipe, comunicação e todos as
interfaces com os consumidores para
entregar
algo
diferenciado
no
mercado. Pense em algo melhor que a
concorrência.
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