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Introdução 

 

O retalho está em mudança.  

 

A ascensão do comércio online e os novos consumidores, nomeadamente os mil-

lennials mas também os alfas estão a mudar como e quando se compra, levando 

os retalhistas a repensarem o seu modelo de negócio, cada vez mais omnicanal. 

 

Estas mudanças têm impacto profundo também a montante, na cadeia de aprovi-

sionamento, onde a maioria da indústria têxtil e vestuário portuguesa se encontra. 

 

Conhecer os fenómenos de alteração do negócio para ter a capacidade de adaptar 

e responder às novas exigências tornou-se fundamental para continuarmos a ser 

competitivos no mercado mundial. 

 

Este estudo pretende dar uma visão geral do retalho nos dias de hoje, ao mesmo 

tempo que aponta os caminhos prováveis de evolução nos próximos anos. 
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O retalho em 2018 

 

Situação atual 
 

É um momento transformador no retalho, segundo um estudo da Deloitte. O con-

sumidor está claramente no banco do motorista, permitindo que a tecnologia per-

maneça constantemente conectada e com mais poder do que nunca para gerar 

mudanças no comportamento de compra. O chamado “Everywhere commerce” 

criou raízes, permitindo que os consumidores comprem onde e quando quiserem 

- seja em lojas, online, por dispositivos móveis, com ativação por voz ou click-

and-collect. 

 

Em todo o setor de retalho, a disrupção dos modelos de negócios tradicionais deu 

lugar a mudanças sem precedentes e transformadoras - mudanças exigidas online 

e offline para responder melhor aos compradores mais exigentes e redefinir a ex-

periência do cliente. Inovações e transformações estão a acontecer mais rapida-

mente e com uma magnitude maior do que nunca, apresentando desafios para 

retalhistas acostumados a equilibrar métricas de desempenho convencionais 

como crescimento, lucro e produtividade por área. 

 

No entanto, os padrões estão a mudar, refere a Deloitte, já que alguns dos reta-

lhistas mais ágeis e com crescimento mais rápido a nível mundial - reconhecidos 



 
 

         

                       5 

como disjuntores da indústria, como a Amazon e a JD.com - renunciam ativa-

mente à rentabilidade de curto prazo na sua busca por aquisição de clientes, ex-

pansão de primeira linha e domínio do retalho. Retalhistas estabelecidos e arrai-

gados podem estar em risco de perder clientes e quota de mercado para esses 

disruptores de retalho que são capazes de explorar a agilidade organizacional e 

operacional. 

 

As lojas estão a fechar à medida que o gasto no retalho se movimenta para o 

online a um ritmo meteórico, a ser derrubados pelo dispêndio com serviços e al-

guns retalhistas geralmente perdem espaço com os consumidores. Na verdade, os 

EUA registaram um número recorde de encerramentos de lojas em 2017, com 

6.885 lojas a fecharem as portas a 1 de dezembro. Entre as que estão a racionalizar 

o seu portfólio de lojas estão a Macy's, a J.C.Penney, a Sears/Kmart e uma série 

de especialistas em vestuário sediados em centros comerciais. As lojas em todo o 

mundo enfrentam um destino semelhante ao dos retalhistas que fecham as lojas 

não lucrativas, em vez de se concentrarem nos locais mais produtivos e promis-

sores. 

 

“As regras do retalho estão realmente a serem reescritas neste momento de mu-

dança transformadora. Inovação, colaboração, consolidação, integração e auto-

mação serão necessárias para revigorar o comércio, tendo um impacto profundo 

no modo como os retalhistas fazem negócios agora e no futuro”, escreve a Deloi-

tte. 

 

Construir capacidade digital 

 

Os retalhistas de todo o mundo estão a adaptar-se rapidamente ao facto de que, 

do ponto de vista do consumidor, as compras já não serem uma escolha entre 
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lojas físicas e lojas online ou um canal contra o outro. Em vez disso, os consumi-

dores são agnósticos quanto ao canal. A jornada de compras e a pesquisa pré-

compra é um processo fluido com os consumidores a saltar entre o online e o 

offline ao longo do caminho para a compra. 

 

A forma como o digital influencia os gastos do consumidor é um verdadeiro cha-

mar de atenção. No relatório de 2016 The New Digital Divide, a Deloitte desco-

briu que as interações digitais influenciam 56 centavos de cada dólar gasto em 

lojas físicas, acima dos 36 centavos apenas três anos antes. Além disso, as pessoas 

que fazem compras usando métodos diferentes, incluindo online, telemóvel e vi-

sitas a uma loja física, gastam mais do dobro daquelas que só compram em lojas 

físicas, de acordo com o estudo The Omnichannel Opportunity da Deloitte. 

 

“Isso significa que os retalhistas devem planear, criar estratégias e executar de 

forma adequada e holística em todos os canais, independentemente de a venda 

final acontecer na loja ou online”, sublinha a consultora. Uma experiência de 

compra perfeita já não é uma opção, mas um imperativo. E é uma das principais 

razões pelas quais retalhistas em todo o mundo estão a investir fortemente em 

online e digital. 

 

Mais do que nunca, o setor do retalho está cheio de exemplos de empresas que 

estão a construir, a comprar ou a fazer parcerias para obter as capacidades de e-

commerce. O mais notável é a rápida ascensão da Amazon ao topo do ranking 

250, desde sua estreia no n.º 186 no ano fiscal 2000 até o número 6 no relatório 

de 2018. A gigante do retalho está maior e mais poderosa do que nunca. Continua 

a entrar em novos mercados, a expandir categorias de produtos e a testar novas 

tecnologias e conceitos, deixando um rasto de ruptura no seu caminho. 
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No que poderia ser um dos seus maiores movimentos até agora, a Amazon ganhou 

uma presença instantânea quando comprou a cadeia de supermercados naturais 

Whole Foods Market em agosto de 2016. O acordo dá à Amazon acesso a mais 

de 450 pontos físicos de recolha e centros de distribuição localizados nos EUA. 

A retalhista também está a preparar o conceito de conveniência Amazon Go, livre 

de pagamento, para o horário nobre. Uma única loja está em modo de teste por 

associados da empresa desde o início de 2017. 

 

 

Ligação online-offline 

 

O resto do mundo do retalho não vai ficar de braços cruzados a ver a Amazon a 

abater as fileiras do retalho e a roubar quota de mercado. Muitos players que ini-

cialmente ficaram à margem, não a ser capazes de acompanhar as tendências di-

gitais, estão agora a compensar o tempo perdido de maneira significativa. 

 

Um estudo recente concluiu que as vendas mundiais de mercearias através de 

canais de comércio eletrónico cresceram 30% no ano passado. Os países que li-

deraram a taxa de crescimento foram a China (+ 52%), a Coreia do Sul (+ 41%), 

o Reino Unido (+ 8%), a França (+ 7%), o Japão e os EUA (ambos + 5%). A 

China é o mercado de comércio eletrónico e móvel dominante do mundo. Dois 

dos três principais retalhistas que mais cresceram em 2016 foram os retalhistas 

de e-commerce sediados na China, Vipshop e JD.com. 

 

O maior retalhista do mundo, o Wal-Mart, deixou claro que o comércio eletrónico 

é um dos pilares estratégicos da empresa. O Wal-Mart está a fazer investimentos 

de milhões para introduzir o Grocery Online, alavancar as capacidades de res-

posta ao Click & Collect e alavancar sua vasta rede de lojas para juntar ativos 
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online e offline e ganhar uma vantagem sobre a Amazon. O gigante do retalho 

também está atrasado em aquisições, tendo comprado a Jet.com, a ShoeBuy, a 

Moosejaw, a ModCloth e a Bonobos para atingir rapidamente as capacidades de 

comércio eletrónico em vez de construir a partir do zero. 

 

Cada vez mais, forjar parcerias de e-commerce, em que cada parte traz algo único 

à mesa, está a ganhar força. O Wal-Mart e o JD.com formaram uma aliança es-

tratégica em junho de 2016, posicionando o maior retalhista do mundo em cres-

cimento na China. Como parte do acordo, o Wal-Mart vendeu o seu negócio de 

e-commerce Yihaodian à JD.com e assumiu uma participação de 5% na JD, que 

cresceu de 10% para 13%. Mais recentemente, a JD.com fez uma parceria com a 

retalhista tailandesa Central Group, também com planos para lançar um site de 

compras online na Tailândia em 2018. 

 

A francesa Auchan e a plataforma chinesa de comércio eletrónico Alibaba estão 

a reunir as suas respetivas experiências offline e online para explorar novas opor-

tunidades de retalho no setor alimentar na China, alavancando a presença física 

do Sun Art Retail Group, no qual a Auchan é uma das principais acionistas. A 

cadeia de supermercados francesa Casino fechou um acordo com a retalhista on-

line Ocado para alavancar a plataforma de tecnologia da empresa para lançar um 

negócio de comércio eletrónico em França. Em Espanha, o DIA está a fazer uma 

parceria com a retalhista de descontos online MeQuedoUno para expandir o seu 

comércio eletrónico a produtos eletrónicos e outros utensílios domésticos. 

 

Enquanto isso, desde que a combinação Amazon/Whole Foods foi anunciada, pa-

rece que não passa um dia nos EUA sem que outro fornecedor se alinhe com a 

fornecedora de serviços terceirizados Instacart na entrega em supermercados. A 

lista cada vez mais longa e impressionante de parceiros retalhistas da Instacart 
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inclui a Kroger, a Price Chopper, a Publix, a Stop & Shop, a Wegmans e até a 

hard discounter Aldi. Recentemente, a Instacart cruzou o norte da fronteira, for-

jando uma aliança de e-commerce com a maior retalhista alimentar canadiana, a 

Loblaw. 

 

Curiosamente, a Amazon tem estado ocupada a projetar algumas parcerias pró-

prias para tentar resolver o enigma da entrega de última quilómetro. A gigante do 

retalho ampliou a sua colaboração com a mercearia do Reino Unido Morrison's 

para fazer uma entrega de mercearia de uma hora aos compradores da área de 

Londres. 

 

Nos EUA, a Amazon está emparelhada com vários sites de compras, incluindo a 

Allrecipes, EatLove e Serious Eats, para adicionar serviços de compra e entrega, 

geralmente por meio de sua oferta Prime Now. O e-tailer também abriu recente-

mente o “Amazon Smart Home Experience” em lojas selecionadas dos grandes 

armazéns Kohl’s em Los Angeles e Chicago, incluindo uma área dentro da loja 

que aceita devoluções da Amazon. 

 

 

Lojas de experiências 

 

“As lojas de retalho físicas não estão a desaparecer”, garante a Deloitte, acres-

centando que 90% das vendas a retalho em todo o mundo ainda são feitas em 

lojas físicas. Mas, para competir com a conveniência e o sortimento infinito de 

corredores oferecidos online, as experiências significativas dos clientes e o en-

volvimento com a marca são cruciais. A Apple Store e a Nike Retail são consi-

deradas o padrão de ouro nesse quesito. 
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Outros retalhistas físicos estão a perceber a importância da criação de ofertas ex-

clusivas e curadas de mercadorias, uma atmosfera empolgante e divertida e níveis 

de serviço semelhantes aos de concierge, além do que os consumidores podem 

encontrar online. O que está a começar a acontecer dentro de supermercados em 

todo o mundo é um bom exemplo. 

 

As mercearias estão a transformar-se de provedores de bens para provedores de 

serviços e soluções, com alimentos, saúde e bem-estar a convergir num ambiente 

de retalho. Uma série de retalhistas já adicionou clínicas de saúde na loja e nutri-

cionistas no local. A cadeia de supermercados americana Hy-Vee está a trabalhar 

em parceria com os centros de fitness OrangeTheory para abrir locais em algumas 

lojas e integrar serviços de treino e nutrição. No Reino Unido, a Debenhams está 

a testar ginásios em colaboração com a especialista Sweat! 

 

A cadeia de obras em casa da Lowe está a lançar a experiência de loja conectada 

dentro de uma loja, a “Smart Home powered by b8ta”, em mais lojas. A startup 

de eletrónica b8ta está em rápido crescimento e tem uma reputação de serviço 

excepcional e conhecimento do produto fornecido pela equipa conhecida como 

"testadores b8ta". Agora, a Lowe's oferece uma seleção de eletrodomésticos in-

teligentes que incentivam o trabalho prático em lojas com ninguém menos que 

b8ta testadores para apoiar o processo de compra. A Macy's também está a adici-

onar postos avançados dentro das suas principais lojas. 

 

Na moda, os retalhistas estão a avançar rapidamente. A espanhola Inditex (Zara), 

a sueca H&M e a japonesa Fast Retailing (Uniqlo) cresceram anualmente a um 

ritmo de dois dígitos, em média, nos últimos cinco anos. Esses retalhistas reduzi-

ram o ciclo de moda para cerca de cinco semanas em comparação com os seis a 
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nove meses dos retalhistas tradicionais. Proporcionar aos consumidores gratifi-

cações imediatas de produtos de moda a preços acessíveis diferencia-os no mer-

cado. 

  

 

Reinventar o retalho com tecnologia 

 

Poucas vezes na história os avanços rápidos em tecnologia e inovações revoluci-

onárias tiveram a capacidade de interromper os modelos de negócios de retalho 

de maneira tão rápida e abrangente. Se não já, a Internet das Coisas, a inteligência 

artificial, a realidade aumentada e virtual (AR/VR) e os robôs devem estar no 

radar de todos os retalhistas. 

 

Esses tipos de tecnologias capacitadoras e de automação, entre outras, estão a 

chegar ao retalho como ferramentas que os retalhistas físicos e online podem usar 

para elevar ainda mais os seus negócios e promover relacionamentos com os cli-

entes. 

 

Os dispositivos eletrónicos controlados por voz, equipados com tecnologia de in-

teligência artificial, como o Amazon Echo, o Echo Dot e o Google Home, estão 

a abrir o caminho para a compra. O Echo and Dot, da Amazon, por exemplo, tem 

recursos integrados que são sincronizados com a Amazon.com para finalizar as 

compras. Com um simples comando de voz, os compradores solicitam itens para 

entrega direta por meio da Alexa, a “voz” por trás da tecnologia de IA da Amazon, 

sem entrar online ou pisar uma loja. Não surpreendentemente, a Amazon detém 

68% da quota de mercado de dispositivos de voz inteligentes. A Alexa chegou ao 

Canadá em novembro de 2017. A Austrália provavelmente espera o mesmo 

quando a Amazon entrar na região em 2018. 
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Para desafiar a Alexa da Amazon, o Wal-Mart iniciou uma parceria com a Google 

em outubro de 2017 para levar as compras assistidas por voz aos seus clientes 

usando o Google Home. O Google também recrutou a The Home Depot e a Tar-

get como parceiros de retalho que adotaram o Google Assistente para compras 

por voz. 

 

A tecnologia de ponta também está a ser implantada dentro de repositórios para 

melhorar e personalizar a experiência de compra - e geralmente impulsiona o trá-

fego na loja. A IKEA integrou uma experiência de AR/VR nos seus novos con-

ceitos pop-up em todo o Médio Oriente. A retalhista alemã de eletrónica de con-

sumo Ceconomy, criada a partir do Metro em julho de 2017, lançou um aplicativo 

de realidade virtual para a sua marca Saturn, permitindo que os compradores pro-

curassem por 100 produtos selecionados em dois ambientes virtuais. O El Corte 

Inglés, de Espanha, mergulha os compradores numa jornada de vinhos, com a sua 

app de realidade virtual a promover a sua variedade de vinhos Rioja. 

 

Os robôs em loja estão a ser testados por vários retalhistas para lidar com tarefas 

rotineiras e frequentes e melhorar a eficiência e os níveis de serviço. O Wal-Mart 

e a Ahold Delhaize implantaram robôs nas lojas dos EUA para dar suporte a ta-

refas como digitalização de prateleiras e atualização de stocks. A LoweBot ajuda 

os clientes da cadeia de renovações em casa da Lowe a navegar por corredores 

onde eles podem encontrar e digitalizar produtos e verificar a disponibilidade em  

loja. A cadeia de supermercados russa Lenta lançou recentemente o serviço ao 

cliente “Promobots” nas suas lojas. 

 

Talvez um dos usos mais progressistas da tecnologia e da automação esteja no 

surgimento de lojas não-tripuladas. Fazer compras em que apenas é necessário 
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“agarrar e sair” é agora realidade graças às tecnologias de pagamento móvel. Em-

bora a execução ainda esteja nas fases iniciais, os consumidores agora podem 

visitar uma loja, fazer o autodiagnóstico de itens com um aplicativo de 

smartphone e, em seguida, apenas tocar no telefone para pagar e sair pela porta, 

como no caso da Amazon Go. 

 

Enquanto o setor está ocupado com o teste da loja física da Amazon, retalhistas 

de todo o mundo - como a chinesa Suning, especialista em eletrónica, em Xangai, 

e o supermercado Coop Danmark, na Dinamarca - estão a chamar a atenção com 

os seus próprios pilotos de loja sem funcionários. Naquele que poderia ser o maior 

teste de lojas automatizadas até hoje, a Auchan está a preparar o lançamento de 

“centenas” de lojas de micro-conveniência não-tripuladas na China. 

 

 

Prioridades em 2018 

 

De acordo com o gabinete de tendências WGSN, o cenário de retalho está pro-

gramado para mais um ano de mudanças sísmicas em 2018, uma vez que os reta-

lhistas com grandes propriedades comerciais continuam a ser desafiados e os gas-

tos continuam a transferir-se para o online. 

 

Há uma aceitação emergente de que os consumidores da geração do milénio estão 

mais interessados em experiências, em grande parte porque não podem comprar 

bens físicos. Com o tempo pressionado e o smartphone ativado, eles têm mais 

falta de dinheiro do que as gerações anteriores, ganhando cerca de 9.000 euros a 

menos em média do que a Geração X nos primeiros anos de trabalho. Isso levou 

a previsões de que os ganhos vitalícios para muitos serão menores, em média. Os 
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retalhistas precisam responder a esse foco no valor e, ao mesmo tempo, oferecer 

a mesma conveniência e experiência a consumidores mais abastados. 

 

A Amazon está a oferecer um desconto na associação Prime às pessoas que rece-

bem assistência do governo. A Hollar oferece uma experiência ao estilo de uma 

loja online. A Boxed cria a experiência do clube de depósito da Costco ou do 

Sam's Club online, além de adicionar funcionalidades, incluindo reabastecimento 

controlado por inteligência artificial. No limite extremo do espectro, as start-ups 

estão agora a tentar responder aos consumidores dos EUA em cupões de alimen-

tos, com aplicativos como o FreshEBT que ajudam os consumidores a ampliar os 

seus benefícios o máximo possível. 

 

No espaço da moda, especula-se que a H&M está a preparar-se para lançar uma 

plataforma de vendas online em 2018 que oferecerá produtos de marca a preços 

de desconto. 

 

A mudança para o retalho experiencial deixou muitos retalhistas a pensar onde é 

que realmente ganham dinheiro. Em 2018, as ideias em torno da loja como meio 

de comunicação evoluirão, com as experiências tradicionalmente gratuitas a tor-

narem-se num produto autónomo e pago. 

 

Já vimos isso com o surgimento de festivais de bem-estar, mas marcas com uma 

forte herança e ressonância emocional estão agora a criar experiências que são 

pagas, com o produto que a marca é conhecida por desempenhar um papel pe-

queno, se algum, na experiência. 
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Um exemplo evidente disso é o café aberto pela Tiffany, que ofereceu aos clientes 

a oportunidade de viver o "Breakfast at Tiffany's", o clássico filme estrelado por 

Audrey Hepburn. 

 

As marcas que são bem-sucedidas nessa esfera têm um relacionamento profundo 

com as suas bases de consumo e muitas já são especialistas em retalho experi-

mental. Por exemplo, as aulas de ioga nas lojas da Lululemon evoluíram para 

eventos como o Sweatlife Festival, em Londres, e o Seawheeze, em Vancouver. 

 

A sustentabilidade será um foco importante para o setor de retalho em 2018. De 

acordo com dados da Nielsen, 66% dos Millennials estão dispostos a gastar mais 

num produto se vier de uma marca sustentável. O Shelton Group, uma empresa 

de marketing especializada em sustentabilidade, descobriu que 90% dos Millen-

nials comprarão de uma marca em cujas práticas sociais e ambientais confiam. 

 

As empresas estão a trabalhar para fechar o ciclo. A Fundação Ellen MacArthur 

criou a Iniciativa de Fibras Circulares, reunindo as partes interessadas do setor 

para se distanciar da abordagem “deitar fora” para uma economia circular para os 

têxteis. 

 

Eileen Fisher criou o programa Renew, onde os produtos são reparados e reven-

didos online e nas lojas. Outras marcas, como a Mud Jeans, estão a experimentar 

um modelo de leasing onde jeans são reciclados depois de usados por um ano e 

transformados num novo par. 

 

A retalhista europeia de moda C&A revelou seu programa “cradle to cradle” em 

que as peças de vestuário são compostadas ou transformadas em roupas novas. 
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Lançou uma t-shirt que afirma poder ser transformada em compostagem em 11 

semanas. 

 

O mercado de revenda é um dos setores que mais crescem no retalho online, de 

acordo com a Fung Global Retail & Technology. Espera-se que o mercado total 

de re-comércio continue com a sua substancial taxa de crescimento, de 18 mil 

milhões de dólares em 2016 para 33 mil milhões de dólares até 2021. 

 

As apps destinadas à Geração Z e aos jovens da geração do milénio estão a tirar 

uma quantidade cada vez maior de consumo e volumes do mercado tradicional, 

atendendo ao desejo da Geração Z de viver de forma mais sustentável e apelando 

para a mentalidade frugal dos Millennials sem dinheiro. Aplicações peer-to-peer, 

como a Depop, a Poshmark, a Vestaire Collective e a Grailed, estão a reduzir o 

número de oportunidades que as operadoras tradicionais terão para interagir e 

vender aos consumidores. 

 

Estar onde o cliente vive é fundamental e as marcas tradicionais precisarão de 

começar a pensar em como podem ter uma presença autêntica e relevante nesses 

ambientes. Isso pode significar a venda de produtos de arquivo, a criação de rou-

pas mais duráveis e a construção de marcas que são valorizadas no processo de 

revenda. 

 

A voz e a visão das interfaces emergentes com a experiência do cliente serão 

essenciais em 2018. Os consumidores esperam que as experiências de retalho se-

jam completamente integradas nas suas vidas e a ênfase mudará do texto como o 

único método de pesquisa online, aponta o WGSN. 
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Em 2017, as plataformas de voz, como a Alexa, da Amazon, começaram a res-

tringir o campo de visão para os consumidores. Este continua a ser o caso, com a 

retalhista a alegar que vendeu "dezenas de milhões" de dispositivos habilitados 

para a Alexa durante o período de férias de 2017, enquanto o Echo foi o item 

mais popular no site durante o período. 

 

As vendas de assistentes de voz aumentaram 104% durante o quarto trimestre de 

2017, de acordo com um relatório da Adobe Consumer Electronics, com mais de 

metade das pessoas que possuem um assistente de voz a usá-lo pelo menos uma 

vez por dia. 

 

Os retalhistas estão cada vez mais a integrar "habilidades" em dispositivos de voz. 

A Perry Ellis criou uma capacidade para ajudar os homens a vestirem-se para os 

eventos. Leva em conta códigos de vestuário, clima e local para oferecer uma 

solução, direcionando os clientes a dar sugestões sobre o PerryEllis.com - o que 

significa que há oportunidades para direcionar os clientes para fora da ecoesfera 

da Amazon e para o seu próprio site. 

 

O comércio visual também continuará a surgir, especialmente quando os consu-

midores se sentirem à vontade com a nova funcionalidade Samsung Bixby, que 

torna o mundo pesquisável simplesmente segurando um smartphone e tirando 

uma foto. 

 

As lojas cada vez mais conectadas serão uma tendência chave para 2018, pois os 

retalhistas tentam criar o grau de conhecimento e personalização do cliente na 

loja que está disponível online para eles. 
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Em 2017, a Browns lançou a primeira versão da “Store of the Future” do propri-

etário Farfetch na sua loja Browns East, após a revelação do FarfetchOS no início 

de 2017. Este sistema conecta RFID, uma app móvel, espelhos inteligentes e tri-

lhos de roupa para perceber que produtos deseja um cliente, tanto na loja quanto 

depois de sair. 

 

Na China, o Alibaba está a ampliar o seu conceito de supermercado O2O, bati-

zado Hema. As lojas combinam compras online e offline, permitindo que os con-

sumidores paguem e obtenham informações do produto por meio de uma aplica-

ção; fazer compras na loja e ter a encomenda entregue em casa; e até mesmo 

escolher frutos do mar para serem cozidos e comidos no local. 

 

A gigante do retalho também está a conectar isso a outros serviços, reunindo o 

Tmall, Ofo (uma plataforma de partilha de bicicletas) e o Autonavi (serviços de 

mapeamento e navegação) para criar micro-ecossistemas localizados centrados 

em torno da tecnologia Alibaba. 

 

Embora a Amazon não tenha aberto sua loja Go sem atrito ao público em 2017, 

outros retalhistas superaram a gigante do comércio eletrónico para abrir lojas sem 

caixa - principalmente na Ásia. 

 

A JD.com abriu sua primeira mercearia não-tripulada em janeiro de 2018, na ci-

dade de Yantai, na província de Shandong, na China. 

 

A BingoBox lançou uma loja de conveniência totalmente livre de pessoal, onde 

as pessoas digitalizam os itens que querem comprar, pagam com o Alipay e de-

pois deixam a loja. A visão computacional verifica se os compradores estão 
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saindo apenas com itens pelos quais pagaram, com a verificação do reconheci-

mento facial registada pelos compradores. 

 

A longo prazo, o reconhecimento facial tornar-se-á a chave para os retalhistas 

colmatarem o abismo entre o que os consumidores dizem que querem e o que 

realmente desejam, ao mesmo tempo que também é um caminho para tirar o atrito 

do processo de pagamentos. 

 

Os consumidores estão a tornar-se cada vez mais confortáveis com o reconheci-

mento facial por trás dos recentes lançamentos de smartphones que usam a tec-

nologia para desbloquear os gadgets. Isso está a impulsionar o crescimento no 

espaço, com o mercado global de reconhecimento facial estimado em 8,93 mil 

milhões de dólares até 2022, mais do dobro dos3,4 mil milhões de dólares em 

2016. 

 

Na Ásia, a JD.com, a Bingobox e o Alibaba já estão a usar o reconhecimento 

facial para pagamento em diferentes projetos e isso deverá ser uma tendência que 

continuará a crescer, indica o gabinete de tendências WGSN. 

 

O Facebook patenteou a tecnologia que fornecerá informações aos funcionários 

sobre os clientes com base no seu perfil de utilizador. Isso permitirá que as em-

presas tenham como alvo consumidores com produtos informados pelas suas ati-

vidades no Facebook e expressões faciais. Também usará tecnologia de varri-

mento de multidões para identificar emoções e permitir que a equipa ofereça ser-

viços se um cliente estiver insatisfeito ou precisar de ajuda. 
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Em 2018, os retalhistas terão de acompanhar o surgimento de criptomoedas e 

começar a considerar quando será o momento certo para começar a aceitar crip-

tomoedas como Bitcoin, Etherium, Ripple e Lytecoin. Embora as criptomoedas 

demorem muito tempo para serem dimensionadas, os retalhistas precisam de co-

meçar a considerar como irão integrar as opções de pagamento com criptomoe-

das. A Expedia, a Lush e a Starbucks já começaram a aceitar Bitcoin. 

 

O valor de várias moedas criptografadas saltou em novembro de 2017 depois da 

Amazon ter comprado três nomes de domínio relacionados com criptomoeda, 

provocando especulações de que poderia estar a preparar uma mudança nesta 

área. À medida que os agentes financeiros tradicionais analisam como integrar as 

criptomoedas, há especulações de que gigantes online como a Amazon, o Alibaba 

ou a Tencent podem criar a criptografia “definitiva”. Sendo moedas emergentes 

e desregulamentadas, espera-se muito entusiasmo, mas também instabilidade em 

torno desses projetos no curto prazo, até se tornarem num método de pagamento 

confiável. 

 

Em resumo, afirma o WGSN, a conversa em torno da experiência continuará a 

evoluir à medida que os jovens Millennials, que estão carentes de dinheiro, bus-

cam valor, enquanto o segmento mais antigo dessa coorte procura comprar mar-

cas através de experiências pagas. 

 

A sustentabilidade dominará a conversa à medida que os consumidores se torna-

rem cada vez mais conscientes dos danos que estão a causar ao meio ambiente. 

Isso também ajudará a continuar a impulsionar a popularidade das plataformas de 

revenda. 
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A inteligência artificial impulsionará grande parte da inovação em torno da tec-

nologia de pesquisa de voz e visual, bem como das lojas conectadas e sem atrito. 

São possíveis ganhos rápidos na otimização dos processos operacionais e na me-

lhoria do merchandising online em torno da localização e do comportamento do 

cliente.  
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Tendências do marketing no ponto 

de venda 

 

Realidade aumentada 

 

A mudança para um futuro de realidade aumentada ganhou força, com vários 

retalhistas a revelarem novas iniciativas de AR. 

 

A L'Oréal anunciou a aquisição da Modiface, empresa de beleza de realidade au-

mentada, que permite que os compradores experimentem efetivamente produtos 

de maquilhagem nos seus rostos através dos seus telemóveis. 

 

O Ebay lançou uma solução de AR que permite aos vendedores selecionar a caixa 

USPS correta para itens que precisam de ser enviados. Criada na plataforma AR-

Core do Google, a funcionalidade permite que os utilizadores selecionem um ta-

manho de caixa, posicionem a caixa virtual sobre o item vendido e movam a caixa 

à volta do item para terem uma visão completa do produto dentro da caixa. Isso 

permite que os vendedores vejam virtualmente se um item se encaixa dentro de 

uma caixa de remessa de taxa fixa USPS antes de comprar. 

 

A Zara também introduziu a realidade aumentada nas suas lojas por duas sema-

nas. A campanha foi acionada usando uma app de realidade aumentada da Zara. 
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Os compradores puderam desbloquear a experiência usando a app nas montras 

das lojas, em pódios na loja ou usando as caixas nas quais os pedidos online são 

entregues. 

 

Os smartphones vão dar vida aos modelos Léa Julian e Fran Summers como ho-

logramas em sequências entre sete e 12 segundos nas telas dos telefones dos uti-

lizadores. 

 

A Adidas Originals desenvolveu uma experiência AR que deu aos consumidores 

uma visão interna do sapato Deerupt antes de seu lançamento. A experiência ba-

seada em navegador permitiu que os compradores vissem o modelo Deerupt e o 

examinassem de todos os ângulos. 

 

 

Novas rotas para a venda 

 

O foco nas experiências continua, com a John Lewis a anunciar que a sua nova 

loja em White City, em Westfield, é um espaço para “comprar, fazer e aprender”. 

 

A loja oferecerá conferências sobre estilo de moda, masterclasses de culinária 

numa cozinha de demonstração e tratamentos de beleza no salão Beauty & Nail 

Brow Bar ou no Hair and Beauty Salon. 

 

Além disso, a loja contará com a primeira “Sala de Descoberta” da retalhista, na 

qual os clientes poderão aprender uma série de novas habilidades da equipa de 

parceiros. Isso incluirá como iluminar perfeitamente uma sala, como tornar uma 

casa inteligente e como pendurar perfeitamente um quadro. 
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O primeiro andar da loja abrigará o primeiro "Style Studio" da John Lewis, um 

lugar de 700 m² para homens ou mulheres “apaixonados por moda”, que poderão 

desfrutar de uma consulta individual ou em estilo de grupo. 

 

A loja também terá um “Posto de Experiência” e um salão onde os assistentes 

especialmente formados fornecerão um serviço de “estilo concierge”. 

 

A rede de supermercados britânica Co-op está a encontrar novas rotas para o mer-

cado, fazendo parcerias com vários festivais de verão para operar lojas de conve-

niência no local. 

 

A conexão com a Live Nation fará com que a retalhista abra lojas em Download, 

Latitude, Reading e Leeds, com uma loja de 6.000 pés quadrados em cada uma, 

e que poderá atender 200.000 participantes do festival, que poderão comprar ali-

mentos, água, cerveja, vinho, produtos de higiene e medicamentos. O movimento 

faz parte de um esforço para chegar aos consumidores mais jovens. 

 

 

Omnipresença do mobile 

 

Os retalhistas têm de garantir que estão a concentrar-se em estratégias para dis-

positivos móveis, pois novas pesquisas descobriram que os consumidores estão 

cada vez mais dispostos a concluir compras de alto valor em dispositivos móveis, 

enquanto o gasto com anúncios está a aumentar no Google Shopping e a Amazon 

aproveita ao máximo o Google Shopping. 

 

O relatório de benchmark do Google Shopping de 2018 do Sidecar constatou que 

os valores médios de pedidos aumentaram 23% em 2017 e, embora as taxas de 
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conversão para dispositivos móveis ainda estejam atrás do desktop, os consumi-

dores também estão a aceitar a escolha de produtos mais móveis. 

 

Os dispositivos móveis foram responsáveis por 36% do total das receitas do Go-

ogle Shopping, um aumento de 19%, em grande parte devido às melhorias dos 

retalhistas nas experiências de dispositivos móveis e ao crescente interesse dos 

consumidores nas compras através de smartphones. 

 

E as tendências de conversão entre dispositivos também são ancoradas por dis-

positivos móveis. O caminho de conversão de desktop para dispositivo móvel 

(iniciando uma pesquisa na área de trabalho e comprando o produto no telemóvel) 

aumentou 259%. Os dispositivos móveis, tradicionalmente vistos como ferra-

mentas de pesquisa, são agora cada vez mais o caminho para comprar. 

 

Isso vai acelerar à medida que as compras pelo Instagram se tornam mais dinâ-

micas. 

 

O Instagram ampliou o seu centro de compras para o Reino Unido, França, Ale-

manha, Espanha, Itália, Austrália e Brasil, atraindo centenas de milhões de po-

tenciais novos compradores para a rede do Instagram. 

 

O recurso permite que as empresas identifiquem os produtos nos seus posts orgâ-

nicos e as pessoas possam comprá-los facilmente. Oferece fácil acesso a preços e 

detalhes de produtos para que os compradores possam tocar num post orgânico 

marcada no seu feed para comprar um produto específico diretamente do website 

da marca, sem precisar procurá-lo. 
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Sustentabilidade 

 

Uma nova pesquisa mostra que 83% dos consumidores chineses estão preocupa-

dos com o impacto dos resíduos plásticos no meio ambiente e 63% acreditam que 

evitá-los é uma tarefa que envolve todos os consumidores. Ao mesmo tempo, 

pouco menos de um terço teme que os seus próprios domicílios produzam muito 

lixo. 

 

A Pernod Ricard está a apoiar a empresa de design Loliware, que criou uma palha 

comestível hiperabsorvível para ajudar a substituir os milhões de palhinhas usa-

das todos os dias. Uma palhinha de plástico, que é usada apenas, em média, por 

20 minutos, pode levar mais de 200 anos para se decompor em pedaços menores 

e muitas vezes não se desintegra completamente. 

 

Isso faz parte de uma iniciativa mais expansiva do Roteiro 2020, que também se 

concentra na eliminação de todo o desperdício operacional nos próximos dois 

anos e incentiva os consumidores a partilhar as melhores práticas de resíduos. 

 

As alegações de que embalagens plásticas de alimentos ajudam a reduzir o des-

perdício de alimentos estão incorretas, afirma um novo estudo. As alegações con-

tinuam a colocar mais pressão sobre os retalhistas e fabricantes de alimentos para 

reduzir o plástico que está a poluir os oceanos, prejudicando a vida selvagem e 

potencialmente entrando na cadeia alimentar. 

 

De todos os alimentos vendidos na UE, 37% são envoltos em plástico, mas um 

estudo da Friends of Earth Europe e da Zero Waste Europe diz que o desperdício 

de alimentos cresceu à medida que o uso de embalagens de plástico aumentou 

desde a década de 1950. 
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Os europeus desperdiçam atualmente 173 kg de comida e usam 30 kg de plástico 

a cada ano. A Friends of the Earth disse que, entre 2004 e 2014, as embalagens 

de plástico aumentaram 40-50%, mas o desperdício de alimentos duplicou. 

Os millennials não são tão focados na sustentabilidade quanto pensamos que são. 

De acordo com uma nova pesquisa do LIM College, conduzida nos EUA, Aus-

trália e Reino Unido, eles consideram a facilidade, o estilo e o preço mais impor-

tantes ao fazer compras. 

 

Apenas 34% dos entrevistados da geração do milénio relataram que foram leva-

dos a fazer uma compra de moda porque as roupas ou acessórios eram ecologi-

camente corretos e produzidos de forma sustentável. Este valor fica muito abaixo 

dos 95% que dizem que a facilidade é fundamental e a mesma percentagem votou 

em preço/valor, 92% em exclusividade e 60% no nome da marca. 

 

Uma nova pesquisa com 2.000 ativistas adultos consumidores nos EUA e no 

Reino Unido da Weber Shandwick e da KRC Research constatou que 83% con-

cordam que é mais importante do que nunca comprar de empresas que fazem a 

coisa certa. Claramente, os Millennials querem comprar produtos que também 

fazem algum bem, mas não estão necessariamente preparados para sacrificar es-

tilo, fazer um esforço extra ou pagar muito mais por esses produtos. 

 

 

O papel dos robôs 

 

O fundador da JD.com, Richard Liu, causou um rebuliço no World Retail Con-

gress quando disse que espera que a maioria dos papéis no retalho seja feita por 

robôs e IA dentro de dez anos. 
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Liu afirmou que está a trabalhar para um futuro onde um cliente faz uma compra, 

o pedido é escolhido por robôs num “armazém sem pessoas”, depois entregue por 

drone ou um veículo autónomo em 30 minutos, com os destinatários a obterem 

acesso ao veículo e ao pacote através do reconhecimento facial. A tecnologia IA 

também gere stocks de produtos e preços com muito mais eficiência do que os 

humanos. 

 

 

Reconhecimento facial 

 

Tem havido uma série de desenvolvimentos no reconhecimento facial, à medida 

que as empresas começam a aumentar o investimento nesta área. 

 

O Alibaba está a experimentar um “medidor de felicidade” na sua nova loja Fu-

turemart na sua sede em Hangzhou, China, que oferece descontos aos comprado-

res, dependendo do humor deles. O recurso funciona com a tecnologia de paga-

mento de reconhecimento facial que a empresa tem estado a desenvolver nos úl-

timos anos em lojas participantes. 

 

Ao entrar na loja, os clientes fazem o check-in lendo um código QR com as suas 

apps Alipay, Taobao ou Tmall, para que possam fazer compras. Ao sair, têm os 

seus rostos scaneados mais uma vez, que por sua vez usa o recurso “Happy Go” 

para conceder descontos a clientes sorridentes. 

 

A SenseTime, especialista em reconhecimento facial com sede na China, acaba 

de angariar 600 milhões de dólares numa ronda de financiamento liderada pelo 

Alibaba. O SenseTime desenvolve apps para reconhecimento facial, análise de 

vídeo e outras áreas, incluindo a condução autónoma. 
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A YSL Beauté personalizou a jornada do consumidor com tecnologia de reco-

nhecimento facial para o lançamento do seu perfume Mon Paris Couture em Hong 

Kong, em Harbor City. 

 

A marca de maquilhagem uniu-se ao MindShare e ao WeChat da Tencent para 

uma solução que encurtaria a fila no evento, aproveitando a tecnologia de reco-

nhecimento facial com um mini-programa do WeChat. Para evitar longas filas 

enquanto aguardavam por perfumes personalizados e gravados, foi criada uma 

ID Mon Paris para cada participante, que incluía a sua foto e nome. Quando os 

consumidores ficaram em frente a um painel interativo para verificação, o sistema 

automaticamente organizou, criou e gravou o frasco de perfume no local em se-

gundos. 

 

 

Como vai mudar o retalho 

 

Desde acelerar a cadeia de aprovisionamento até adicionar personalização e tor-

nar as compras mais convenientes, a tecnologia está fundamentalmente a trans-

formar os negócios, do retalho a montante, refere a revista Retail Dive, num re-

sumo sobre a conferência Shoptalk 2018. 

 

“A nossa visão é de que o retalho não está em queda livre, nem está a funcionar 

normalmente”, explica Zia Daniell Wigder, diretora global de conteúdo da Shop-

talk. “Em vez disso, vemos o setor de retalho como estando numa fase que cha-

mamos de novo normal”. 
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Essa nova normalidade, segundo Wigder, está a ser definida pelas empresas que 

impulsionam a mudança, tanto internamente quanto no mercado voltado para o 

cliente. 

 

Colocar alguma distância entre a indústria e a narrativa do “apocalipse do retalho” 

é imperativo para os retalhistas. Apesar da recente onda de falências, o retalho 

em geral saiu em 2017 de uma época recorde de festas de fim de ano, a confiança 

do consumidor permanece forte e os retalhistas estão a ir além do básico para 

lidar com problemas mais complexos. 

 

A maioria dos retalhistas ultrapassou as negociações sobre operações omnicanal, 

mas ainda está a procurar soluções de tecnologia de back-end para criar novas 

eficiências, refere Wigder. A tecnologia, é claro, é a ferramenta e está a tornar-se 

parte integrante de todas as vias do retalho. 

 

A partir do uso de ferramentas digitais para adicionar conveniência e conexões 

para os clientes simplificarem a cadeia de suprimentos, a Shoptalk destacou seis 

áreas. 

 

 

1. Importância das marcas 

 

Marcas de lojas, marcas diretas para consumidores e marcas históricas desempe-

nharam o papel de protagonista no Shoptalk este ano. Houve um segmento inteiro 

de sessões dedicadas ao tópico e executivos da Nike, Levi's e Samsonite oferece-

ram insights sobre o ambiente desafiante para as marcas de hoje. 
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É um ato de equilíbrio para a maioria, que tenta construir plataformas de e-com-

merce, gerir vendas diretas ao consumidor e manter parcerias de retalho existen-

tes, enfrentando a necessidade de adotar e desenvolver novos métodos de marke-

ting, como a crescente dependência de influenciadores de redes sociais. 

 

Um dos tópicos mais discutidos e debatidos da semana foi o crescente poder dos 

mercados. Enquanto muitos, incluindo o diretor de comércio eletrónico da 

Samsonite, Charlie Cole, reconheceram que os mercados positivos de fluxo de 

receita estão a dar frutos, também destacaram os riscos. “Acho que as marcas em 

geral têm uma visão idealista de curto prazo sobre o mercado grossista”, disse 

Cole aos participantes. “Se pudesse fazer tudo de novo, estaria nesses mercados? 

A única resposta correta é não”. Os riscos vão desde a falsificação até ao preço 

da arbitragem e as responsabilidades pelo roubo de identidade dos clientes, apon-

tou. “Eles têm os olhos e você recebe uma tonelada de dinheiro. Mas eles também 

[carregam] muito risco”. 

 

Marcas históricas dividiram os holofotes no Shoptalk com marcas mais jovens. 

A Macy's está a aumentar a sua oferta de marca própria de 29% para 40% do mix 

de mercadorias nos próximos dois anos. E start-ups diretas ao consumidor como 

a Glossier estão a dar aos clientes mais voz do que nunca. 

 

 

2. Conveniência 

 

O preço está, atualmente, em segundo plano face à conveniência, já que conceitos 

como o Amazon Go, o Boxed e o Shipt conquistaram a atenção dos participantes 

com as histórias de como estão a resolver esse problema para os clientes. 
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No caso do Boxed, o conceito de armazém online, o que começou como uma 

solução para trazer a redução de custos da compra em massa para um maior nú-

mero de consumidores evoluiu para outra coisa. “À medida que a parte de B2B 

dos nossos negócios cresceu, ficou claro que subestimamos algo”, disse Chieh 

Huang, CEO da Boxed na sessão de encerramento. “Este não é um problema de 

necessidade física, é um problema de tempo e paciência”. As vendas em patama-

res em locais com carros, como o Texas, destacam essa mudança, exemplificou. 

 

A Amazon Go, por toda sua tecnologia inovadora, é basicamente uma loja de 

conveniência. A capacidade de pegar num produto e simplesmente sair é a ex-

pressão definitiva disso, considera Dilip Kumar, vice-presidente de tecnologia da 

Amazon Go e Amazon Books, e Gianna Puerini, vice-presidente da Amazon Go. 

 

“É muito voltado para as pessoas que estão com fome e com pressa”, disse 

Puerini. “Obviamente, apenas sair da tecnologia é um jogo de conveniência para 

os clientes darem a eles algum tempo atrás. É tão rápido e fácil”. Mais rápido, até 

mesmo, do que uma máquina de venda automática - mais rápido do que uma 

máquina de venda automática quando passar um cartão ou inserir dinheiro é tido 

em conta. 

 

A gigante do comércio eletrónico está longe de ser a única a resolver esse pro-

blema. Sandrine Deveaux, diretora administrativa de loja do futuro da Farfetch, 

também deu uma conferência sobre como o mercado de luxo está a testar formas 

mais fáceis de fazer compras e pagar em lojas físicas.  

 

A empresa está a testar a sua loja da futura tecnologia na Browns East, em Lon-

dres. É semelhante à Amazon Go em alguns aspetos: os clientes usam os seus 

telemóveis para digitalizar um código de barras ao entrar na loja e também podem 
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pagar por telefone. Outras start-ups de tecnologia da conferência também mos-

traram o seu trabalho sobre o problema: a tecnologia da Standard Cognition é 

semelhante à da Amazon Go, mas tem menos câmaras e a MishiPay oferece uma 

ferramenta que permite aos clientes fazer o scan de códigos de barras nos seus 

telemóveis antes de saírem da loja. opção que Walmart, Kroger e até mesmo a 

Macy's estão a testar. 

 

 

3. Dados são a nova moeda 

 

“Os dados são a espinha dorsal do retalho”, sublinhou Daniel Alegre, presidente 

de retalho e compras do Google, aos participantes. Todos os dias as pessoas estão 

a procurar produtos para comprar online através do mecanismo de busca do Go-

ogle. Então, a gigante de tecnologia decidiu ajudar a suavizar a conexão entre 

retalhistas e clientes - é claro, por um preço. 

 

O Google anunciou um novo produto: ações de compras. Já está a ser usado por 

alguns grandes retalhistas, como a Target e a Ulta, que ele disse terem registado 

um aumento de 20% e 35% no tamanho do cesto online, respetivamente.   

 

A Ulta está também a usar dados de outras formas, especialmente quando se trata 

de experiências omnicanal e ininterruptas. Para construir relações significativas 

com os clientes, Eric Messerschmidt, vice-presidente sénior de marketing estra-

tégico, CRM e lealdade da Ulta, referiu que a empresa se concentra em três coi-

sas: infraestrutura para dados limpos, um programa de fidelidade envolvente e 

interações personalizadas. A obtenção de uma visão 360 do cliente é difícil, mas 

“é o santo graal”, indicou. 
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Hoje em dia, os dados desempenham um papel crucial na tomada de decisões no 

c-suite. Mas outros executivos alertaram que também pode ser fácil perder-se. 

Quando questionado sobre o que o mantém acordado à noite, Tim Zawislack, 

diretor de comércio eletrónico da empresa israelita Delta Galil, disse que são da-

dos. “Pode chegar-se a um ponto em que se está a ficar muito preso aos dados e 

a não ver a floresta das árvores”, afirmou. “Às vezes sente-se a falta de tendências 

ou de coisas grandes, mas é precisa sair na frente da próxima grande novidade”. 

 

 

4. O consumidor é rei 

 

Há 400 mil milhões de bytes de dados transmitidos todos os dias, mas os humanos 

podem processar apenas 2.000 bytes de dados, apontou Ruth Crowley, vice-pre-

sidente de projetos de experiência do cliente da Lowe, durante um painel.  

“Como se trabalha para garantir que o que se está a fazer, na inovação ou no lado 

prático do negócio, é significativo para o cliente?”, questionou. “Aqui está a 

grande resposta: não é prescritivo, não há dois clientes iguais”. 

 

Isso é algo que Bridget Dolan, vice-presidente sénior de experiências omni e 

inovação da Sephora, conhece bem. Os compradores têm necessidades diferentes 

dependendo do seu humor, então Dolan criou três cenários para o consumidor da 

Sephora: inspiração, missão e passagem rápida. Cada uma dessas coisas requer 

um foco em merchandising nas lojas, expertise entre consultores de beleza e fer-

ramentas digitais. 

 

Para os clientes que compram num mundo online, há mais escolhas do que nunca, 

mas Emily Weiss, CEO da Glossier, argumenta que está faminta por conexão. 

Para muitos retalhistas, resolver isso significa fazer um grande investimento em 
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funcionários e especialistas, para que os associados possam dedicar mais tempo 

para garantir que os compradores recebem exatamente o que procuram. 

 

“Na era da Amazónia, quem dominou oferecendo uma ampla gama de produtos, 

que ainda resolveu por uma extensão de conexão?”, questionou Emily Weiss, 

CEO da Glossier. “No final, é preciso dar voz aos clientes, é preciso realmente 

ouvi-los e não apenas fazê-los sentirem-se ouvidos. É preciso tratá-los com o res-

peito que eles merecem porque afinal neste mundo onde não há escassez de es-

colha, tem que se lhes dar uma razão para continuar a escolher-nos”. 

 

Quase 80% dos clientes da Glossier são encaminhados para o site de um amigo. 

Para uma marca nativa digital, isso significa não apenas fazer parte da conversa, 

mas que criar uma plataforma para conexões é a chave. Weiss disse que a nova 

marca de beleza permite que os clientes se conectem para partilhar recomenda-

ções, desgostos e rotinas de cuidados com a pele, tudo isso enquanto constroem 

a imagem da marca. 

 

 

5. Mobile antes, não depois 

 

Pensar numa estratégia mobile já não é um trabalho para uma pequena equipa na 

sala de trás - tornou-se parte integrante de todos, desde o desenvolvimento digital 

até ao armazenamento de equipas de operações. Embora vários painéis tenham 

sido dedicados ao assunto, muitos executivos ofereceram ideias sobre como usam 

o canal para interagir com os clientes e facilitar o check-out na loja. 
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Os telefones são agora o ponto de entrada para a marca Macy's, disse o CEO Jeff 

Gennette, e a personalização será uma grande parte do caminho a seguir. O tele-

móvel também faz parte da resposta para suavizar o processo de checkout, um 

ponto problemático para os compradores. Check-out com telemóvel - onde os 

clientes podem digitalizar códigos de barras de produtos para pagar por meio da 

app, visitar um balcão específico para obter um saco e remover as etiquetas de 

produto - está a ser lançado gradualmente. Gennette também anunciou que a em-

presa duplicará a sua oferta online até o final do ano. O site da Macy's e a app 

para dispositivos móveis também terão um novo design. 

 

Na Lowe, 60% das compras na loja são influenciadas pelo digital, disse Gihad 

Jawhar, diretor de desenvolvimento digital da Lowe's, durante um painel sobre 

experiências móveis. Os clientes não pensam em canais, portanto, os retalhistas 

também não o deveriam fazer. Em vez disso, as empresas devem pensar no poder 

que um smartphone tem para resolver problemas. Para Jawhar, isso significa des-

cobrir como captar os 60 mil milhões de dólares que ele diz estarem nos bastido-

res porque os clientes não podem imaginar móveis e outros itens volumosos nas 

suas próprias casas antes de decidir comprar, explicou em entrevista à Retail 

Dive. 

 

“Eu não podia antecipar nada disso. Acho que a quantidade de mudanças que a 

indústria teve nesse período apenas abala a mente de todos e está a acelerar”, 

indicou. “Estou a pensar em apostar, colocando as apostas nos lugares certos, e 

acho que AR e VR é um desses lugares e manter o foco no cliente irá mantê-lo 

relevante”. 

 

Com isso, a Lowe anunciou o lançamento de um recurso de realidade aumentada 

na sua app. A empresa de design Houzz anunciou um recurso similar, o "View in 
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My Room 3D", que também permite que os utilizadores coloquem virtualmente 

objetos 3D em suas casas. 

 

Para outras marcas nativas digitais, como M.Gemi e Frank and Oak, o telemóvel 

sempre foi fundamental para a sua expansão no mundo físico. 

 

 

6. Ligação com a cadeia de aprovisionamento 

 

A inovação em pesquisa e desenvolvimento na cadeia de fornecimento vai mudar 

a indústria, acredita Molly Langenstein, diretora-geral de negócios de pronto-a-

vestir na Macy's, durante um painel sobre o surgimento da marca própria. 

 

“O nosso maior desafio é o entendimento com certeza e precisão num negócio 

que não é sobre precisão, e a parte da cadeia de aprovisionamento é uma grande 

parte que simplesmente não mudou em muito, muito tempo. Esta ainda é uma 

indústria artesanal”, referiu. “A singularidade que os consumidores estão a exigir 

 

 

 

 

 

hoje está a dificultar muito, seja uma grande empresa ou uma pequena empresa a 

fornecer essa singularidade, e isso é algo que todos nós continuamos a enfrentar”. 

 

Colocar a marca própria em destaque significa manter o pulso sobre os dados e 

ajustar rapidamente os produtos para se adequarem ao que está a ser vendido e ao 
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que não está. Através da aprendizagem das máquinas, Jan Wilmking, vice-presi-

dente sénior de marcas da Zalando, afirmou no painel que as suas equipas desen-

volvem módulos pré-determinados sobre o material, qualidade e preço que po-

dem ser facilmente ajustados em poucos dias. Fazê-los funcionar exige uma 

enorme quantidade de confiança entre a retalhista ou a marca e os seus fornece-

dores, disse Wilmking, além de três prioridades principais: moda, tecnologia e 

concretização. A indústria está a mover-se rapidamente em direção a um futuro 

sob encomenda, disse ele, e os dados e as cadeias de fornecimento flexíveis são 

essenciais para construí-lo agora. 
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Lojas nos principais 

mercados de moda 

 

Paris 

 

Os tempos são de acalmia no retalho de Paris, com novas aberturas de lojas - 

particularmente no extremo de luxo do espectro - no ponto mais baixo de todos 

os tempos. O país registou fluxos de turismo pobres em 2017, devido à desacele-

ração económica global, à flutuação das taxas de câmbio, à instabilidade política 

e ao aumento do medo de ataques terroristas. Isso teve um impacto negativo nas 

taxas de crescimento de compras de luxo, com as despesas de turismo a caírem 

4% em 2016 em relação ao ano anterior. 

 

A notícia de que a icónica concept store de Paris, a Colette, fechou as suas portas 

em dezembro também fez pouco para melhorar o clima geral. Apesar disso, no 

entanto, as aberturas contemporâneas e de boutiques continuam a ser abundantes 

no bairro de Marais, onde marcas internacionais como a Mykita, a Love Stories 

e a Weekday foram lançadas. 
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Outras aberturas importantes na cidade incluem a segunda loja Stella McCartney, 

na prestigiada rue Saint-Honoré, a primeira loja Kate Spade em França, a primeira 

loja de acessórios da marca A.P.C e uma loja emblemática da Zadig & Voltaire. 

 

Balenciaga  

 

  

 

A marca de luxo Balenciaga renovou a sua emblemática loja na rue Saint-Honoré 

de acordo com os novos códigos de design da casa, implementados pelo diretor 

criativo Demna Gvasalia. Criado pelo escritório de arquitetura Gonzalez Haase, 

de Berlim, o novo interior é muito mais austero e industrial do que sua encarnação 
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anterior, projetada por Nicolas Ghesquière. Cimento e alumínio dominam o es-

paço, este último formando estantes, exibindo mesas e uma rede de tubos suspen-

sos para exibir roupas. 

 

 

Moreau  

 

A prestigiada casa de artigos de couro francesa Moreau Paris abriu uma flagship 

na rue du Faubourg Saint-Honoré, a poucos metros de onde a etiqueta foi fundada 

em 1882. A marca de luxo foi reavivada em 2011 pelos irmãos Veronika Rovnoff 

e Fedor Georges Savchenko e foi adquirida pela Onward Holdings do Japão em 

2016. A loja, projetada por Jeff Van Dyck, apresenta a impressão da assinatura 

da casa por toda parte. As bolsas podem ser personalizadas com iniciais em re-

levo, coroas ou riscas coloridas. 

 

 

Zadig & Voltaire  

 

A Zadig & Voltaire revelou recentemente uma nova loja impressionante na pres-

tigiada rue Cambon, enquanto a marca francesa se move para transformar as suas 

lojas em espaços de experiência. Projetado pelo arquiteto belga Bernard Dubois, 

o conceito combina retalho com arte contemporânea, com cada um dos três an-

dares intercalados com pinturas e esculturas de artistas de renome. O interior é 

limpo e discreto, com materiais como mármore e pedra, criando uma declaração 

arquitetónica. A loja também possui um espaço de galeria pop-up exibindo obras 

de arte por jovens talentos. 
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A.P.C  

 

A marca francesa contemporânea A.P.C abriu a sua primeira loja autónoma de-

dicada a acessórios em Paris. Localizada na rue Jacob, a boutique carrega a cobi-

çada linha de bolsas femininas e masculinas, sapatos e pequenos artigos de couro, 

como bolsas, carteiras e porta-cartões. Projetado pelo arquiteto de longa data da 

APC, Laurent Deroo, o interior da loja apresenta uma paleta de terracota e uma 

grande área de exibição ao longo de uma parede para exibir acessórios, com uma 

parede de tijolos iluminada atrás dela, e está equipada com um sofá de canto e 

espelhos. 
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Brigitte Tanaka  

 

Pequena, mas perfeitamente for-

mada, Brigitte Tanaka é uma nova 

boutique escondida na parede da 

igreja de Saint-Roch no 1er arron-

dissement, vendendo uma varie-

dade de peças únicas, incluindo 

antiguidades, artigos para casa, 

design, joias, pronto-a-vestir e 

utensílios de mesa, bem como 

uma série de peças vintage que fo-

ram retrabalhadas pelos proprietá-

rios e co-fundadores, Brigitte Gi-

raudi e Chieko Tanaka. A minús-

cula loja conceito de três andares também oferece um serviço de personalização, 

com utensílios de mesa personalizados no local ou itens de vestuário bordados no 

atelier da loja. 

  

 

N.D.G. Studio  

 

A marca francesa de vestuário masculino Nid de Guepes (N.D.G.) Studio abriu 

recentemente uma nova loja em Paris. Localizada na rua pedonal de compras, a 

Rue Tiquetonne, a loja incorpora a estética contemporânea da marca com um 

design interior minimalista. A boutique compacta abrigará uma série de pop-ups 

de marca, colaborações e lançamentos exclusivos durante o ano todo. 
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M.X Maxime Simoëns  

 

O recém-nomeado diretor de criação da Azzaro Couture, Maxime Simoëns, abriu 

a primeira boutique dedicada à sua própria marca masculina emergente, a M.X. 

Maxime Simoëns. A boutique de 1.400 pés quadrados está localizada no coração 

do Marais, na rua Vieille du Temple, e, em homenagem à estética desportiva da 

marca, apresenta um interior projetado para se parecer com um vestiário, com-

pleto com bancos de ripas de madeira, azulejos brancos limpos, iluminação neon 

e pormenores de vidro e betão. 
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Drapeau Noir  

  

A marca francesa de roupas masculinas Drapeau Noir abriu a sua primeira loja 

parisiense. Localizada no Marais, a loja oferece toda a gama de fatos, camisas, 

camisolas e acessórios da marca, fabricados em Portugal com tecidos italianos, 

ingleses e japoneses de alta qualidade. Localizada a um quarteirão da principal 

rua comercial, a rue de Bretagne, a loja utiliza paredes de betão cru como material 

de marca, juntamente com estantes suspensas de latão escovado à mão. A porta 

apresenta um logótipo desenhado à mão pelo artista parisiense Etienne Renard 

adornado com folhas de ouro. 

 

 

Roseanna  

 

Depois de abrir uma loja temporária de sucesso em Paris no final de 2016, a Ro-

seanna, marca francesa de moda feminina de alta qualidade, lançou a sua primeira 

loja permanente na cidade. Localizada na rua Froissart, no Marais, a loja apre-

senta materiais e texturas contrastantes, como cimento, cobre e alvenaria bruta, 

destacados por cores vivas. A boutique traz a linha de roupas femininas, lingerie, 

moda praia e acessórios da marca, projetada por Roxane Thiery e Anne-Fleur 

Broudehoux, que já trabalhou na Alberta Ferretti e Ba & sh. 
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Éclectic  

 

Lançada em 2011 pelo designer Franck Malègue, a marca de roupas masculinas 

sofisticadas Éclectic abriu a sua segunda loja em Paris na rue Marbeuf. Também 

vendida nos grandes armazéns parisienses Le Bon Marché, a marca é conhecida 

pela sua oferta exclusiva de casacos e bolsas, que combinam design tradicional 

com tecidos de alto desempenho e alta tecnologia. O interior da nova loja ecoa a 

estética elegante e contemporânea da marca, com um design limpo. 
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Juntamente com um número crescente de flagships de luxo, Paris possui uma 

paisagem em evolução de boutiques independentes e de nicho que atendem a uma 

ampla faixa demográfica de compradores, desde turistas que procuram novas 

marcas até locais da moda. 

 

Sem surpresa, a maioria das novas aberturas concentra-se em torno do Marais, 

que há muito tempo é um paraíso para lojas e retalhistas independentes. 

 

Os recém-chegados ao mercado contemporâneo da cidade incluem a Nous, a loja 

de streetwear premium fundada por ex-membros da Colettestaff, bem como a es-

treia francesa da BAPE e as primeiras boutiques de marcas locais Lola James 

Harper, Each x Other e Amélie Pichard. 

 

 

Nous  
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A icónica boutique de Paris, Colette, pode já não existir, mas parte dela vive em 

uma nova loja conceito que abriu na rue Cambon, fundada por um pequeno grupo 

de ex-funcionários da Colette. Chamada de Nous, a nova boutique multimarcas 

concentra-se em desportos premium e streetwear, bem como em gadgets de alta 

tecnologia, acessórios masculinos e relógios, além de uma seção de livros e re-

vistas bem abastecida dedicada à cultura de rua. As marcas incluem Bairro, Illes-

teva, Billionaire Boys Club, Punkt, Born x Raised e Hasselblad. 

 

 

Centre Commercial  

 

O conceito de bou-

tique multimarcas 

de Paris Centre 

Commercial abriu a 

sua terceira loja na 

cidade, desta vez na 

margem esquerda, 

na rue Madame. A 

boutique de 1.080 

pés quadrados pos-

sui uma seleção de 

marcas contempo-

râneas premium 

para homens e mu-

lheres, incluindo Veja, Blue de Paname, Ami, Common Projects, Church e Steven 
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Alan. Tal como acontece com outras lojas da retalhista em toda a cidade, o inte-

rior é cru e mínimo, com paredes despojadas e pisos de madeira, vigas brancas e 

luzes de teto de néon pelo artista Kleber Matheus. 

Each x Other  

 

  

 

A Each x Other, a jovem marca direcional parisiense, acaba de inaugurar sua 

primeira flagship store no coração da cidade. Concebida como um espaço de loja 

de retalho e galeria, a loja de 1.290 pés quadrados está localizada em frente às 

Tulherias, na esquina da rue de Rivoli. O conceito é projetado para refletir o es-

pírito da marca de luxo contemporânea e sua forte conexão com as artes, apre-

sentando obras de diferentes artistas e objetos de design a cada temporada, junta-

mente com a coleção principal de pronto-a-vestir e acessórios. 
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Pierre Cardin  

  

O designer francês Pi-

erre Cardin abriu uma 

nova boutique na rue 

Royale, no centro de 

Paris, voltada especifi-

camente para um cli-

ente mais jovem. Cha-

mada de "boutique 

bleue", a loja é deco-

rada em azul-turquesa 

brilhante, com luminá-

rias decorativas de madeira ao lado de vitrines de vidro preto e aço. A loja carrega 

uma gama de roupas destinadas a um público mais jovem, como mini-vestidos de 

lã em tons brilhantes que incorporam a aparência futurista da assinatura do esti-

lista. A loja também vende uma seleção de lenços clássicos Pierre Cardin, bem 

como perfumes. 
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Londres 

 

O Soho continua a ser o principal destino das marcas premium contemporâneas 

e de streetwear. A Rag & Bone inaugurou sua flagship no Reino Unido na Beak 

Street em junho de 2017, perto de onde a marca OVO e a marca multimarcas 

END, da Drake, estão a ser lançadas. Marylebone, o bairro residencial conhecido 

pela sua variedade de lojas, está a ficar mais confuso a cada mês. A área tem visto 

uma série de aberturas de pequenas marcas com conceitos de nicho de retalho e 

um foco em artesanato, incluindo Cutler e Gross Vintage, Álvaro e Slowear. 

 

Notting Hill é outro hotspot. A estilista parisiense Vanessa Seward escolheu a 

Ledbury Road para sua loja de estreia em Londres, juntamente com a primeira 

loja independente da linha própria da MatchesFashion, Raey, e uma nova bouti-

que conceito da Talitha. 

 

Próximo ao já bem estabelecido retalho e destino criativo do Spitalfields Market, 

a Commercial Street e a Hanbury Street estão a assistir a novos lançamentos: a 

marca de lingerie Love Stories e o artigo multimarcas do Reino Unido abriram 

nos últimos meses, aumentando o fator legal da área. 

 

 

Article  

 

Streetwear boutique multi-marca Artigo abriu sua terceira filial, na Commercial 

Street, perto de Spitalfields. Como seu irmão Brixton, a butique apresenta trilhos 

cuidadosamente selecionados de designs discretos de marcas masculinas contem-

porâneas, incluindo Armor-Lux, Deus Ex Machina, Norse Projects, Carharrt e 
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Bleu de Paname, com acessórios dos tipos Illesteva e Retrosuperfuture. O piso 

inferior do espaço de dois níveis abriga uma seleção de produtos para casa, cui-

dados pessoais e estilo de vida de marcas como Ferm Living, HAY e Marvis. 

 

 

Raey  

  

A Matches-

Fashion.com abriu a 

primeira loja autó-

noma para a sua pró-

pria marca, Raey, em 

Notting Hill. A bouti-

que Ledbury Road re-

serva exclusivamente 

as coleções masculi-

nas e femininas Raey, 

que tiveram um su-

cesso online considerável no site de luxo. Localizado ao lado do flagship da Mat-

ches, Raey tem um interior limpo e contemporâneo, complementando o minima-

lismo andrógino da marca. Materiais refinados como mármore, terrazzo e encai-

xes de latão polido são usados juntamente com uma paleta de cores suaves de 

tons naturais, preto, cinza e rosa pó. 
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Paul Smith Stripe  

 

  

 

Paul Smith abriu sua nova loja Stripe na Floral Street, Covent Garden, com as 

listras exclusivas do estilista em tudo, de ténis a gravatas. Percorrendo a loja, as 

cores do Artista Stripe clássico, como é chamado, cobrem o chão, o teto e as 

paredes, em consonância com a tendência de acentos coloridos em design de loja. 

Os clientes podem comprar listras Paul Smith de todas as formas e tamanhos, 

aparecendo em roupas, sapatos e acessórios, bem como algumas colaborações de 

edição limitada, incluindo lâmpadas coloridas Anglepoise e canetas Caran 

D’Ache. 
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Talitha 

 

 

  

A Talitha, a marca sediada em Londres conhecida pelo seu look boémio, fez a 

sua estreia no retalho físico com um espaço conceitual experimental em Notting 

Hill. A boutique reúne moda e lifestyle, vendendo o pronto-a-vestir Talitha, bem 

como tudo, desde móveis antigos de origem manual até obras de arte raras e livros 

antigos. A decoração do interior muda à medida que novas coleções são introdu-

zidas, com novos objetos e conceitos em exibição rotativa para manter as coisas 
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frescas. Anteriormente, a marca só estava disponível na Net-a-Porter e na Mat-

chesFashion. 

 

 

Varana  

 

A Varana, uma nova etiqueta de pronto-a-vestir e acessórios, vai diretamente para 

o consumidor com a abertura de sua primeira loja em Londres, na Dover Street, 

em Mayfair. Descrevendo-se como uma marca de luxo do Oriente e do Ocidente, 

Varana pretende revitalizar o artesanato tradicional indiano, trabalhando com ar-

tesãos de todo o país para produzir desenhos contemporâneos e apresentá-los ao 

mundo ocidental. A oferta abrange malhas de cashmere produzidas no Himalaia, 

casualwear, peças de noite, bolsas e jóias. Móveis expostos na loja também estão 

à venda. 

 

 

L'Estrange London  

 

A marca de alfaiataria casual masculina L'Estrange London abriu a sua primeira 

loja permanente na Berwick Street. Chamada de L'Apartment, a loja foi projetada 

como uma casa longe de casa para homens em busca de noções básicas e contem-

porâneas de alta qualidade. A oferta também inclui uma seleção de produtos ex-

clusivos da marca de móveis dinamarqueses Menu, plantas do Patch Service de 

entrega de fábrica com sede em Londres e produtos domésticos de luxo e susten-

táveis da Yuyu. Os visitantes também podem se refrescar com cervejas da cerve-

jaria Hackney's Crate, café da Assembly ou chá da Tiosk. 
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Garbstore.ten  

 

Para comemorar os dez anos de culto à boutique de moda masculina do oeste de 

Londres e à grife de roupas Garbstore, a empresa abriu o Garbstore.ten, uma nova 

loja e espaço para eventos em Seven Dials. A loja possui uma seleção de marcas 

e designers de ponta que a Garbstore trabalhou ao longo dos anos, incluindo a 

Kapital, Engineered Garments, Needles e Brain Dead, juntamente com uma sele-

ção de artigos para o lar, artigos de papelaria e têxteis cuidadosamente seleciona-

dos. Além da chegada regular de novas marcas e coleções, há um alinhamento 

rotativo de eventos e exposições na loja. 
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M.C.Overalls  

  

A marca de moda 

inspirada em vestuá-

rio de trabalho 

masculino e feminino  

M.C.Overalls abriu a 

sua primeira loja, pois 

investe em sua oferta 

direta ao consumidor. 

 

Fundada em 1908, a 

marca contemporânea 

foi relançada em 2017 

e abriu pop-ups na 

Carnaby Street e na Dean Street à frente de sua nova loja permanente, que fica na 

antiga flagship da Baracuta na Newburgh Street. A loja de 600 pés quadrados 

vende as coleções masculinas e femininas da M.C.Overall. 
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Galvan  

 

  

 

A marca de eveningwear Galvan, com sede em Londres, abriu sua primeira loja 

de tijolos e argamassa em Notting Hill, combinando escritório, showroom, loja 

de arquivo e ateliê de noiva em um único espaço. Os clientes podem fazer com-

pras do jeito que preferirem, seja comprando online, tendo uma adaptação gra-

tuita em sua própria casa ou no estúdio, onde podem navegar por estilos de cole-

ções passadas, atuais e futuras, além de opções personalizadas. Estúdios adicio-

nais estão planejados em Nova Iorque e Los Angeles para a marca, que foi fun-

dada em 2014 por quatro mulheres do mundo da moda e da arte. 
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Kent & Curwen  

 

  

 

A marca de marca masculina contemporânea Kent & Curwen, parcialmente de-

tida por David Beckham, abriu a sua primeira loja no Outono de 2017, no coração 

de Covent Garden. O espaço de 1.800 pés quadrados na Floral Street está locali-

zado no piso térreo da antiga Escola Adelphi para Meninos, da era vitoriana, pro-

jetada pela Architecture + Associés, com a homenagem ao património do prédio 

- e à assinatura inglesa da marca - por toda parte. Inspirada na cultura colegial e 

nas tradições alfandegárias da Grã-Bretanha, a loja oferece tijolos crus, azulejos 

de açougueiros, acessórios de latão e painéis de madeira recuperados. 
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Milão 

As marcas de luxo italianas continuam a expandir-se na sua terra natal, com novas 

flagships da Bottega Veneta, Frankie Morello e La Perla, enquanto Fendi e Ar-

mani abriram vitrines marcantes para seus negócios de artigos de luxo em Milão. 

A blogueira e influenciadora italiana Chiara Ferragni também estreou sua pri-

meira loja permanente, assim como a estilista feminina Grazia Severi. 

Entradas internacionais notáveis na próspera cena de retalho de Milão incluem 

Issey Miyake, Thom Browne, Coach e Akris, que abriram suas primeiras lojas 

italianas no principal distrito comercial da cidade, o Triângulo Dourado. As mar-

cas revelaram todas as lojas na procurada Via Montenapoleone, Via Gesù e Via 

della Spiga. 

 

No moderno bairro de Brera, no norte da cidade, a marca sueca Acne Studios 

finalmente lançou sua primeira loja italiana depois de procurar por cinco anos 

pelo local perfeito para o retalho. Outras aberturas muito divulgadas incluem o 

maior flagship europeu da Tiffany and Co na Piazza Duomo. 

 

 

Bottega Veneta  

 

A Bottega Veneta abriu uma nova boutique na Via Montenapoleone, substituindo 

a loja existente na mesma rua, inaugurada em 2002. Projetada pelo diretor criativo 

Tomas Maier, a nova loja se concentra exclusivamente em acessórios, com as 

bolsas da marca Intrecciato centro do palco ao lado de pequenos artigos de couro, 

calçados, jóias, óculos e fragrâncias. As características de design do novo espaço 

incluem portas de couro feitas à mão, vidro colorido bronze, pedras preciosas e 

painéis de parede de carvalho americanos claros. 
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Fendi Casa  

 

A Fendi Casa, o braço de móveis e utensílios domésticos da marca de luxo ro-

mana, inaugurou um novo flagship na Via Montenapoleone, situado ao lado do 

flagship da marca e instalado no Palazzo Carcassola-Grandi, do século XVI, com 

interiores opulentos e históricos afrescos e tetos de madeira embutidos. Composto 

por três salões e uma área de compras ao ar livre, todo o espaço abrange 4.300 

pés quadrados e vende a gama completa de mercadorias da Fendi Casa, bem como 

um número de peças de design único compradas ou feitas para a loja. 
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Armani/Casa  

 

A nova flagship da Armani / Casa abriu durante a feira de mobiliário Salone del 

Mobile na primavera de 2017 e exibe as coleções luxuosas de artigos para casa e 

móveis da marca em um ambiente luxuoso. Abrangendo 16.145 pés quadrados 

em quatro andares, esta é a maior vitrine do mundo para as coleções de artigos 

para casa da Armani, vendendo de tudo, desde papel de parede e tecidos a cozi-

nhas inteiras e acessórios para casa de banho. O espaço opulento, que apresenta 

16 vitrinas de altura total com vista para a rua, oferece uma série de itens de edi-

ção limitada ao lado das faixas clássicas. 
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La Perla  

 

A marca de lingerie de luxo La Perla abriu uma nova loja na principal rua comer-

cial de Milão, a Via Montenapoleone, mudando de localização e dobrando de 

tamanho como parte dos planos de expansão global da empresa. Com 2.582 pés 

quadrados, o novo local tem o dobro do tamanho da loja anterior da marca na rua 

e fornece o espaço para mostrar a coleção de pronto-a-vestir recém-lançada. A 

boutique também apresenta o novo conceito de retalho projetado pela Baciocchi 

Associati, com materiais opulentos e uma rica paleta de tons de jóias. 

 

 

  

 

 



 
 

         

                       64 

Maria Grazia Severi  

 

A marca de moda feminina contemporânea Maria Grazia Severi abriu seu pri-

meiro flagship na prestigiada Via della Spiga. A boutique de 1.076 pés quadrados 

foi projetada pelo estúdio italiano Ortelli Architetti e possui três salas, que carre-

gam a coleção principal da marca Black, bem como a gama White mais jovem. 

Maria Grazia Severi, controlada pelo Grupo MMB, vende suas coleções para uma 

grande rede de lojas multimarcas em toda a Europa, Médio Oriente e Extremo 

Oriente, além dos EUA. A empresa também estreou uma loja online em setembro 

de 2016. 

 

 

Frankie Morello  

  

Frankie Morello, a marca 

italiana de luxo fundada 

pelo diretor criativo Duo 

Pierfrancesco Gigliotti e 

Maurizio Modica em 1999, 

inaugurou uma nova loja 

dedicada à sua coleção fe-

minina. Vizinhos como 

Dolce & Gabbana e Vivi-

enne Westwood na Corso 

Venezia, a loja de dois andares e 6.460 pés quadrados tem um design futurista, 

com formas geométricas, superfícies brilhantes e espelhos vistos ao lado de aces-

sórios em mármore preto e luzes LED. A sede global da marca e o showroom 

estão localizados acima da flagship. 
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Billionaire Couture  

 

Billionaire Couture, a marca de moda masculina de nicho fabricada na Itália fun-

dada por Flavio Briatore, abriu sua segunda loja em Milão, no coração do bairro 

de compras de luxo da cidade. Lançada em 2005 e focada em clientes masculinos 

afluentes que adoram estilo e exclusividade italianos, a nova loja da marca foi 

projetada pela CLS Architects, com as coleções masculinas e de acessórios ex-

postas num cenário opulento com acessórios em preto, dourado e resina, além de 

acabamentos em couro em tabaco e preto. 

 

 

Chiara Ferragni  

 

 A blogger e influenciadora 

italiana Chiara Ferragni 

expandiu sua marca 

multimilionária em tijolos e 

argamassa com a abertura de 

uma loja permanente. Esto-

cando tudo, desde estojos de 

telefone a treinadores - todos 

adornados com o padrão 

visual de Ferragni - a 

boutique tem como objetivo 

oferecer aos fãs uma experi-

ência de marca mais imer-

siva. A inauguração marca o 

início de uma estratégia de retalho agressiva para a Coleção Chiara Ferragni, com 
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planos de abrir 14 lojas somente na China até o final de 2019. Em 2016, a marca 

gerou uma receita próxima de 20 milhões de dólares. 

 

Norte da Europa 

As capitais escandinavas de Estocolmo e Copenhaga abrigam um número cres-

cente de concept-stores interessantes e exclusivas que abrangem moda, lifestyle 

e artigos para casa. Berlim e Amsterdão viram um influxo de lojas premium de 

streetwear, enquanto Roterdão está emergindo como um novo centro de design 

para criativos. 

 

Novas concept stores de luxo no norte da Europa, incluindo as lojas Rodebjer e 

Axel Arigato em Estocolmo, Jil Sander em Berlim e Moise, em Amsterdão, têm 

em comum uma estética de galeria, com interiores leves e arejados e esculturas 

que dão aos compradores a chance de refletir e descobrir. Acentos de ouro e dis-

plays contemporâneos feitos de mármore ou resina adicionam à estética da 

galeria. 

 

Marcas e retalhistas também continuam a criar interiores Instagramáveis, inte-

grando pops de cores arrojadas, displays de merchandising peculiares e o rosa 

Millennial em suas lojas para serem especialmente compartilháveis nas redes so-

ciais. 

 

Espaços compartilhados ou híbridos também continuam como uma tendência im-

portante, com várias lojas na região incorporando espaços de trabalho comuns ou 

ateliês no local para diferenciar e aprimorar a experiência na loja. 

Kinfolk Gallery  
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 Conhecida como a revista de 

estilo de vida de criativos, a 

Kinfolk reuniu um grande pú-

blico global com seus belos vi-

suais e forte foco em arte e de-

sign. No início de 2017, a em-

presa montou um novo espaço 

de retalho e colaboração nas de-

pendências de sua sede em Co-

penhaga, chamada Kinfolk Gal-

lery. Projetado como uma ex-

tensão real da revista 3D e co-

criado em parceria com algu-

mas das principais marcas de 

interiores do mundo, a Galeria 

oferece uma plataforma para 

espíritos criativos para sediar 

uma variedade de eventos, como exposições de arte, pop-up lojas, palestras, des-

files de moda, oficinas, jantares e sessões de fotos. 

 

 

Axel Arigato Gallery  

 

A marca de ténis sueca Axel Arigato abriu um novo espaço de galeria no distrito 

comercial de Estocolmo, Norrmalm. Como a bandeira de Londres, a primeira loja 

da marca em casa foi projetada pelo arquiteto sueco Christian Halleröd, junta-

mente com o diretor criativo de Axel Arigato, Max Svärdh. O interior é elegante 
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e espartano, com fileiras de prateleiras de acrílico, pisos de concreto polido e um 

teto industrial, enquanto detalhes em amarelo brilhante na forma de janelas colo-

ridas e assentos macios dão um toque de cor. Ao lado dos ténis da marca, a loja 

também serve como espaço de galeria para marcas e eventos cuidadosamente se-

lecionados. 

 

 

Rodebjer  

 

A nova loja da marca feminina 

contemporânea sueca Rodebjer 

na área de Norrmalm em Esto-

colmo apresenta um design in-

terior discreto do diretor cria-

tivo da marca, Carin Rodebjer, 

em colaboração com a designer 

sueca Sahara Widoff. A dupla 

transformou as instalações, um 

antigo banco, em um ambiente 

de compras acolhedor e convi-

dativo, combinando linhas lim-

pas, uma impressionante paleta 

de tons de jóias e materiais con-

trastantes. Acessórios feitos sob 

medida, como uma mesa de exi-

bição que serpenteia por toda a 

loja, um balcão de vendas de 
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terracota, um padrão de piso semelhante a uma grade e um tapete abstrato azul 

brilhante adicionam interesse visual. 

 

 

Moise  

 

  

 

A boutique de roupas femininas Moise começou a vida na cidade holandesa de 

Haarlem, com uma variedade de marcas de alta qualidade. A proprietária Moni-

que de Randamie recentemente ampliou as operações deslocando-se para a capi-

tal holandesa, abrindo a nova loja Moise na agitada área de compras De Pijp, ao 

lado de várias marcas contemporâneas que compartilhavam a mesma opinião. A 

loja em si tem uma sensação de galeria, com paredes caiadas de branco e um piso 

de concreto calcário macio, móveis esparsos e três vestiários equipados com telas 

shoji de inspiração japonesa. Marcas disponíveis incluem Marni, Isabel Marant, 

Lemaire, Helmut Lang e Acne Studios. 
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Groos  

 

 A loja de design Groos, o 

ponto de encontro de moda, 

arte e estilo de vida de última 

geração de Roterdão, mudou-

se para um novo espaço no 

edifício Het Industriegebouw 

da cidade. O novo espaço foi 

projetado pela MVRDV, que 

restaurou as raízes industriais 

do edifício com paredes de 

concreto despojado, tetos 

brancos e piso cinza. Uma 

unidade de arquivamento mo-

dular personalizada é execu-

tada em toda a extensão da 

loja, permitindo que os proprietários alterem os monitores e exibam exposições, 

além de garantir o máximo possível de espaço no chão. A Groos vende itens es-

teticamente agradáveis, legais e funcionais de designers inovadores de Roterdão. 

 

 

Wood Wood 

  

A concept store dinamarquesa Wood Wood expandiu-se com uma nova loja no 

bairro de Frederiksberg, em Copenhaga. Com um interior emoldurado por gran-

des janelas e unidades de exibição coloridas, a loja mantém as linhas internas e 
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os favoritos de streetwear para homens e mulheres de marcas como WTAPS, Un-

dercover, Nike, Neighbourhood, Jacquemus e SNS Herning. 

 

 

Tossijn  

 

O designer de jeans da Bespoke, Koen Tossijn, leva suas operações de retalho a 

um novo patamar com uma nova boutique no distrito da luz vermelha de Ams-

terdão.  

 

A marca emergente cria denim feito sob medida, fabricado com denim japonês 

de 14 oz e fundamentos não sazonais essenciais para os clientes mais exigentes, 

com ênfase no estilo clássico e na qualidade. A nova boutique, chamada simples-

mente de Tossijn, é um espaço combinado de retalho e trabalho e foi criada sozi-

nha pelo designer com uma paleta simples de branco e cinza, com piso de madeira 

e mobília esparsa, projetada para adicionar uma sensação de discrição ao espaço. 

 

 

TOk10  

 

A retalhista de vanguarda T0k10 abriu as portas para um novo local físico no 

coração de Roterdão, com uma linha de marcas masculinas de desporto e de rua. 

Y-3, Visvim e Comme des Garçons fazem parte da oferta, bem como Gosha Rub-

chinskiy e marcas holandesas locais, como Daily Paper e The New Originals, ao 

lado de perfumes, brinquedos e revistas. 
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Nova Iorque 

 

O SoHo continua a ser o melhor local para novas marcas contemporâneas e bou-

tiques independentes. Longe do tráfego turístico avassalador e dos arrendamentos 

de imóveis da Broadway, muitas marcas menores ou emergentes escolhem espa-

ços nas ruas secundárias mais silenciosas e menos povoadas do SoHo. Para uma 

sensação de funkier no centro, as lojas vão para o leste, na vizinha NoLiTa. 

 

Muitas das inaugurações desta temporada são o primeiro esforço de retalho físi-

cos (ou primeiro em Nova Iorque). Everlane tem multidões em volta do quartei-

rão para sua primeira loja permanente em Nova Iorque; Allbirds e a marca con-
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temporânea francesa Sézane trazem suas ofertas apenas online para o retalho fí-

sico; e a Faith Connexion começa sua exploração do retalho dos EUA com uma 

loja do SoHo. 

 

Mini-cadeias como Kith e Reformation expandem seu alcance, oferecendo espa-

ços de retalho de destaque no NoHo, enquanto o ABC Carpet & Home recria sua 

amada experiência de compras inspirada no tesouro no Brooklyn. 

 

Everlane  

 

 Após alguns pop-ups bem-sucedidos, a 

amada marca Everlane, que é o produto 

direto ao consumidor, finalmente abriu 

seu primeiro espaço de retalho perma-

nente em Nova Iorque. O espaço de 

2.000 m² oferece uma seleção de merca-

dorias para homens e mulheres, incenti-

vando os hóspedes a ficar e experimentar 

as roupas e acessórios produzidos de forma sustentável na vida real. Embora o 

fundador Michael Preysman tenha afirmado que a empresa nunca faria tijolos e 

argamassa, a loja se mostrou bem-sucedida até agora - desde sua inauguração em 

dezembro de 2017, as linhas se formam regularmente fora da loja para entrar. 
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Chrome Hearts  

 

  

 

Nos quase 30 anos desde que foi fundada em 1988, a Chrome Hearts abriu quase 

30 lojas em todo o mundo. Este novo local, no West Village, é o segundo da 

marca em Manhattan, juntando-se a um no Upper East Side. Dentro do espaço 

cavernoso de 16.000 pés quadrados, os visitantes podem encontrar uma variedade 

de móveis e decoração de luxo em constante mudança, incluindo uma sala de 

saco de feijão, um dinossauro de couro de 13 pés, uma enorme mesa de jantar e 

até mesmo uma cozinha de chef. Juntamente com a coleção regular, os hóspedes 

também podem comprar itens de uma coleção de Bella Hadid. 
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Fool's Gold  

 

A marca Fool's Gold, sediada em Brooklyn, surgiu muito antes de Kanye West 

tornar o retalho da FOMO mais cool. Neste verão, a marca lançou um novo e 

elegante espaço para sua loja. A empresa de arquitetura Family New York - que 

também trabalhou em projetos anteriores com a Yeezy e a Off-White - cuidou do 

design de interiores, equipando o espaço em materiais futuristas como plásticos 

metálicos, paredes de ouro e móveis e acessórios de vanguarda. Um sinal de néon 

aparece com destaque na entrada da loja. 

 

 

Carhartt WIP  

 

A icónica linha de difusão WIP Carhartt, da American Workwear, tem tido su-

cesso massivo, criando um burburinho entre os fãs da marca ao longo da vida e 

as crianças de streetwear. Esta nova loja, localizada no centro de SoHo, substitui 

uma unidade anterior que estava localizada na esquina da Crosby Street, com um 

flagship maior. No interior, luminárias de inspiração industrial, pisos de concreto 

e um teto de estanho dão ao espaço uma sensação única de Nova Iorque. Uma 

coleção exclusiva de Nova Iorque também está disponível na loja. 
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Eberjey  

 

Fundada há mais de 20 anos no sul da Califórnia, a marca contemporânea de 

lingerie e pijamas Eberjey começou a expandir lentamente sua presença própria 

no retalho. Este espaço arejado de 1.100 pés quadrados é o primeiro da marca em 

Nova Iorque e se une a este verão com uma boutique pop-up nos Hamptons. Em 

vez da habitual experiência de atacado de terceiros, os fãs da marca poderão agora 

estar totalmente imersos no mundo Eberjey. Toda a coleção está disponível ao 

lado de uma seleção de acessórios escolhidos a dedo pelos fundadores da marca. 
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Reformation  

 

  

 

A Reformation, marca sustentável de moda feminina, está a caminho de se tornar 

uma importante força no mercado de moda feminina contemporânea, abrindo no-

vas lojas em ritmo acelerado em Nova Iorque, São Francisco, Dallas e Los An-

geles. Este novo espaço de 3.000 pés quadrados é o maior da marca e é a sua 

primeira boutique com tecnologia na Costa Leste. As salas de montagem e o in-

ventário da loja correspondem ao site de comércio eletrónico da marca, e os hós-

pedes criam um "guarda-roupa mágico" digital enquanto fazem suas compras, 

que será configurado pelos associados para quando eles estiverem prontos para 

experimentar. 
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KES  

 

Com marcas pouco conhecidas, incluindo Numero 10, Anne Vest e Isabel Bene-

nato, o básico minimalista da loja ganhou fãs famosas do KES, como Gwyneth 

Paltrow e Solange Knowles. A boutique da Madison Avenue é a segunda locali-

zação da marca, seguindo a loja original em todo o Central Park, no Upper West 

Side. Atendendo ao sofisticado comprador urbano, as roupas oferecidas são em 

grande parte monocromáticas, com uma parede inteira dedicada a itens total-

mente pretos. 

 

 

Kith  

  

A poderosa marca de stre-

etwear Kith substituiu a sua 

loja original no NoHo por um 

novo espaço alastrando nas 

proximidades, aumentando as 

lojas adicionais no Brooklyn e 

em Miami. Juntamente com 

as próprias coleções da reta-

lhista, a loja também tem 

moda masculina e feminina 

de marcas cobiçadas, incluindo Alexander Wang, Born x Raised, Stone Island, 

Visvim e Tim Coppens. No segundo andar, os visitantes podem encontrar cente-

nas dos mais recentes e mais badalados lançamentos de ténis, lindamente comer-

cializados em estantes de lucite e cromo. 
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Kith Kids  

 

Ao virar da esquina da nova flagship da Lafayette Street de Kith, Ronnie Fieg e 

companhia abriram uma boutique dedicada exclusivamente ao kidswear. O es-

paço para crianças de 400 pés quadrados substitui a loja feminina original, man-

tendo muitos dos elementos projetados por Snarkitecture da Kith, como paredes 

e pisos brancos brilhantes, espelhos e acessórios cromados. Esta loja é uma vitrine 

para a nova linha Kidset da Kith basics for children, ao lado de sapatos de tama-

nho pequeno da Vans, Nike, adidas, New Balance e Timberland. 

 

 

Hatch  

 

Esperando que os fashionistas tenham um novo lugar para roupas elegantes de 

maternidade com a nova loja NoHo da Hatch Collection. Especialmente proje-

tado e curado para mulheres grávidas, a loja tem muitos assentos confortáveis, 

serviços de compras pessoais e um bar abastecido com doces, sorvetes, lanches e 

até mesmo picles para satisfazer os desejos durante as compras. Uma colaboração 

entre Hilary Koyfman, Caitlin Levin e a fundadora Ariane Goldman, a nova bou-

tique da Hatch hospeda eventos e cursos comunitários regulares para ajudar as 

mulheres em todas as fases da maternidade. 

 

 

ABC Carpet & Home  

 

Um dos retalhistas mais icónicos de artigos para a casa de Nova Iorque chegou 

ao Brooklyn, aterrando na recém-desenvolvida área de Industry City, em Sunset 
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Park, do outro lado do East River, em Manhattan. O espaço de 25.000 pés qua-

drados foi projetado para atender e cultivar a crescente comunidade criativa do 

Brooklyn, atendendo às mudanças demográficas da região. Assim como na loja 

de Chelsea, a localização no Brooklyn é um exemplo estelar de retalho experi-

mental, incentivando a descoberta em um espaço extremamente instável. 
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Seul  

 

Marcas e retalhistas em Seul continuam a fazer experiências com o 

merchandising de lifestyle. A recém-renovada boutique Boon the Shop apresenta 

discos de vinil, um salão de ténis e livros de arte, enquanto as novas lojas The 

Mansion e Jane March Maison são tesouros de produtos de estilo de vida e de-

signs de móveis. 

 

Os interiores residenciais ou de estilo lounge estão surgindo como um conceito 

de design popular em Seul. A nova loja Sonia Rykiel possui uma biblioteca-e-

café, enquanto Paul Smith tem uma parede coberta de pinturas e fotografias sele-

cionadas pelo próprio designer. A nova boutique principal do Herno apresenta 

uma área de estar e uma estante repleta de histórias da cidade natal da marca, na 

Itália. 

 

O merchandising visual na loja concentra-se principalmente em contar a história 

da marca de uma maneira única. A R.Shemiste criou uma "sala de mania" cheia 

de luzes de néon brilhantes e cartazes representando as principais mensagens da 

marca, enquanto Ader Error abriu uma galeria na loja para colaborações de arte. 

 

 

New Boon  

 

New Boon é a icónica concept-store de Seoul Boon A nova iteração da loja. O 

objetivo é atender a jovem fashionista da cidade cujos interesses vão além da 

moda, com uma mistura de roupas de grife e streetwear exibidos ao lado de pro-

dutos de estilo de vida, como alto-falantes, discos de vinil e livros de arte. A loja 
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também apresenta uma nova área conceitual chamada Case Study, que apresenta 

ténis raros, streetwear e acessórios de todo o mundo. Atualmente, conta com mar-

cas como 424 e Fear of God, de Los Angeles, além de A Cold Wall, de Londres. 

 

 

1LDK  

 

 Lançada em Tóquio em 

2008, a 1LDK é uma boutique 

multimarcas conhecida por 

seu design de loja com inspi-

ração residencial. O primeiro 

flagship da 1LDK de Seul, 

que foi inaugurado em Che-

ongdam-dong, foi projetado 

como um estúdio moderno e 

espaço vital. O interior é 

aconchegante e acolhedor, com piso de madeira natural e móveis caseiros, apre-

sentando uma seleção de roupas e produtos de estilo de vida. O Taste and Sense, 

o café, restaurante e bar da loja, serve um menu de refeições leves, chá e café. 
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R.Shemiste  

 

  

 

Esta é a primeira flagship store da marca coreana R.Shemiste, abrigando a cole-

ção e as linhas contemporâneas. O conceito de interior foi projetado para revelar 

a estrutura do prédio antigo para criar um clima industrial, e a parede de tijolos 

pintados parece ter sido quebrada - revelando uma passagem para a frente da loja. 

A vitrine é coberta com um filme que reflete diferentes estados do dia para a 

noite. Um "R.Shemiste Mania Room" na loja é coberto com cartazes vermelhos 

e imagens gráficas para explicar a história e o espírito da marca. 
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Demoo  

 

A marca coreana Demoo foi lançada em 1988 e recentemente começou a expandir 

sua distribuição abrindo várias novas lojas. Com o nome da última sílaba de seu 

criador fundador Park Choon Moo, a marca lançou uma linha de difusão secun-

dária nos últimos anos, chamada D'Demoo, e adicionou sua linha contemporânea, 

Y Label, à coleção principal. A nova loja da Hyundai Department Store Sinchon 

tem um interior limpo e moderno, alinhado com a estética elegante e 

contemporânea da marca. 

 

 

Helen Kaminski  

 

A designer Helen Kaminski tem seguidores constantes na Coréia do Sul e apro-

veitou sua popularidade no país abrindo sua primeira flagship store. Instalada em 

um prédio de dois andares, a loja de 1.640 pés quadrados apresenta um interior 

branco limpo com piso de mármore e espinha de peixe, refletindo o clima mini-

malista e contemporâneo da marca. Janelas de vidro aberto embutidas na fachada 

branca da frente da loja inundam o espaço com luz natural e o primeiro andar 

possui uma área de galeria com lounge para os clientes relaxarem. 
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Jane March Maison  

 

A Jane March Maison possui uma ampla gama de produtos de estilo de vida, bem 

como roupas, acessórios e artigos para casa. A loja é de propriedade de duas irmãs 

- uma consultora de casamentos e uma merchandiser visual - que são bem conhe-

cidas entre os fashionistas sul-coreanos. Como resultado de suas conexões com a 

indústria local, a loja realiza uma série de colaborações exclusivas com artistas, 

ilustradores e designers locais. Uma coleção de tops de renda branca e vestidos 

balineses artesanais de Uluwatu, uma marca que as irmãs estão distribuindo na 

Coréia do Sul, também pode ser encontrada aqui. 
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The Mansion  

 

La Fête, uma florista de Seul, aberta por duas irmãs fashionistas, mudou-se para 

uma nova loja chamada The Mansion. Além de buquês de flores e vasos de plan-

tas, a loja também traz itens de moda de edição limitada e acessórios projetados 

pelas irmãs. O espaço também possui um café e uma consultoria de design de 

interiores em colaboração com o talento local. 

 

 

 

 



 
 

         

                       87 

Ader Error  

 

A primeira 

flagship store da 

Ader Error em 

Seul ocupa três 

andares e exibe a 

paleta de cores 

arrojada da 

marca. O porão 

apresenta sua marca de estilo de vida, Day After Day, e o piso térreo é dedicado 

a colaborações de arte de todo o mundo. Três tipos de provadores estão no mesmo 

andar, projetados com os temas "banheiro", "hotel" e "de cabeça para baixo". O 

primeiro andar abriga a coleção sazonal da marca, bem como uma coleção per-

manente com sua assinatura. Um espaço em frente à loja está aberto para que os 

transeuntes se sentem e relaxem. 

 

 

Siwy  

 

Marca de denim contemporânea A nova loja da Siwy abriga uma ampla seleção 

de produtos, incluindo sua linha unisex e coleção de bolsas. A loja ocupa dois 

andares, com novas entradas e best-sellers no piso térreo, com o primeiro andar 

dedicado a itens sazonais exclusivos para este espaço. Os clientes podem desfru-

tar de champanhe, café e lanches leves de cortesia a qualquer momento, ou 
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participar de uma das aulas de estilo que são organizadas regularmente na loja. 

 

 

The Cashmere Things  

 

A Cashmere Things é uma 

nova boutique de lifestyle 

inaugurada pela Handsome, 

o grupo de moda por trás de 

marcas como Time, Sys-

tem, SJSJ e Mine. A loja 

oferece produtos de alta 

qualidade para a casa de ba-

nho, a sala de estar e o es-

critório, expostos ao lado de caxemira e produtos de algodão. 
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Tóquio 

 

Os gastos do Japão com itens de marca e de luxo podem, hoje em dia, ser eclip-

sados por alguns de seus vizinhos asiáticos, mas a capital, Tóquio, continua a ser 

uma referência quando se trata de retalho conceptual e vanguardista.  

 

Nos últimos meses, os novos empreendimentos mais inspiradores vêm de nomes 

emergentes, com várias aberturas de estreia para marcas novatas. Entre elas estão 

a boutique de galerias de arte de pleno direito do Chaos, o flagship espartano-

funcional e elegante de Teätora e a abordagem exclusiva de Senchado para a 

venda de chá verde.  

 

As marcas continuam a projetar as suas lojas com base em residências estilizadas, 

com espaços de abertura do Atelier Sabon e House of Lotus modelados em casas. 

Noutros lugares, os designers de lojas estão a afastar-se do uso de texturas rica-

mente desgastadas em favor de superfícies brancas mais clínicas e limpas. 

 

 

Chaos 

 

Esta boutique feminina de luxo em Omotesando combina arte com moda de luxo, 

oferecendo trabalhos originais de artistas como Willem de Kooning e Raymond 

Pettibon. A estética da galeria de arte contemporânea é reforçada ainda mais com 

paredes de concreto cru e pesadas cortinas cinza, enquanto um trenó de madeira 

vintage lembra o trabalho do artista Joseph Beuys. Uma mesa de madeira pendu-

rada no teto por um fio de aço, e um balcão de vendas de aço refletivo ocupa um 

espaço cutaway parecido com um cubo. 
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Teätora 

 

A marca de moda masculina Teätora oferece uma visão elevada e contemporânea 

do vestuário de trabalho, combinando funcionalidade com estética e conforto. 

Para a sua flagship de estreia, a marca assumiu um prédio dos anos 1960 no pro-

missor distrito de Sendagaya, e deu a ele um ajuste de loja monocromático 

mínimo que reflete a sensibilidade de design da marca. Os tubos de iluminação 

fluorescente clínica lembram um escritório estereotipado, enquanto certas peças 

básicas da linha Teätora, como a "Camisa do Teclado", tocam com os pulmões 

da vida profissional de colarinho branco. 

 

 

Mister Gentleman 

 

A marca de roupa masculina Mister Gentleman abriu a sua flagship de estreia em 

Kito-Aoyama. Projetado pela Jamo Associates, o interior da loja que combina 

luxo com aspereza clínica. Blocos de granito cinza refletem a fachada do prédio, 

com elegantes unidades de exibição de espelho como contraponto. A loja também 

apresenta mesas de aço perfuradas curvilíneas, enquanto uma aparelhagem hi-fi 

Bang & Olufsen vintage parece desvanecer-se na parede em que está montada. A 

única cor em todo vem das roupas da marca e das telas de vídeo montadas nos 

móveis de exibição. 
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Casica  

 

Um designer de interiores local e um gerente de relações públicas de moda uni-

ram-se para transformar um armazém tradicional de madeira, localizado em Kiba, 

no que eles chamam de “espaço de comunicação” para os habitantes de Tóquio 

que apreciam a vida terrena e saudável. A loja de estilo de vida zakka, que trans-

porta acessórios artesanais e produtos de interior, é combinada com uma área de 

refeições que serve pratos caseiros saudáveis. Uma pequena galeria de arte e es-

paço botânico completam o andar térreo, enquanto o casal abriu um estúdio de 

gravação no segundo andar. 
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House of Lotus  

 

A flagship de Aoyama da marca House of Lotus, com foco em mulheres, tem 

como tema uma residência em estilo colonial. Apesar da inspiração histórica, uma 

sensação limpa e contemporânea é conseguida através de paredes, tetos, equipa-

mentos e móveis uniformemente processados em branco. Isso mantém o foco no 

vestuário de marca própria colorido da marca e nos utensílios artesanais. Uma 

sala adicional, pavimentada com pedras e cheia de plantas, combina com a mer-

cadoria para recriar a sensação de um bazar exótico. 
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Albert Kahn   

 

O empório vintage masculino, recentemente transferido para a vibrante Yoyogi 

Uehara, carrega uma gama eclética (embora não barata) de peças que inclui o 

estilo americano de Pendleton e Ralph Lauren; designer de acordo com os gostos 

da Lanvin; e marcas japonesas contemporâneas como a Mountain Research. Des-

taca-se também uma coleção de joias e bugigangas com motivos de caveiras. 

 

 

 

 

 

https://www.wgsn.com/citybycity/listing/116353
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16 Aout   

 

Esta boutique direcional para mulheres e homens tem como objetivo que os cli-

entes se divirtam tanto quanto simplesmente consomem. Num ambiente estimu-

lante para os sentidos, parece que quase tudo está à venda (móveis e personagens 

Miffy iluminados). O pensamento que entrou neste espaço de retalho é evidente 

no fato de que toda a música de fundo foi originalmente composta para a loja. A 

formação de rótulos para homens e mulheres inclui Alexander Olch, Haider 

Ackermann e Jason Wu. 

 

 

6% Dokidoki 

  

Esta loja de moda femi-

nina tem tanto a linha 6% 

Dokidoki como marcas 

com a mesma mentali-

dade dentro de um exte-

rior cor-de-rosa bri-

lhante, com um toldo 

com riscas doces. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wgsn.com/citybycity/listing/25733
https://www.wgsn.com/citybycity/listing/25997
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Addition Adelaide   

 

 

 

Com dois andares, um para homens e outro para mulheres, a decoração minima-

lista e os acessórios de ponta da Addition Adelaide, de nomes como Ann Demeu-

lemeester e Alexander Wang, representam uma fusão entre moda e arte.  
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Perspetivas de evolução do retalho 

2020-2025 

 

Centros comerciais 

 

Historicamente, os centros comerciais têm sido pensados como agregações de 

ofertas de retalho organizadas numa variedade de formatos, desde ao ar livre até 

ambientes fechados. . Mas os tempos mudaram. O comércio eletrónico deverá 

representar um terço das vendas no retalho até 2030, forçando os operadores de 

centros comerciais a explorar o que deve ser feito com a construção existente - e 

futura -, explica a ATKearney. 

 

Os críticos argumentam que os consumidores superaram os centros comerciais e 

que as mesmas forças históricas que criaram a Era de Ouro da indústria agora, 

quase inexoravelmente, se tornaram as razões para a sua morte. Outros argumen-

tam que as instituições comerciais evoluem e que o futuro dos centros comerciais 

nunca pareceu mais promissor. A verdade está algures no meio. O setor do retalho 

está numa fase evolutiva crucial - um facto visível quando se olha para o setor 

globalmente. 
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Os Estados Unidos estão dramaticamente superestimados, especialmente em 

comparação com países como o Reino Unido, onde os urbanistas limitam a pro-

porção de imóveis por pessoas. Há aproximadamente 24 pés quadrados de espaço 

de retalho comercial para cada americano, comparado com 5 pés quadrados por 

pessoa no Reino Unido, 3 pés quadrados por pessoa na China e cerca de 2 pés 

quadrados por pessoa na Coreia do Sul. Parte disso tem a ver com o modo como 

o retalho evoluiu em diferentes países. 

 

Na Ásia, a adoção das compras pela Internet e por dispositivos móveis ocorreu a 

um ritmo muito mais rápido. Os retalhistas tradicionais tornaram-se campeões do 

e-commerce e, portanto, foram mais bem protegidos contra a concorrência de 

players digitais puros. Os grandes armazéns asiáticos fizeram a transição dos seus 

modelos de negócios há anos. Os grandes armazéns japoneses, por exemplo, co-

meçaram a transformar-se em centros comerciais nos anos 90, um movimento 

imitado na Coreia do Sul há uma década. 

 

Cultura e estilo de vida desempenham papéis importantes na formação do desen-

volvimento comercial. Como resultado da densidade urbana e do tamanho de 

muitos alojamentos, amigos e famílias asiáticas são mais propensos a comer re-

feições comemorativas num restaurante do que em casa. E devido à má qualidade 

do ar em muitas cidades asiáticas, as instalações desportivas internas, geralmente 

associadas a áreas comerciais, são muito populares. 

 

Enquanto as estratégias de seleção americanas de localizações são frequente-

mente baseadas em adjacências a rodovias ou outras estradas principais, na Ásia 

a proximidade com o tráfego de pedestres e os centros de transporte são os prin-

cipais condutores de onde os centros comerciais são construídos. 
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A América também fica atrás da Europa quando se trata de desenvolvimento de 

uso misto e localização de retalho na proximidade de centros de transporte. Na 

Gare du Nord, em Paris, composta por três andares, pessoas que partem de com-

boio encontram retalhistas no último andar, a fila central de retalhistas recebe os 

clientes que entram ao nível da rua e o nível mais baixo atrai compradores que 

saem ou entram no sistema de metro. 

 

Um amplo portfólio de formatos e pensamentos inovadores continua a transfor-

mar a face do retalho internacional. 

 

O que se segue? 

 

No futuro, os centros comerciais serão ambientes em que as pessoas se reúnem 

para interagir com amigos, buscar experiências únicas, reafirmar valores e rela-

cionar-se interativamente com as marcas a um nível pessoal. As transações serão 

um subproduto da socialização e envolvimento do consumidor. Os centros co-

merciais podem parecer os centros comerciais de hoje ou podem ser bem diferen-

tes. As lojas de retalho tradicionais podem ancorá-las ou podem ser ancoradas 

por unidades residenciais especializadas específicas, um complexo de entreteni-

mento, centro desportivo, instituição de ensino ou estabelecimento de saúde, ou 

mesmo organizadas em torno de um tema ou conceito. 

  

Segundo a ATKearney, os centros comerciais têm um futuro robusto, desde que 

os operadores e inquilinos façam os ajustes necessários para tornar os seus espa-

ços mais atraentes. E, independentemente da forma, eles serão organizados em 

torno do “puxão” do consumidor, ao invés do “empurrão” do retalhista e do fa-

bricante. A ênfase partilhada será menos em vender coisas do que em criar uma 

plataforma que facilite as vendas reconhecendo e compreendendo os indivíduos, 
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conectando-os com coortes de afinidade que partilham os seus valores e aspira-

ções principais. 

 

 

Forças de mudança 

 

Olhando para o futuro, os centros comerciais irão definir-se através de três moti-

vadores principais de mudança: pessoas - quem somos, como vivemos e como 

interagimos uns com os outros; tecnologia, especialmente aquelas tecnologias 

que nos conectam uns com os outros e com empresas e tecnologias inovadoras 

que poderiam ameaçar o business-as-usual, criando novos benefícios para o con-

sumidor; e considerações comerciais, de como e por que fazemos compras, e da 

natureza da concorrência que a indústria enfrentará, da organização, tamanho e 

localização do espaço físico ou digital em que o retalho atua. 

 

Pessoas: o elemento humano 

 

A antiga palavra grega ἀρχή (arche) significa “origem, primeiro princípio e fonte 

de ação”. No futuro, toda a atividade comercial terá o consumidor como sua arche 

ou falhará. O sucesso no retalho - hoje e amanhã - começa e termina com o de-

senvolvimento de uma compreensão competitiva do consumidor, ancorada em 

como eles pensam sobre as suas vidas e se expressam no seu próprio idioma.  

 

Cada centro comercial terá de elaborar uma proposta de valor centrada no cliente, 

distinta e não ambígua, ou promessa de marca. Tudo o que os operadores e inqui-

linos fazem deve reforçar essa proposta de valor e servir como uma demonstração 

contínua de autenticidade, integridade, valores e respeito pelo consumidor. 
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O destino do retalho imobiliário sempre esteve ligado à demografia. O cresci-

mento da indústria foi definido pela sua capacidade de responder a mudanças na 

composição e localização física do mercado consumidor. Hoje, pela primeira vez 

na história, esse mercado inclui seis gerações de compradores: a Geração Silen-

ciosa, os Baby Boomers, a Geração X, a Geração Y, a Geração Z e os Alfas. 

 

Quando o Southdale Centre abriu as suas portas como o primeiro centro comer-

cial fechado e climatizado da América, em Edina, MN, a 8 de outubro de 1956, o 

mais velho dos Baby Boomer, a vanguarda do que se tornaria a maior coorte de-

mográfica da história americana, tinha apenas 10 anos. Na esteira da prosperidade 

pós-Segunda Guerra Mundial, que tornou a propriedade do automóvel acessível 

à classe trabalhadora, os pais daqueles primeiros boomers abandonaram os cen-

tros das cidades em todo o país em favor de uma vida nos subúrbios caracterizada 

por uma conformidade e devoção servil às marcas apresentadas nos meios de co-

municação de massa. 

 

O setor imobiliário de retalho seguiu as pessoas e os resultados foram incrivel-

mente bem-sucedidos. 

 

Nos Estados Unidos, alimentados por décadas de influência relativa, mobilidade 

ascendente de base ampla, alta confiança do consumidor e construção explosiva 

de residências suburbanas e exurbanas, o crescimento total dos centros comerci-

ais superou drasticamente o crescimento populacional, especialmente nos anos 

60 e 70. 

 

Os Baby Boomers continuam a exercer uma influência económica desproporcio-

nal - alguns diretos e outros não-intencionais - mesmo que a sua influência gera-

cional tenha diminuído significativamente face a grupos mais jovens e maiores. 
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O desafio da geração do milénio ao domínio dos boomers foi reforçado pelo sur-

gimento da Geração Z. Esses “clientes do futuro” fazem parte de um mercado 

multigeracional que impulsiona novas procuras, mas operam à sombra de um mo-

delo assimétrico de retenção de riqueza geracional.  

 

Este é um desafio para os retalhistas porque - pelo menos durante a próxima dé-

cada ou duas - os Boomers e a Geração X manterão uma riqueza significativa e, 

em grande parte, irão gastar em itens que alimentaram uma alta percentagem do 

crescimento do retalho no passado. 

 

Até 2030, todos os Boomers terão mais de 65 anos e Boomers originais celebrarão 

84 anos. Por outro lado, o mais novo dos 20,8 milhões de alfas terá apenas cinco 

anos de idade. Para os operadores de centros comerciais de 2030 - ou pelo menos 

aqueles focados em abordagens mais tradicionais para o retalho -, os Millennials 

e a Geração Z representarão os seus principais alvos de consumidores. 

 

O fim do mercado geral histórico requer que os operadores de centros comerciais 

bem-sucedidos se concentrem nas necessidades de uma coorte específica; desen-

volver múltiplas estratégias que se alinham contra várias coortes; ou desenvolver 

ofertas de retalho que atravessam os mercados, apelando aos valores e preocupa-

ções de subconjuntos de uma ou mais gerações de compradores. 

 

Onde os boomers tendem a ser mais parecidos do que diferentes, os Millennials 

e a Geração Z celebram o poder e o potencial representados pela diversidade hu-

mana. Juntos, formam um conjunto de consumidores rico, variado e complexo, 

no qual os rótulos de coorte do século XX associados a etnia, raça e religião se 

aplicam cada vez menos. As minorias de ontem são as principais emergências de 

amanhã, um facto já reconhecido e totalmente adotado pelos retalhistas de maior 
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sucesso de hoje. Somando-se a essa complexidade demográfica, muitos membros 

dessas gerações sentem-se perfeitamente confortáveis em se autosselecionar - e 

sair - de grupos étnicos tradicionais ou criar uma variedade de personalidades 

digitais para representá-los online. 

 

Os consumidores mais jovens valorizam o acesso à funcionalidade sobre a pro-

priedade e demonstram uma clara e crescente preferência por experiências sobre 

a aquisição de “coisas”. 

 

No passado, os consumidores acorreram aos centros comerciais em busca de va-

lor, expresso como a relação entre preço e bens de marca. O centro comercial do 

futuro atenderá aos valores coletivos e individuais da sua base de clientes. Isso 

ajuda a explicar o sucesso dos negócios da Uber e da Lyft e dos sites de aluguer 

de vestuário de marca online, como a Rent the Runway, a Style Lend e a Arma-

rium. 

 

Os novos consumidores preferem claramente as interações personalizadas e au-

tênticas da marca, uma preferência muitas vezes combinada com a crença nos 

benefícios de criar e sustentar conexões fortes com as suas comunidades locais. 

Isso é evidenciado pelo sucesso de empresas como a Fiction Beer Company e a 

Ratio Beerworks, duas das muitas micro cervejarias de Denver, e a Shinola, uma 

empresa de bicicletas, artigos de couro, relógios e componentes estéreo de De-

troit. Não são apenas os clientes que estão a mudar. 

 

A falta de ênfase na propriedade pelo direito de propriedade (ou “consumo cons-

pícuo”) e a nova ênfase em bens e serviços que são locais ou regionais, autênticos, 

orientados para valores ou ofertas que proporcionam experiências, terão um im-

pacto profundo sobre o mix de locatários dos centros comerciais de 2030. 
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Esses centros também terão que encontrar maneiras de interagir de forma criativa 

e alavancar um segundo driver - a tecnologia. 

 

Tecnologia 

 

Até 2030, estima-se que 40% de todos os consumidores sejam nativos digitais. 

Nesse ponto, a mistura de tecnologias de informação e comunicação que começou 

a chegar às lojas e casas a partir dos anos 90 terá perdido a novidade e formará a 

infraestrutura de conexão que possibilita e facilita a maneira como vivemos, tra-

balhamos, socializamos e, claro, fazemos compras. 

 

A cada hora de cada dia, os centros comerciais interagirão com os clientes roti-

neiramente acostumados a comunicar e interagir através de uma variedade cada 

vez maior de plataformas, dispositivos e locais conectados, desde telefones, apps 

e assistentes digitais pessoais ativados por voz até inteligência artificial (IA), 

bots, serviços de assinatura, a Internet das Coisas (IoT) e mais. 

 

Da mesma forma que a Idade de Ouro dos centros comerciais americanos estava 

diretamente ligada à geração Baby Boom e à propriedade de carros particulares 

quase universais, e os centros comerciais asiáticos e europeus cresceram em res-

posta à densidade populacional e em relação aos centros de transporte público de 

comboios a metros, as fortunas dos centros comerciais de 2030 dependerão de 

quão bem estes integram as suas tecnologias com as dos seus clientes. 

 

Nos centros comerciais do século XX, o principal papel da tecnologia estava re-

lacionado com os sistemas de energia. No século XXI, o seu papel será conectar 
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os sonhos, valores e aspirações individuais e coletivas dos compradores e os es-

paços coletivos de engajamento dos vendedores. 

Embora seja perigoso subestimar o poder da tecnologia como um impulsionador 

do futuro do retalho, também é fácil superestimar seu papel. Os centros comerci-

ais bem-sucedidos verão e adotarão a tecnologia como ela é: um conjunto diver-

sificado de ferramentas, cada uma criada para desempenhar funções específicas, 

não diferente (a esse respeito, pelo menos) do que a eletricidade. 

 

Os retalhistas e operadores de centros comerciais terão de dominar dois conjuntos 

de tecnologias: as que os consumidores usam para ordenar as suas vidas, comu-

nicar e realizar transações comerciais; e aquelas que as empresas usarão para 

identificar compradores individuais, acompanhar compras, calcular tempos de 

permanência, analisar comportamentos, comunicar-se com clientes e criar opor-

tunidades de merchandising, marketing, publicidade e oportunidades promocio-

nais em tempo real. 

 

As escolhas tecnológicas dos consumidores criarão “ecologias digitais” persona-

lizadas - combinações de ferramentas conectadas, de bots como Kik Bot Shop e 

WeChat a agentes de IA ativados por voz como o Google Now e a Alexa da 

Amazon.com, além de aparelhos e carros inteligentes que gerem uma incrível 

variedade de funções, desde classificar e armazenar meios e gerir residências para 

supervisionar compras de serviços de assinatura e planear férias. Os operadores 

e locatários de centros comerciais precisam de ser capazes de aproveitar essas 

ecologias digitais personalizadas enquanto os compradores estão dentro ou fora 

dos seus centros. 

 

As tecnologias de mobilidade autónoma serão outra importante ferramenta de co-

nectividade. Serviços de transporte autónomos na forma de carros, autocarros e 
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comboios fornecerão clientes de e para os centros comerciais, enquanto outros 

agentes autónomos, como robôs, ajudarão a operar lojas e a interagir com os com-

pradores ou as suas redes. Ainda outras tecnologias relacionadas, desde robôs de 

entrega e drones a camiões autónomos, levarão produtos dos centros comerciais 

para onde quer que os compradores queiram ir. 

 

Como a mobilidade sob procura substitui a posse de carros, a noção de tamanho 

de área necessária pode mudar. O excesso de lugares de estacionamento pode ser 

convertido em centros de atendimento drive-through para clientes, serviços de 

entrega para fornecedores ou até mesmo espaço para retalhistas não-inquilinos. 

Os espaços verdes podem substituir os mares de cimento que atualmente cercam 

os centros de hoje, incentivando os consumidores a interagir com a natureza ou 

simplesmente a desfrutar do cenário. Os veículos sob procura podem ser alojados 

em centros de transporte para frotas de drones e outras opções de entrega em 

tempo real no centro comercial ou nas proximidades. 

 

O desejo dos compradores de co-projetar produtos e serviços exclusivos será aco-

modado por meio de tecnologias que incluem impressão 3D, controle estatístico 

de processo (SPC), interfaces máquina a máquina (M2M) e controlo numérico 

computadorizado (CNC). 

 

Os locatários e proprietários de centros comerciais usarão tecnologias específicas 

próprias - recolha de grandes volumes de dados, algoritmos, programas de IA e 

talvez até computação quântica - para rastrear e responder à procura individual e 

coletiva do consumidor em tempo real. 
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À medida que a aprendizagem das máquinas evolui do reconhecimento de pa-

drões para a inteligência cognitiva, os consumidores esperam e exigem experiên-

cias de compras sem curadoria e altamente selecionadas. Estas podem asseme-

lhar-se a recomendações de produtos e seleções feitas para eles pelos seus assis-

tentes de IA quando entram numa loja ou o lançamento de lojas automatizadas, 

não-tripuladas, “apenas saídas” para categorias relevantes. Seja qual for a forma 

que a experiência específica assuma, os compradores habilitados com inteligên-

cia artificial esperam uma integração perfeita da sua experiência digital e física. 

No mínimo, os retalhistas devem preparar-se para um futuro próximo em que os 

clientes tenham a capacidade de selecionar - e bloquear - qualquer entrada que 

escolherem. Qualquer noção que sugira uma separação ou diferença entre a vida 

digital e física e o retalho será satisfeita pela resistência generalizada do consu-

midor. 

 

É crucial lembrar que até mesmo a infraestrutura digital mais sofisticada só pode 

transmitir dados. Para tornar esses dados robustos, é necessário o software e as 

ferramentas analíticas corretas; entradas limpas, precisas e em tempo real; e con-

teúdo. 

 

As tecnologias de retalho de maior sucesso são aquelas que permanecem um 

passo à frente do consumidor. Não há muito sentido comercial em se antecipar 

demais ao mercado, especialmente considerando a importância da integração com 

as redes digitais existentes dos consumidores. Alavancar a tecnologia para unir 

os inquilinos e atender melhor os clientes será uma parte crucial da equação à 

medida que os centros comerciais evoluírem.  

 

Atualmente, muitas revistas de negócios estão obcecadas com o chamado “apo-

calipse de retalho”, “a morte do shopping” ou “a morte do retalho”. Ironicamente, 
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aponta a ATKearney, o retalho está à beira de um renascimento, substancialmente 

diferente da época que o precedeu, mas com uma possibilidade ainda maior de 

sucesso. 

 

Na América, esse “renascimento do retalho” é baseado na reconfiguração da me-

tragem quadrada existente. Isso é muito menos um problema internacional, como 

na Ásia, por exemplo, onde os retalhistas ainda estão a construir novos centros 

comerciais para responder à crescente procura dos consumidores. 

 

A transformação do retalho 

 

A variedade definirá o futuro dos centros comerciais como tecnologias emergen-

tes, modelos de retalho criativos, ofertas inovadoras de serviços de alimentação, 

programação de entretenimento e eventos comunitários; componentes não tradi-

cionais, como instalações de saúde; serviços que integram de forma transparente 

o comércio online e digital; e até mesmo elementos residenciais que redefinem a 

natureza da interação cliente-marca. 

 

Alguns espaços de retalho físico assumirão a forma de formatos dinâmicos me-

nores, “inteligentes”, que servirão de centros para experiências de marca intera-

tivas. Outros podem ser ambientes de retalho “leves para o stock” para marcas, 

produtos e serviços “showrooming” que apoiarão e complementarão, ao invés de 

competir com, negócios digitais. 

 

Embora o ritmo tenha diminuído um pouco, os retalhistas ainda abrem novas lojas 

todos os anos. 

 



 
 

         

                       108 

Os futuros centros comerciais farão bom uso dos formatos pop-up de curto e mé-

dio prazo, permitindo que os retalhistas menos capitalizados tenham uma boa re-

lação custo-benefício para alcançar os clientes e permitindo aos retalhistas esta-

belecidos e plataformas de marcas testar as suas abordagens aos mercados locais 

e micro-mercados. Os pop-ups oferecerão aos operadores de centros comerciais 

uma maneira fácil de mudar a população de fornecedores, oferecendo aos consu-

midores experiências inesperadas de “caça ao tesouro”. 

 

Novos consumidores têm uma preferência expressa por "fazer" mais que "pos-

suir". Como resultado, a ATKearney prevê o surgimento de centros de experiên-

cia ricos. Estes serão espaços físicos dentro dos centros comerciais usando tecno-

logias imersivas como realidade virtual (VR), realidade aumentada (AR) e reali-

dade mista (MR) para criar ambientes únicos que proporcionam aos clientes ex-

periências multissensoriais sofisticadas, permitindo que eles toquem e se sintam 

cocriadores de produto e conteúdo rico que não pode ser duplicado por um com-

putador ou telefone. 

 

Como a conveniência desempenhará um papel ainda maior no futuro do que hoje, 

o mercado de centros de clique e recolha permanecerá robusto, alguns provavel-

mente na forma de mercearias “recém-colhidas”, onde os clientes podem fazer os 

seus pedidos online e comprar produtos frescos e prontos para consumo. Os cen-

tros de recolha, operados por um retalhista individual ou até mesmo pelo próprio 

centro, também podem servir como locais onde as compras online podem ser re-

tiradas, devolvidas, alugadas e até mesmo revendidas. 
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Embora o e-commerce continue a crescer, em 2030 mais de dois terços das com-

pras ainda ocorrerão em lojas físicas e uma percentagem ainda maior será influ-

enciada por experiências num ambiente físico, tornando-se crucial tanto para re-

pensar a caixa quanto para pensar fora dela. 

 

Independentemente da forma que assumam, todos os centros comerciais partilha-

rão três características comuns: design criativo adaptado em torno de como e por 

que os consumidores as compram; concorrência (quem mais estará a vender para 

os seus clientes-alvo?); e o contexto comercial em que operarão. 

 

Como compramos  

 

Os futuros centros comerciais refletirão e incorporarão a mudança fundamental 

do mercado de massa, empurrando a abordagem de anos passados para um sis-

tema de atração impulsionado pelo consumidor, em que os compradores - pelo 

menos em grande parte - determinarão que bens e serviços serão trazidos com 

sucesso para o mercado. Os compradores exigirão que os centros comerciais se-

jam mais do que espaços comerciais em que as transações são executadas de ma-

neira eficiente. Eles terão que funcionar como um “espaço comercial comum” 

onde os operadores e locatários dos centros constroem relacionamentos sustentá-

veis com os seus clientes. 

 

Compras são, e sempre serão, uma extensão dos estilos de vida e valores dos 

clientes. Muitos players, incluindo muitas empresas de tecnologia, vão querer 

aproveitar a oportunidade para dar aos futuros compradores o que eles querem e 

isso significa que os operadores de centros tradicionais e os retalhistas vão en-

frentar novos e inovadores concorrentes não tradicionais - muitos com 

bolsos profundos. 
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Num sentido muito real, no futuro qualquer um que venda algo será um concor-

rente direto, já que o padrão de serviço estabelecido num setor, ou preços dinâ-

micos noutro, ou conveniência num terceiro pode ser a norma que os clientes 

exigem de todos eles. 

 

A concorrência passada foi medida em termos de métricas como participação de 

mercado, vendas por pé quadrado, elasticidade de margem e contagem de tráfego. 

No futuro, a eficácia competitiva será avaliada por um novo conjunto de critérios, 

incluindo acesso a informações completas sobre o consumidor, a eficácia da re-

colha contínua de dados e desenvolvimento de algoritmos e a capacidade em 

tempo real de traduzir memes de redes sociais na gestão de stock “inteligente” e 

estratégias de merchandising. 

 

Além disso, os operadores e locatários dos centros comerciais de amanhã enfren-

tarão o concorrente mais implacável de todos eles - os novos consumidores. Gra-

ças às tecnologias de compras pessoais, onde os clientes costumavam ir à loja, 

eles estão - de muitas maneiras - a tornar-se a loja. Esses futuros compradores 

virão munidos de dezenas de ferramentas para desintermediação de retalhistas, 

de tecnologias de bots a pedidos ativados por voz, a sistemas de compra baseados 

em assinatura. 

 

Embora todos os centros comerciais sejam voltados para a informação e focadas 

no consumidor, não se assemelham necessariamente uns aos outros. 

 

Os centros comerciais virão numa variedade de formas e tamanhos - alguns or-

ganizados em torno de uma âncora de retalho tradicional, outros possivelmente 

extensões comerciais de uma comunidade residencial. Muitos centros comerciais 
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serão locais inovadores onde o mais recente em tecnologia voltada para o consu-

midor é testado ou implementado. Outros podem ser a expressão de retalho físico 

de um conjunto comum, ou subconjunto, de valores específicos do consumidor. 

Um grande número pode ser construído em torno de uma variedade de formas de 

entretenimento. Os centros comerciais podem ter menos lojas, lojas menores, lo-

jas radicalmente redesenhadas e, em alguns casos, lojas maiores. 

 

Modelos de retalho emergentes e mudanças nas preferências dos consumidores 

transformarão as ideias atuais sobre o sucesso do mix de locatários. Marcas locais 

e artesanais irão misturar-se com os retalhistas nacionais. Os portfólios de produ-

tos serão transferidos para bens e serviços menos suscetíveis à desintermediação 

e reabastecimento automático. As plataformas de assinatura, compartilhamento e 

re-comércio expandem as suas pegadas físicas. Locatários não retalhistas, como 

fitness, restaurantes e entretenimento, serão responsáveis por uma percentagem 

maior do mix total de inquilinos. 

 

A imprevisibilidade radical dos mercados consumidores e o poder disruptivo de 

novas tecnologias e concorrentes irão provar que Bill Gates estava certo quando 

escreveu, em The Road Ahead, “Nós sempre superestimamos a mudança que 

ocorrerá nos próximos dois anos e subestimamos a mudança que ocorrerá. nos 

próximos 10 anos. Não se deixe levar pela inação”. 

 

Há um número quase infinito de formatos futuros de centros comerciais qa con-

siderar, mas para esta análise a ATKearney concentrou-se em algumas das possi-

bilidades mais plausíveis. Isto não é sugerir que estas são as únicas alternativas, 

ou mesmo as melhores. São exemplos. “Acreditamos que, com o tempo, a indús-

tria irá desenvolver dezenas de abordagens sustentáveis próprias”, aponta. 
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Os centros comerciais que se adaptam às mudanças e desafios não só sobrevive-

rão, mas prosperarão em 2030 e além. “Sem limitar as possibilidades, acredita-

mos que, com algumas notáveis exceções, a maioria dos futuros centros comer-

ciais se encaixará em quatro categorias básicas: centros de lazer, centros de valo-

res, centros de inovação e espaço de retalho”. 

 

Centros de lazer 

 

Os centros de lazer são centros regionais ancorados por atrações grandes e atra-

entes que têm a capacidade de extrair de áreas comerciais ampliadas. Para os 

compradores orientados para a experiência, as atrações sempre superarão as ân-

coras. 

 

Dito isso, a experiência da loja principal - seja um grande armazém mais tradici-

onal ou uma loja especializada - continuará a desempenhar um papel mais proe-

minente nos centros de lazer. Os centros de lazer serão espaços de consumo que 

oferecem experiências sociais atraentes por meio de âncoras e atrações da Nova 

Era, como parques temáticos, instalações como pistas de esqui indoor, cinemas e 

teatros, museus e galerias de arte, espaço para concertos, festivais gastronómicos 

e encontros temáticos. 

 

Outros exemplos de possíveis especialidades ou âncoras da Nova Era incluem 

retalhistas como Bass Pro Shop, Lowe’s ou REI, onde descoberta, educação e 

experiência são componentes-chave da experiência da marca. 

 

Dado o potencial para a experiência de “showrooming”, os clientes podem ser 

atraídos para os centros de lazer para construir as suas listas de desejos para fu-

turas compras online. Hoje essa ideia pode ser suficiente para fazer os retalhistas 
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físicos estremecerem. Mas em 2030 teremos um mundo em que o cliente não faz 

distinção entre retalho físico e digital. Assim, qualquer coisa que atraia um cliente 

cria uma oportunidade incremental de fazer uma venda. 

 

O apelo desses centros pode até se estender a ocasiões específicas de compras - 

como o frenesim do fim de semana de volta às aulas ou a Black Friday - no fim 

de semana de Ação de Graças. 

 

Transformando o tempo de viagem e a distância numa vantagem, os centros de 

lazer oferecerão aos visitantes experiências totais de fim de semana, incluindo 

reservas em hotéis próximos, entretenimento no centro ou remoto e ofertas de 

serviços de alimentação ampliados. 

 

Os locais pop-up podem desempenhar um papel único e vital dentro dos centros 

de lazer. O seu ciclo de vida de curto prazo inerente cria um sentido de urgência 

do consumidor, incentivando visitas mais frequentes ou construindo tráfego em 

dias de baixo volume da semana. 

 

As tecnologias que permitem que as experiências do cliente iniciem antes e con-

tinuem após a experiência de compra também serão cruciais para fazer com que 

os clientes se comprometam a visitar um centro de destino. Isso transformará os 

centros comerciais de lazer em hubs digitais, possibilitando uma experiência de 

cliente totalmente integrada e contínua, que construa relacionamentos sustentá-

veis entre compradores, comerciantes, fornecedores de entretenimento e o opera-

dor de centros comerciais. 

 

Dado o seu tamanho e o compromisso de tempo que os compradores estão a ser 

solicitados a fazer, os centros oferecerão compras sem embalagem, permitindo 
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que os clientes façam compras sem usar as mãos. As suas compras serão transfe-

ridas para uma área de preparação central e, em seguida, coletadas pelo compra-

dor no final do dia ou enviadas onde quer que especifiquem. 

 

As tecnologias também permitirão experiências sociais em tempo real, permi-

tindo que os clientes forneçam e recebam feedback na forma de “curtidas” exibi-

das em um monitor central do centro comercial ou nos seus telefones. Esse feed-

back também será usado para criar ofertas personalizadas just-in-time, promoções 

e outros incentivos de compra e oportunidades para se conectar com amigos on-

line ou até mesmo partidas seguras e seguras de serviços de encontros. 

 

Os centros de lazer em operação hoje incluem o Xanadu na Espanha, o Mall of 

the Emirates no Dubai e os American Dream Centers em construção em Nova 

Jersey e Miami. 

 

Centros de valores 

 

Os centros de valores são centros menores que têm a sua identidade - e a maioria 

dos seus inquilinos - na comunidade vizinha. São ancorados por uma ideia, não 

por uma placa de identificação do retalho, e podem ser organizados em torno de 

uma declaração de valores, como direitos dos animais, uma ideia como paz ou 

serenidade, ou mesmo uma identidade étnica ou comunitária. 

 

No caso dos direitos dos animais, por exemplo, todos os restaurantes podem ser 

veganos ou vegetarianos, os artigos de couro e peles podem não ser vendidos, os 

ativistas podem ter espaço gratuito para reuniões ou palestras e uma livraria pode 

oferecer uma seleção apropriada de títulos. 
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Esses centros comerciais podem ser lojas especializadas com produtos locais ex-

clusivos e marcas étnicas ou artesanais em uma ampla variedade de categorias - 

mercearia, alimentos prontos para consumo, itens de conveniência e cuidados 

pessoais e serviços de saúde. Eles podem até mesmo oferecer uma seleção de 

produtos satélites “livres de mercadorias” ou “mercadorias-mercadoria” de reta-

lhistas nacionais ou centros comerciais de destino apresentados em lojas virtuais, 

showrooms ou lojas de stock limitado. 

 

Imagine o equivalente de uma loja ou mercado cooperativo do Brooklyn, apre-

sentando estilistas locais, restauradores, cervejeiros artesanais e destiladores e ar-

tistas. Locais pop-up dinâmicos e showrooms virtuais ou em grupo permitiriam 

que os comerciantes locais mostrassem a sua ofertas com uma base rotativa e 

dessem a artesãos e designers locais a oportunidade de interagir com os clientes, 

co-criar produtos e fabricá-los em tempo real. 

 

Os centros de valores podem refletir uma ou mais identidades étnicas da comu-

nidade local por meio de refeitórios, com artesãos étnicos oferecendo marcas fa-

miliares étnicas ou importadas, entretenimento e serviços particularmente rele-

vantes para uma comunidade. Esses centros comerciais podem ter espaços de 

eventos para shows, competições, exposições e eventos comunitários ou fornecer 

locais físicos para plataformas de comércio eletrónico relevantes. 

 

Ou, eles podem responder a uma ampla gama de atividades, desde desportos a 

alimentação. 

 

Dada a crescente popularidade dos alimentos locais ou especializados, pode-se 

facilmente imaginar o lançamento bem-sucedido de um conceito como “Our 

Town Food Mall”, com um mercado de agricultores que vende itens cultivados 
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ou fabricados localmente, restaurantes pop-up, salões étnicos, cozinha lojas de 

eletrodomésticos e escolas de culinária. 

 

Exemplos internacionais desse formato hoje incluem o Great Food Hall, na 

China, o The Market Hall, em Portland, o Markthal, na Holanda, e o Eataly. 

Os centros de valores também podem ser centros comerciais menores, especiali-

zados em negócios e serviços de retalho relacionados. 

 

Os exemplos podem incluir um centro de luxo de alto nível, uma praça de moda 

e talvez até um retrocesso - um shopping masculino. Esse hiper-foco num sub-

segmento de consumidores permitirá que novas marcas façam testes no mercado 

e introduzam produtos em uma base de consumidores relevante e direcionada, 

que valorize a novidade e a relevância das ofertas. 

 

Os operadores de centros comerciais e os retalhistas participantes poderiam facil-

mente alavancar as redes digitais para construir plataformas unindo compradores 

para partilhar ideias e opiniões sobre um tópico específico - uma casa de reunião 

de retalho para consumidores que partilham os mesmos valores. Locatários e ser-

viços não retalhistas que suportam o grupo de consumidores-alvo também podem 

ser incentivados a participar. 

 

Centros de Inovação 

 

Os centros de inovação são centros comerciais “inteligentes” onde os inquilinos 

participantes agrupam dados e observação etnográfica, análises psicológicas so-

ciais e outras ferramentas para satisfazer os compradores e evoluir junto com eles. 
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Essas centros comerciais empregarão funcionários, incluindo antropólogos de 

centro, psicólogos culturais de retalho e etnógrafos de centros comerciais para 

observar, registar e analisar constantemente os compradores à medida que eles se 

movem de espaço em espaço, fornecendo feedback em tempo real a todos os in-

quilinos e funcionários de centros comerciais. Os seus serviços serão incorpora-

dos ao contrato de locação e estarão à disposição de todos os locatários ou tornar-

se-ão propriedade intelectual do operador de centros comerciais e estarão dispo-

níveis para venda a locatários e fabricantes de bens de consumo de maneira sele-

tiva. 

 

Os centros de inovação podem manter uma percentagem designada de lojas dis-

poníveis para testar várias abordagens do retalho, de pop-ups a lojas temáticas, 

como o STORY de Nova Iorque, que se torna um novo ambiente de retalho men-

sal a cada mês. 

 

Os centros de inovação empregarão funcionários para observar, registar e analisar 

constantemente os compradores. 

 

Eles também irão transformar o teste beta num negócio. É fácil imaginar um sub-

conjunto desses centros comerciais - centros beta - que serão peças de tecnologia 

pura, em que cada loja, num ambiente de retalho ativo e inteligente, apresenta o 

que há de mais moderno em alta tecnologia, alguns disponíveis para venda e ou-

tros em teste. Os centros Beta fornecerão laboratórios de teste do mundo real para 

as Amazons, Googles e Apples do mundo. Ao monitorizar os compradores numa 

variedade de situações únicas de retalho e suas interações em espaços públicos, 

retalhistas, operadores e fabricantes de bens de consumo terão acesso a uma fer-

ramenta sem precedentes para o teste rápido e desenvolvimento de novos produ-

tos, formatos de lojas e ofertas de serviços. 
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Todos os associados a um centro de inovação partilharão uma oportunidade de 

criar um fluxo de receita separado, concedendo acesso às suas lojas individuais, 

prateleiras e clientes. Por seu lado, os consumidores terão a oportunidade de testar 

o impacto de novas tecnologias, aceder a especialistas para ajudá-los nas suas 

próprias tecnologias e talvez até mesmo comercializar dados pessoais de compras 

e avaliação de produtos para descontos em novos itens ou novos produtos. 

 

Espaço do Retaildential 

 

Os espaços do Retaildential são centros comerciais de uso misto que têm como 

alvo um segmento específico de consumidores, como jovens profissionais urba-

nos modernos, pessoas com apenas 40 e poucos anos de idade ou ambientes para 

idosos. Esses “centros de vida” altamente organizados oferecerão um conjunto 

demográfico específico e apropriado de retalho, restaurantes, entretenimento e 

serviços. 

 

Desenvolvedores como a Aeon Co. já estão a reaproveitar alguns dos seus centros 

comerciais para atender às necessidades do envelhecimento da população avan-

çada do Japão. Nos Estados Unidos, centros comerciais voltados para idosos se-

rão construídos ao lado ou em conjunto com moradias para idosos e contarão com 

serviços médicos, farmácias, instalações para exercícios, advogados especializa-

dos em idade específica, contadores especializados em planeamento imobiliário 

e salas comunitárias. 

 

O espaço do RetailDential não é apenas para o antigo. Centros comerciais do 

Retaildential para profissionais jovens, urbanos e modernos incluirão lojas de ele-

trónica sofisticada, lojas de móveis de alto nível, micro cervejarias, bares, lojas 
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de produtos gourmet, espaço social, academias e outras instalações de ginástica, 

spas e entretenimento ao vivo. 

 

Outra variação desse tema pode ser os centros multiformato de uso misto, estra-

tegicamente localizados onde os consumidores moram, trabalham e viajam, ofe-

recendo experiências integradas de compras e entretenimento e acomodação de 

estilo de vida, bem como acesso às necessidades de alimentos e serviços de la-

vandaria a seco. 

 

À medida que os americanos se mudam para áreas urbanas mais densamente po-

voadas, haverá uma procura crescente por centros urbanos locais e tranquilos. E, 

à medida que a economia se expande e espaços de trabalho partilhados tomam 

novas formas, haverá uma necessidade crescente de centros co-localizados que 

forneçam locais físicos para plataformas de compartilhamento e de re-comércio. 

  

As lojas físicas 

 

Na antevisão do futuro, a ATKearney aponta que, como o retalho continua a sua 

profunda transformação, liderado pelo elo mais poderoso da cadeia de valor do 

retalho, o consumidor, o crescimento explosivo de canais de compras e platafor-

mas leva a que muitos se perguntem se as lojas físicos têm um lugar no futuro. E, 

se sim, como vão parecer? 

 

Ninguém pode prever o futuro com precisão, mesmo quando se fala sobre o futuro 

a curto prazo. Imagine, por exemplo, estamos de volta em 1990 tentando prever 

como será o cenário de retalho em 1995. O Walmart ainda não operaria uma única 

loja fora dos EUA. A primeira compra segura na Internet ainda não teria sido 
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feita. E a Amazon ainda seria um sonho na mente de Jeff Bezos - um nome que 

ninguém no retalho teria ouvido falar. 

 

Mas a incapacidade de prever com precisão os eventos futuros não elimina a ne-

cessidade de planeamento estratégico. O papel da loja como parte de uma oferta 

de retalho completa continua a evoluir à medida que retalhistas físicos redefinem 

os seus papéis. 

 

Quatro questões cruciais iluminam um modelo plausível do futuro do retalho fí-

sico. 

 

1. Como será a relação entre retalhista, fabricantes, marcas e o consumidor no 

futuro, e como os relacionamentos presentes terão de mudar para chegar lá? 

 

Como resultado da mudança na demografia e estilos de vida do consumidor, o 

retalho está a dividir-se entre duas experiências de compras distintas: reabasteci-

mento baseado num cesto de itens regularmente comprados que se prestam a mo-

delos de assinatura de entrega em domicílio e, portanto, levam os consumidores 

para fora das lojas físicas ao longo do tempo; e compras discricionárias baseadas 

em experiências ou eventos que estimulam a visitação de lojas e a navegação na 

Internet. 

 

O retalho físico foi construído com base em produtos, conveniência baseada na 

localização e concorrência de preços. Atualmente, e no futuro previsível, tentar 

competir na conveniência baseada em produto e localização para os compradores 

de “tarefas domésticas” é uma fórmula para falhas, pois práticas de fabricação 

aprimoradas continuam a diminuir a diferença de diferenciação de qualidade de 
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produto, concorrentes digitais entram em cena e opções de atendimento omnica-

nal conduzir a conveniência e os consumidores mais jovens rejeitam o status de 

marca tradicional. Isso sugere que as lojas físicas precisam de competir na expe-

riência. 

 

Obter a experiência do cliente corretamente traz benefícios significativos. É sete 

vezes mais caro adquirir um novo cliente do que reter um cliente existente, e 40% 

dos clientes indicam que estão dispostos a mudar para um concorrente se tiverem 

uma experiência má. O sucesso requer uma experiência física na loja que não 

pode ser digitalizada, mas é habilitada por ferramentas e abordagens digitais. 

 

2. Que papel as lojas físicas desempenham na ativação de futuros modelos de 

serviço? 

 

O papel da loja precisa ser materialmente diferente - baseado nas necessidades do 

cliente. Noventa por cento das compras ainda ocorrem em lojas físicas, mas numa 

década pelo menos 30% das vendas terão sido transferidas online. Setenta e um 

por cento dos consumidores ainda preferem comprar em lojas físicas, mesmo que 

os mesmos produtos estejam disponíveis online. Quase 40% dos retalhistas afir-

mam estar a expandir ou criar novas experiências na loja para se envolver e se 

conectar com os clientes. E quase todos os retalhistas estão a pensar em estraté-

gias para responder à concorrência digital ou criar as suas próprias ofertas multi-

canal. 

 

Os consumidores mais jovens, em particular, são cada vez mais independentes do 

canal - preferem fazer negócios da maneira mais fácil e conveniente possível. Isso 

significará que o retalho físicos em massa precisa de um portfólio robusto de re-

cursos de serviços, incluindo a capacidade de atuar como uma área de preparação 
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de última paragem para compras online, possivelmente como um consolidador; 

um "concierge de compras", permitindo compras online e na loja; e, claro, um 

designer de experiências de compra melhoradas na loja, tudo facilitado através 

de sistemas de pagamento, entrega e devolução contínuos. 

 

Isso requer uma completa reformulação do que as cadeias de fornecimento de 

retalho precisam ter, sugerindo a próxima pergunta: 

 

3. Qual o papel que as lojas físicas devem ter nas transações digitais de puros 

players e como as cadeias de aprovisionamento precisam de se transformar para 

permitir essa função? 

 

Historicamente, as lojas físicas foram a primeira paragem na jornada de compras 

do cliente. No futuro próximo, elas podem ser a última. À medida que as lojas 

físicas crescem os seus próprios negócios de comércio eletrónico, espera-se que 

as lojas dediquem uma percentagem crescente de metragem quadrada e operações 

de loja a cumprir a entrega final. 

 

Encontrar maneiras de oferecer ao consumidor uma conveniência crescente em 

termos de recolha e entrega exige que os retalhistas melhorem a análise da pro-

cura e o merchandising hiperlocalizado - tornando o inventário ideal para com-

pras em lojas e atendimento digital - e adotem mais automação de atendimento 

ao nível da loja para picking e entrega. 

 

Os retalhistas precisam de se lembrar que a conveniência não é mais apenas sobre 

a localização, mas sim permitir que os clientes façam compras nos termos deles. 

Isso é tão importante para as compras de “experiência” quanto para as compras 

de “tarefas domésticas”, embora possa assumir diferentes formas. 
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Os retalhistas, como o Walmart, estão ampliando a conveniência ao projetar ex-

periências de compra simplificadas e simplificadas que facilitam a localização, a 

coleta e o pagamento de itens comprados ou adquiridos na loja ou online. Ama-

zon, Walmart e outros estão liderando a corrida pela entrega mais rápida. Ao co-

locar o estoque o mais próximo possível do cliente, as lojas físicas estão se tor-

nando pontos de ancoragem para as jornadas de compradores multicanais e po-

dem provar ter uma vantagem no atendimento sob procura de baixo custo. 

 

4. Que novas ferramentas os retalhistas precisam começar a experimentar hoje 

para competir no futuro? 

 

Reconhecer e atender às necessidades de diversos grupos de consumidores exige 

novas ferramentas que, além de facilitar as compras, facilitam a conexão, criam 

engajamento e permitem que os retalhistas relatem uma história diferenciada ou 

única. 

 

Os produtos vão desempenhar um papel crucial na construção de uma conexão 

com os consumidores, tornando as ferramentas de otimização de stocks particu-

larmente valiosas. Mas isso requer pensar sobre os produtos de uma nova maneira 

- passando de transações centradas no produto a usá-las para construir relaciona-

mentos humanos sustentáveis, dando aos clientes individuais um papel e uma voz 

para determinar o que compram. 

 

É mais fácil do que nunca para os retalhistas construir conexões personalizadas, 

oferecendo produtos e serviços que são “perfeitos para mim”. Retalhistas como a 

Sephora, a Nordstrom e, cada vez mais, grandes retalhistas de farmácia estão co-

locando dados e AI nas mãos dos assistentes de vendas para fornecer um alto grau 
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de atendimento personalizado e recomendações com base no histórico e nas pre-

ferências do cliente que aumentem a satisfação na compra e na viagem geral de 

compras. 

 

Há uma variedade de ferramentas disponíveis que permitem que os retalhistas 

usem o marketing experiencial para projetar estratégias de engajamento do con-

sumidor que redefinam como os clientes se relacionam com a loja e os produtos 

e serviços que ela oferece. Tecnologias integradas - como cuidados com a pele 

ou análise de cores em departamentos de cosméticos, o uso de AR / VR / MR 

para fornecer serviços de decoração ou design de decoração, estilistas de IA e 

espelhos virtuais - podem melhorar o engajamento personalizando produtos e ser-

viços . 

 

As interações de produtos in-situ incorporadas em experiências de lojas “experi-

mente antes de comprar” permitem que os consumidores testem produtos na loja 

de novas maneiras, como cozinhar e comer uma refeição ou até mesmo testar uma 

cama dormindo nela. Retalhistas como New Balance e Coach criam conexão e 

engajamento por meio de produtos, incentivando os clientes a co-criar por meio 

de personalização ou criar um produto real e partilhar suas experiências na loja 

em tempo real. 

 

Com base no estabelecimento de conexões, as lojas devem procurar cada vez mais 

maneiras de evoluir os seus formatos e ofertas na loja para incentivar a experi-

mentação e o envolvimento com os produtos. Algumas lojas gravitarão para cen-

tros de experiência com pouco ou nenhum stock, com equipas especializadas e 

maneiras divertidas de experimentar produtos, e lojas de todos os tipos dedicarão 

uma quantidade crescente de espaço para demonstração e engajamento de produ-

tos. 
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Finalmente, os retalhistas físicos precisam de se tornar contadores de histórias, 

criando um contexto que permita que os compradores encontrem ou vejam a si 

mesmos na apresentação da história da loja. 

 

Criar grandes histórias é uma arte em si, mas os seus blocos de construção são 

simples - autenticidade, plausibilidade, credibilidade e criatividade. Grandes his-

tórias são consistentes em todas as plataformas e precisam de ser reforçadas em 

tudo que os retalhistas fazem, desde considerações de marca à sua abordagem ao 

stock e pensar em como reinventar o serviço na loja. 

 

O desafio 

 

Já há retalhistas físicos de alto crescimento a experimentar algumas ou todas as 

ideias mencionadas, mesmo quando os seus concorrentes digitais abordam o re-

talho físico pela primeira vez. O que essas abordagens partilham é a capacidade 

de reconhecer e maximizar as forças do canal e usar ferramentas digitais para 

criar experiências na loja que não podem ser duplicadas online. 

 

As quatro perguntas que abordadas são apenas o começo de uma discussão mais 

longa e complexa em que os retalhistas precisam de participar. O verdadeiro de-

safio do futuro é olhar para as dezenas de milhares de lojas que operam hoje e 

perguntar quantas delas verão o futuro e o que terão que fazer para chegar lá. 

 

Também de acordo com o WGSN, o papel da loja está a transformar-se, impulsi-

onado por mudanças no comportamento do consumidor e um cenário de retalho 

em constante mudança. 
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O papel da loja física continua a mudar à medida que os gastos do consumidor 

mudam online e a conversa em torno da experiência - em detrimento de produtos 

- permanece como prioridade para muitos retalhistas. 

 

Para acompanhar as mudanças de atitudes e as novas tendências no comporta-

mento dos compradores, os retalhistas precisam reconsiderar o ponto da loja ao 

olhar para o futuro. É simplesmente um lugar para uma transação sem atrito? Ou 

é em algum lugar que os compradores querem ser entretidos, educados e hospe-

dados? 

 

A resposta é ambas. Os espaços de retalho bem-sucedidos do futuro devem ofe-

recer aos clientes uma experiência de alto nível, porém sem interrupções, que seja 

ao mesmo tempo experiente e liderada pela tecnologia, atendendo às expectativas 

cada vez mais altas em termos de serviço, personalização e conveniência. 

Atitudes emergentes em torno da idade, género e deficiência também moldarão o 

futuro do espaço de retalho, enquanto o design para a sustentabilidade será fun-

damental à medida que os consumidores se tornarem cada vez mais conscientes 

dos danos que estão causando ao meio ambiente. 

 

Formatos mais pequenos 

 

Lojas de formatos menores estão na agenda para o futuro, já que o espaço de 

vendas está a encolher. Com o número de jovens a viver em cidades em ascensão 

e o número de jovens adultos a aprender a conduzir em declínio, há mais compe-

tição por espaço privilegiado em áreas urbanas centrais caras. Lojas menores po-

dem permitir uma maior experimentação com merchandising flexível e edições 

com curadoria rigorosa. 
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A IKEA está a experimentar lojas mais compactas no sudeste da Ásia, abrindo 

um espaço de 28.000 pés quadrados em Phuket, na Tailândia. A ideia é fazer 

investimentos menores para poder responder melhor à demanda do consumidor e 

abrir lojas em centros urbanos lotados. 

 

Após a abertura da loja local da Nordstrom, sem stocks, em Los Angeles, em 

2017, a retalhista de luxo Ssense abriu uma loja em Montreal com base em com-

promissos, não em stock. Os clientes reservam com 24 horas de antecedência para 

solicitar qualquer um dos 20.000 itens online para experimentar na loja com um 

estilista. Uma rede automatizada, em seguida, obtém os itens do armazém do 

Ssense, entrega-os para a loja e atribui-os à sala de estilo pessoal certa no mo-

mento certo. A ideia é ultrapassar layouts de lojas de departamentos desatualiza-

dos e deixar mais espaço para programação experiencial, em vez de assumir enor-

mes despesas gerais de stock. 

 

Com menos espaço para exibições, cada metro quadrado de espaço contará, pelo 

que os retalhistas terão que trabalhar mais para atrair a atenção do cliente. Estra-

tégias como luminárias intersticiais em corredores, juntamente com ideias que 

economizam espaço, como instalações inteligentes de teto ou parede, ou displays 

trabalhados em nichos e painéis, serão importantes. 

 

Novas zonas de experiência 

 

Quando a economia da experiência começou a ganhar força, retalhistas experien-

tes remodelaram o espaço da loja para incluir conceitos de alimentos, como cafés 

e áreas de bar, ou ramificaram-se em restaurantes de marca e ofertas de lazer. 

 



 
 

         

                       128 

Com 94% dos Millennials relatando ter feito compromissos de melhoria pessoal 

em 2015 e dispostos a gastar cerca de 300 dólares por mês para fazê-lo, os reta-

lhistas inteligentes desenvolverão lojas que mudam as atitudes dos consumidores, 

com espaços e experiências que estimulam uma redefinição mental ou física. 

 

A Lululemon está a aumentar a sua oferta de bem-estar na loja ao introduzir o 

espaço de meditação em sua nova loja perto do Rockefeller Center em Nova Ior-

que. A loja conceito possui almofadados "pods Zen", onde os visitantes podem 

ouvir uma das 12 gravações de meditação auto-guiadas. A boutique londrina 

Browns East também possui uma sala de meditação que os clientes podem alugar 

e reservar. 

 

“Quer você chame de mindfulness, espiritualidade ou auto-ajuda, buscar respos-

tas é a nova cultura pop ”, diz Carlos Becil, diretor de marketing da Coach. A 

marca norte-americana abriu um espaço experimental em Nova Iorque chamado 

Life Coach, dedicado ao auto-aperfeiçoamento. Os visitantes podem reservar ses-

sões gratuitas com leitores de tarot, astrólogos e místicos, ou jogar e participar de 

atividades que estimulem a auto-expressão. 

 

Enquanto os consumidores ainda estão com fome de experiência, há uma mu-

dança crescente em direção a um desejo de significado e propósito mais profun-

dos, à medida que as linhas entre bem-estar, fitness e espiritualidade se confun-

dem. 

 

Se feito corretamente, essas experiências irão aprofundar a lealdade do cliente. 

No entanto, deve sentir-se que é autêntico: o bem-estar e a atenção devem ser 

levados a sério, por isso, é importante criar espaços calmantes com recursos como 

controle acústico e luz suave. 
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Cuidados posteriores na loja 

 

À medida que a consciencialização em torno da sustentabilidade continua a cres-

cer, as mentalidades dos consumidores estão a mudar. A cultura descartável está 

fora e a reciclagem está presente, já que as pessoas - especialmente a Geração Z 

e a Geração Y - querem manter os seus itens por mais tempo e estão dispostos a 

pagar para mantê-los em boas condições. 

 

Isso está a impulsionar novas estratégias de pós-tratamento e preservação de pro-

dutos, como a limpeza especializada de ténis, serviços de conserto de sapatos e 

bolsas e lavandarias nas lojas. Esses serviços ajudam as marcas a se conectarem 

de forma mais significativa com os clientes além da transação inicial e incentivam 

a repetição de visitas à loja, além de criarem credenciais sustentáveis. 

 

Os retalhistas de grandes armazéns já estão a dedicar espaço ao cuidado com pro-

dutos, com as lojas Selfridges e Harvey Nichols a incorporarem clínicas de con-

serto de malas nas suas principais lojas de Londres, enquanto a Saks Fifth Avenue 

abriga um espaço no seu departamento masculino para serviços de conserto de 

calçados, The Leather Spa. 

 

À medida que mais pessoas investem em roupas sustentáveis e de melhor quali-

dade, as lavandarias de marca estão em alta, ampliando o alcance da marca em 

todos os aspectos da jornada do produto. O selo Denim Denham já oferece servi-

ços de lavagem em lojas, enquanto lavandarias boutiques com foco em moda, 

como a Celcious em Brooklyn, oferecem uma abordagem eficiente em termos 

energéticos e sustentável para lavar roupas. 
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Retalhistas e marcas de vestuário de desporto e sportswear incorporam serviços 

de lavagem de ténis nas lojas, como a Nike fez na sua flagship em Moscovo, ou 

fazem parceria com empresas de cuidados de alto nível, como a Crep Protect ou 

Jason Markk, que em março de 2018 abriram uma loja independente em Londres. 

 

Em consonância com essa mudança, há a possibilidade de dedicar excesso de 

metros quadrados a serviços internos de pós-atendimento ou reparo de produtos 

que agreguem valor, ajudem a diferenciar-se dos concorrentes e reflitam a mu-

dança no comportamento do consumidor, fortalecendo os relacionamentos com 

clientes e marcas. 

 

Testar e jogar 

 

Os consumidores estão cada vez mais a procurar estimular os ambientes nas lojas, 

onde podem testar produtos e jogar jogos. 

 

A retalhista de moda desportiva do Reino Unido, Sports Direct, revelou uma par-

ceria com a Game Digital para abrir concessões pay-to-play nas suas lojas. O 

espaço no piso foi entregue a ecrãs e consolas de videojogos para que os clientes 

possam fazer uma pausa na navegação para disputar partidas ao vivo. 

 

A Nike também está a incorporar experiências ao vivo e testes de produtos imer-

sivos nas suas lojas. Para promover os seus ténis Nike Epic React, a marca lançou 

uma experiência pop de VR em lojas selecionadas na China que combinava jogos 

tradicionais de trial e motion em lojas. Os clientes podem correr numa passadeira 

enquanto pressionam um botão para pular e evitar obstáculos num mundo virtual. 
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Zonas para testar, jogar e aprender nas lojas atrairá os compradores que querem 

ser entretidos e educados, ou aqueles que anseiam por experiências mais emoci-

onais. Isso funcionará particularmente bem nos setores da beleza, calçado e moda 

infantil. 

 

Espaço sem marca 

 

Surgiu uma mudança para o design de loja deliberadamente simples e reduzida, 

colocando o foco exclusivamente no produto. Espera-se que essa tendência se 

desenvolva com um movimento mais extremo em direção a espaços sem marca, 

nos quais os retalhistas visam reduzir o ruído desnecessário, despojando lojas de 

branding e ferramentas de marketing para criar um ambiente tranquilo e desorde-

nado que coloca o consumidor no comando. 

 

Isso está a mudar o relacionamento que as pessoas têm com o produto - com a 

escolha a ser conduzida pelos atributos do produto e não pela marca em torno 

deles. 

 

O design de loja sem marca também pode ajudar na paralisia da escolha e incen-

tivar os clientes a tomar decisões de compra inesperadas, mas agradáveis. Na 

boutique de perfumes de Nova Iorque Parfumarie, especializada em compras de 

perfumes cegos, os clientes cheiram fragrâncias com todas as marcas e informa-

ções removidas. “As pessoas têm de aprender a ter poderes para ter um ponto de 

vista e escolher o que gostam para si mesmas”, considera a fundadora, Mindy 

Yang. 
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O espaço de deposição também pode ajudar a construir a confiança, uma consi-

deração importante, tendo em conta que apenas 7% dos consumidores da Europa 

Ocidental e 23% nos EUA acham que as marcas são abertas e honestas. 

 

A exibição de produtos e os elementos de design da loja devem ser moderados e 

discretos, oferecendo aos compradores a opção de participar ou retirar conforme 

desejar. Os produtos de remoção também incentivam os compradores a passar 

mais tempo examinando exibições e interagindo com a marca. Com isso em 

mente, a paleta de cores tonal é positiva e indutora de humor, como cinza suave, 

rosa suave e verde claro. Materiais táteis e com textura também incentivarão os 

clientes a interagir com exibições e a adicionar drama visual. 

 

Nova navegação 

 

Compreender o fluxo de clientes e os padrões comuns que surgem quando os 

compradores interagem com mercadorias, com base no layout da loja, é crucial 

para o design de retalho, pois os retalhistas procuram administrar a tensão entre 

a conveniência de baixa fricção e uma experiência mais lenta. Planear o fluxo 

natural do cliente e os layouts flexíveis de merchandising é fundamental para criar 

um espaço comercial dinâmico. 

 

Embora o merchandising de descoberta e os layouts temáticos ainda sejam uma 

ótima maneira de aprimorar a jornada do cliente, novas estratégias de navegação 

estão a surgir e ajudam a melhorar a experiência na loja. 

 

Na nova flagship da Nordstrom Men's em Nova Iorque, os provadores são colo-

cados no meio de cada andar, perto de áreas de alimentação e bebidas, para per-

mitir que os clientes naveguem mais facilmente pelo espaço. 
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A navegação codificada por cores é uma estratégia importante para facilitar a 

localização e a divisão do espaço do cliente, especialmente considerando o papel 

desempenhado pela cor no aprimoramento do humor do cliente e do engajamento 

de redes sociais. O novo departamento de brinquedos do Harrods possui salas 

codificadas por cores com linhas de visão claras, dando uma visão de cada portal 

para uma peça simples, mas envolvente, de drama na loja. 

 

A Target revelou um design de duas entradas que será lançado nos EUA. Os cli-

entes que buscam conveniência podem entrar no lado da “facilidade” da loja, que 

oferece uma experiência no estilo de um supermercado para pedidos online e para 

aqueles que compram itens do tipo “agarrar e sair". Os compradores que procu-

ram uma experiência de alto nível podem entrar no lado da “inspiração”, que 

possui corredores no estilo de department store com mais produtos e marcas es-

peciais. 

 

Os retalhistas têm de reconsiderar completamente o layout da loja e perguntar se 

ela é adequada ao propósito dos consumidores, agora e no futuro.  

 

A loja inteligente 

 

A batalha por dados está a estender-se para as lojas à medida que os retalhistas 

tentam levar o melhor da experiência online ao espaço físico, por meio de uma 

experiência cada vez mais personalizada e otimizada. As luminárias inteligentes 

podem ajudar a melhorar a experiência na loja e rastrear os dados dos clientes, já 

que os percursos e displays são cada vez mais desenvolvidos com elementos de 

tecnologia como sensores de proximidade, luz, movimento e vídeo para alterar a 

forma como os consumidores compram. 
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A Perch Interactive desenvolve soluções de dispositivos inteligentes que atuam 

como um foco de produto dinâmico, interagindo com os clientes e educando-os 

por meio de conteúdo selecionado. A sua tecnologia de sensor apresenta ao con-

sumidor informações digitais quando o produto é retirado e permite que o reta-

lhista capture análises no back-end, mostrando por quanto tempo o item foi man-

tido. 

 

A gigante online JD.com lançou a nova loja de alimentos frescos 7Fresh em ja-

neiro de 2017, equipada com tecnologia para melhorar a experiência na loja. "Es-

pelhos mágicos" percebem quando os clientes selecionam um item e, em seguida, 

fornecem automaticamente informações sobre ele num ecrã. Os itens podem ser 

pagos pelo telemóvel, incluindo um sistema de reconhecimento facial biométrico 

que aciona o pagamento. 

 

O futurista comportamental Will Higham afirma que “a tecnologia de hoje irá 

ironicamente devolver os retalhistas a um estilo de compras do início do século 

XX, proporcionando uma experiência muito mais de um para um no estilo local”. 

Ativar uma loja mais inteligente através de dispositivos inteligentes será a chave 

para a futura experiência de loja conectada. Algumas das soluções mais interes-

santes não apenas aprimoram as funções tradicionais da loja e chamam a atenção 

dos compradores, mas também conectam-se aos sistemas back-end do retalhista 

para garantir uma melhor eficiência operacional. 

 

Recolha e devoluções automatizadas 

 

O surgimento do click-and-collect está a criando engarrafamentos na loja, já que 

o aumento da procura por esses serviços sobrecarrega os balcões de atendimento 



 
 

         

                       135 

ao cliente. Ao longo dos próximos anos, podemos esperar ver soluções mais ha-

bilitadas para tecnologia, tornando as coleções in-store e as devoluções sem 

atrito. Isso ajudará os retalhistas a aliviar possíveis problemas relacionados à dis-

ponibilidade e à logística da equipa. 

 

A Zara já está a experimentar a recolha automatizada de pedidos na loja na sua 

nova loja no shopping Westfield Stratford, em Londres. Os clientes podem fazer 

o scan do código QR do pedido ou fornecer um número de PIN para ativar um 

armazém automatizado atrás da loja, que usa robôs para encontrar o pacote e 

trazê-lo para uma caixa de correio de recolha. A Zara diz que espera estender o 

serviço também às devoluções, um ponto de dor bem conhecido para muitos re-

talhistas. 

 

A Nordstrom implementou um processo de devolução digital na sua nova loja 

masculina em Manhattan para tornar o processo mais fácil para os clientes. Os 

compradores podem fazer o scan das suas compras indesejadas em quiosques di-

gitais colocados em toda a loja e, em seguida, descartar os itens em caixas de 

devolução dedicadas, onde eles são processados por um sistema automatizado. 

 

Os quiosques de autoatendimento na loja da Walmart, chamados de Pickup To-

wers, também oferecem um processo simplificado para a recolha de compras on-

line. Quando um cliente solicita um item online, pode usar o aplicativo Walmart 

para notificar a loja quando estiver a caminho de recebê-la. Ao entrar na loja, o 

cliente usa o seu telefone para fazer o scan do código de barras de conformação 

de pedidos numa Pickup Tower. Em 45 segundos, uma porta na máquina abre e 

os itens aparecem na passadeira. 
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Os retalhistas têm de considerar como integram armazéns de preenchimento e 

quiosques digitais no espaço da loja. Em lojas maiores, haverá uma área especí-

fica do piso para recolher e devolver num ponto fácil de chegar perto das caixas 

ou da entrada. Os retalhistas em espaços menores terão de ser mais inventivos 

para encontrar maneiras de criar pontos de clique e recebimento de baixa fricção. 

 

Auto-checkouts e pagamentos inteligentes 

 

Os avanços no pagamento sem atrito ajudarão a transformar as lojas, reduzindo o 

espaço ocupado tradicionalmente pelas áreas de liquidação e de caixa e, ao 

mesmo tempo, proporcionando aos clientes uma experiência na loja mais perfeita. 

 

À medida que as soluções do tipo "toque para pagar" se tornam mais integradas 

nos espaços de retalho, dever-se-á ver mais pontos de toque acionáveis ao redor 

da loja que melhorem e agilizem a experiência de compra. “Estamos a trabalhar 

para que o gesto de 'digitação' esteja enraizado no comportamento natural do con-

sumidor. Vemos um futuro de momentos tangíveis conectando os mundos físico 

e móvel”, disse Jennifer Bailey, VP da Apple Pay na NRF 2018. Além do paga-

mento, Bailey prevê um futuro onde os compradores podem tocar para recortar 

cupões durante as promoções na loja ou usar as informações pré-carregadas da 

Apple Wallet para se inscrever com rapidez e facilidade nos programas de leal-

dade ou de carrinho de compras por meio de uma simples dica "toque aqui”. 

 

Na nova flagship da Zara, em Westfield Stratford, em Londres, o espaço para 

receber dinheiro foi minimizado em favor dos pontos de verificação de auto-sca-

neamento, onde os clientes podem pagar com os seus telefones através de cartei-

ras digitais. A Benetton também instalou balcões de check-out expresso na sua 
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nova flasgship de Londres. No entanto, os compradores que preferem serviço face 

a face ainda são atendidos com uma área de com pessoal no porão. 

 

A tecnologia biométrica, como o reconhecimento facial, também aprimorará a 

experiência física, identificando clientes e agregando preferências e detalhes de 

pagamento. 

 

A gigante chinesa de comércio eletrónico Alibaba lançou uma loja sem caixa em 

2017 chamada Tao Cafe, que usa sistemas de reconhecimento facial e de voz para 

processar pagamentos sem cartão e acompanhar compras. O sistema gera auto-

maticamente uma fatura assim que os clientes passam por um portão que identi-

fica o seu perfil usando dados biométricos. 

 

Idade inclusiva 

 

As populações de muitos países desenvolvidos começarão a desviar-se para os 

idosos nas próximas três décadas. No Reino Unido, o número de pessoas com 

mais de 65 anos aumentará de 16% em 2006 para 25% até 2046, enquanto nos 

EUA, pessoas com 65 anos ou mais representam 14% da população, um número 

que deve duplicar até 2060. Comparando com as gerações mais jovens, esses 

compradores têm mais poder aquisitivo, com os consumidores com mais de 65 

anos a gastar mais de 121 mil milhões de libras anualmente no Reino Unido, 

enquanto no Japão e na Coreia 25% da população do país tem mais de 65 anos. 

Espaços de retalho à prova de futuro com serviços personalizados e design com 

inclusão de idade estão a tornar-se imperativos. 
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Alguns retalhistas já atendem a clientes mais velhos ou com problemas de mobi-

lidade e deficiência visual, melhorando a conveniência na loja. No Japão, os gran-

des armazéns Keio responderam a uma pesquisa que mostrou que 70% dos seus 

clientes tinham mais de 50 anos de idade ao rearranjar o vestuário de senhora por 

preço, tamanho e cor, em vez de marca, levando a um aumento nas vendas. 

 

A Aon, operadora asiática de centros comerciais, melhorou o seu serviço para 

idosos com horários mais cedo e serviços gratuitos de transporte de e para os seus 

locais de retalho. Também oferece 140 atividades sociais e de lazer nos seus cen-

tros comerciais projetados especificamente para pessoas com mais de 65 anos, 

além de um centro de saúde no shopping. Os pensionistas japoneses recebem a 

sua pensão no dia 15 de cada mês, de modo que o shopping oferece descontos de 

5% nesse dia para todos os que temais de 65 anos. A empresa planeia abrir 100 

lojas dedicadas a servir os compradores seniores até 2025. 

 

Enquanto as pessoas mais jovens podem estar mais felizes fazendo compras com 

os seus telefones e não querem interagir com a equipa, os clientes mais velhos 

preferem o serviço de um para um, por isso é importante não digitalizar em ex-

cesso as lojas à medida que aumenta a proporção de consumidores mais velhos. 

 

Género neutro 

 

Projetar o espaço de retalho para a geração sem género tornar-se-á mais uma pri-

oridade, à medida que as atitudes em relação ao género se tornam mais inclusivas, 

particularmente nos países ocidentais desenvolvidos e em partes da Ásia. Essa 

mudança na mentalidade do consumidor - impulsionada em grande parte por con-

sumidores de mentalidade aberta da Geração Z e pais da geração do milénio que 
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optam por libertar seus filhos de estereótipos de género - significa que os reta-

lhistas devem manter-se culturalmente relevantes em torno de mentes de género 

emergentes. Dados da Mintel mostram que 20% dos pais com filhos menores de 

12 anos apoiam roupas neutras em termos de género. 

 

A concept store Browns East tem um layout fluido e expressivo, com roupas mas-

culinas e femininas comercializadas nos mesmos modelos, organizadas por cor e 

tendência, ou designer, e não por sexo. O merchandising livre de género também 

já está a ser implementado nas secções infantis dos grandes armazéns britânicos 

John Lewis, enquanto a Topshop anunciou em novembro de 2017 que os seus 

gabinetes de prova anteriormente somente para mulheres agora estarão abertas a 

compradores transgénero. 

 

O Phluid Project - descrito como a primeira loja completamente livre de género 

do mundo - foi inaugurado em março de 2018 no bairro NoHo, em Manhattan. O 

objetivo é tornar a experiência de compra mais confortável e aberta para aqueles 

que desejam experimentar. A loja tem a sua própria marca de vestuário com ta-

manho livre de género, exibido em manequins livres de género especialmente 

projetados, que têm um busto plano pronunciado e cintura estreita para apresentar 

como masculinos ou femininos. O Phluid também planeia atuar como um centro 

comunitário para clientes de género fluido. A parte de trás da loja possui assentos 

para eventos como palestras e noites de networking. 

 

Retalho inclusivo 

 

Projetar espaços de retalho para grupos de consumidores que exigem um tipo 

diferente de experiência de compras está a tornar-se mais importante, em conso-

nância com a maior consciencialização sobre deficiências sensoriais "invisíveis", 
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como autismo - do qual 1% da população do Reino Unido sofre como TEPT e 

demência. 

 

Em abril de 2018, a NBA redesenhou a sua flagship store em Nova Iorque para 

ser mais inclusiva para pessoas com problemas sensoriais. A organização traba-

lhou com a KultureCity, uma organização sem fins lucrativos, para melhorar a 

experiência na loja para esses clientes, oferecendo-lhes “bolsas sensoriais” equi-

padas com fones de ouvido com cancelamento de ruído, fidget toys e um iPad. 

Todos os funcionários também passaram por formação para estarem atentos a 

sinais de que alguém tem necessidades específicas e como atender a esse seg-

mento específico de clientes com empatia. 

 

A American Eagle Outfitters está a experimentar tecnologia que permite que pes-

soas com deficiência tenham uma experiência de loja no seu tablet ou computador 

doméstico. A app permite que o cliente guie virtualmente um assistente de vendas 

pela loja por meio de um tablet montado num suporte com quatro rodas que o 

cliente pode controlar. Os compradores comunicam através do tablet para pedir 

aos funcionários que selecionem e retenham itens para eles. 

 

A operadora de redes móveis Three também está a testar um esquema em três das 

suas lojas no Reino Unido que ajuda os clientes surdos a comunicarem com a 

equipa usando a linguagem de sinais por meio de um serviço de vídeo. Os intér-

pretes podem encaminhar perguntas para a equipa da loja, que pode oferecer aos 

clientes melhor suporte para compras e atendimento ao cliente. 

 

Uma das principais barreiras para esses indivíduos é a sensibilidade ao ruído e à 

superestimulação, que é uma parte natural da experiência de retalho. Para propor-



 
 

         

                       141 

cionar a esses consumidores uma experiência mais confortável na loja, os reta-

lhistas devem experimentar os horários previstos para que as luzes e a música 

sejam reduzidas, os anúncios sejam suspensos e incorporar salas silenciosas para 

que os clientes possam fazer uma pausa.  

 

Integração ambiental 

 

O espaço verde aberto será um ativo importante para as lojas do futuro, especial-

mente na China, onde muitos consumidores em cidades de primeira linha moram 

em pequenos apartamentos. A integração de áreas verdes internas em centros co-

merciais na China também é um grande atrativo para os consumidores que estão 

preocupados em estar fora devido à poluição do ar. Espera-se que isso se torne 

uma preocupação noutras cidades, à medida que a poluição do ar continua a au-

mentar. 

 

Com ênfase na sustentabilidade e terapia ambiental, a Westfield delineou como 

o centro comercial do futuro pode integrar jardins sensoriais suspensos, passare-

las abertas e espaços verdes tranquilos dentro e fora dos seus centros comerciais 

no futuro. 

 

Criando um forte sentido de comunidade baseado em torno do próprio centro co-

mercial, a Westfield também introduzirá loteamentos e quintas urbanas, permi-

tindo que os clientes escolham seus próprios produtos para as refeições. 

 

Com uma importância crescente no bem-estar e na comunidade, os retalhistas 

com a capacidade de introduzir espaços verdes e jardins nas suas localizações 

devem fazê-lo pelos efeitos benéficos que terão. 
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Além da estética e melhorar o humor do cliente, jardins e espaços verdes em torno 

ou dentro de uma loja podem desempenhar um papel vital como locais de encon-

tro para clientes locais, oferecendo serviços comunitários e estendendo o alcance 

do retalhista além das compras. 

 

Projetando para a sustentabilidade 

 

Projetar lojas com sustentabilidade em mente deve estar no topo da agenda em 

2018 e além. Além de usar iluminação LED e materiais renováveis para acessó-

rios e manequins, os retalhistas devem usar a loja para educar os consumidores 

sobre reciclagem, tornando-a mais conveniente, fácil e imediata. 

 

A IKEA tem planos ambiciosos de sustentabilidade, com novos compromissos 

para tornar "pessoas e planeta positivos" até 2030. A retalhista começou a traba-

lhar numa loja sustentável de 345.000 pés quadrados em Greenwich, que terá 

como características-chave ajudar os londrinos a viverem mais saudáveis e com 

um estilo de vida sustentável. O espaço irá incorporar tecnologias verdes, inclu-

indo painéis fotovoltaicos, captação de água da chuva e tratamento de água (re-

duzindo o consumo de água em 50%), e será construído inteiramente a partir de 

materiais renováveis. 

 

Um terraço de 13.000 pés quadrados com capacidade para 500 pessoas estará 

aberto ao público, assim como um pavilhão de telhado de 2.600 pés quadrados e 

um jardim de biodiversidade. 

 

A IKEA também usa as suas lojas para apoiar a sua mensagem de sustentabili-

dade, organizando workshops para educar os consumidores sobre como viver 
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uma vida mais saudável, eco-eficiente e consciente dos custos em casa, sem uma 

reviravolta dramática. 

 

Estratégias simples, mas eficazes, incluem a colocação de contentores na loja 

para os clientes trazerem roupas velhas de volta, como a H&M fez com o seu 

portfólio de marcas. 

 

Em lojas maiores - centros comerciais e grandes armazéns, a incorporação de 

bebedouros permite que os clientes recarreguem os recipientes de bebidas reci-

cláveis em vez de comprar garrafas plásticas descartáveis. Os grandes armazéns 

Selfridges, de Londres, lançou recentemente um bebedouro cívico do lado de fora 

da loja de Duke Street por essa mesma razão. A Selfridges tornou-se completa-

mente livre de plástico em 2017. 

 

Em resumo, sublinha o gabinete de tendências, o futuro do espaço de retalho será 

sobre como resolver os problemas de hoje de uma forma inovadora e significativa 

para o cliente, proporcionando uma experiência de alto toque, mas sem atrito, que 

não pode ser recriada online. 

 

As melhores implementações de tecnologia devem evitar adicionar outra camada 

à experiência e, em vez disso, facilitar as partes menos agradáveis da jornada de 

compras. 

 

O espaço da loja deve responder a mensagens culturais de movimento rápido ou 

para demonstrar inclusão em torno de raça, género, deficiência e idade. Isto será 

particularmente importante nos próximos anos, à medida que nos tornamos uma 
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sociedade mais aberta e expressiva, bem como uma sociedade cada vez mais en-

velhecida. 

 

Criar experiências que sirvam tanto à comunidade individual quanto à comuni-

dade em geral, usando a loja física para educar e esclarecer os clientes sobre sus-

tentabilidade, reciclagem e vida mais consciente será essencial. 

 

Já segundo a revista Forbes, dada a constante migração do retalho para dispositi-

vos móveis e comércio eletrónico, o retalho no futuro, tal como previsto pela 

futurista Faith Popcorn, deverá contar com serviços de concierge e on-demand 

hiper-personalizados, e o que ela chama de "consutainment", a integração de ul-

tra-conveniência, consumo e entretenimento. 

 

Entrega ultra-rápida 

 

Hoje, a norma é a entrega de dois dias. Mas isso está a mudar. Na verdade, sur-

preendentemente, 25% dos consumidores disseram que abandonariam seus pedi-

dos se a entrega de um dia não estiver disponível. 

 

Isso é só o começo. A entrega de drone de duas horas está a chegar no futuro 

previsível e a Amazon já está a falar sobre a entrega por drones em 30 minutos. 

 

Stocks precisos 

 

Um novo recurso do Google Home permite que as pessoas consultem o Google 

Assistente para encontrar produtos em stock na loja mais próxima. 
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Por exemplo: “Google, onde posso encontrar a consola Nintendo Switch?” O as-

sistente dirá quantas lojas o têm e o quão perto estão. 

 

Atualmente não está disponível para todas as lojas em todos os locais, mas será 

padrão no futuro. 

 

“Com a proliferação de dispositivos móveis, espelhos inteligentes e aparelhos in-

teligentes, o comércio eletrónico e o marketing associados a ele tornar-se-ão mais 

interligados aos nossos futuros estilos de vida de gratificação instantânea”, afirma 

Greg Yevich, co-fundador e diretor de tecnologia da OperationROI empresa de 

marketing de comércio eletrónico. “Cada ponto de contacto - de digital à televi-

são, rádio e redes sociais - permitirá que os compradores concluam as compras 

imediatamente”. 

 

Fim dos sacos de compras 

 

Uma das dores de sair para comprar as coisas é que é preciso transportá-las. No 

futuro próximo, o modelo Bonobos pode tornar-se mais comum. PA loja não tem 

inventário na loja. Em vez disso, as pessoas experimentam coisas na loja e paga 

por elas, mas não as leva. As compras são enviadas para casa. Não é ideal com o 

transporte de dois dias., mas com o envio de duas horas, de trinta minutos ou 

menos, as s compras podem chegar a casa antes do consumidor, destaca a Forbes. 

 

Provadores digitais 

 

No futuro, ir até a loja pode ser como ir ao cinema em vez de ver em casa. Vai-

se pela experiência: lojas que hospedam vendas e eventos temáticos exclusivos 
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ou lojas de alta tecnologia que usam carros sem motorista para clientes preferen-

ciais. 

 

Experiências interativas 

 

A retalhista Rebecca Minkoff triplicou as vendas de roupas com ecrãs de toque 

interativos que permitem que os compradores escolham os produtos a serem en-

viados para os gabinetes de prova. O espelho do provador também permitiu que 

visualizassem os mesmos itens com diferentes cores, tamanhos e aparências. 

 

Os gabinetes de prova como os conhecemos podem tornar-se uma coisa do pas-

sado. Afinal, por que se dar ao trabalho de tirar a roupa quando se pode usar uma 

versão 3D precisa de si mesmo para experimentar itens e obter sugestões sobre 

adequação, estilo, cor e mais? 

 

A maior retalhista de produtos de beleza, a Sephora, já está a usar a sua app 

altamente interativa para permitir que os compradores experimentem novas cores 

de maquilhagem e recebam recomendações por meio da câmara do celular. 

 

Atendimento com robôs 

 

As pessoas gostam de resolver os seus problemas por conta própria. Sete em cada 

dez consumidores esperam que as empresas tenham opções de autoatendimento 

e 67% dizem preferir o autoatendimento. 

 

Os robôs podem oferecer outra forma de auto-serviço que as pessoas anseiam. A 

Lowe’s está a testar o LoweBot, que fala vários idiomas e pode ajudar as pessoas 

a encontrar e aprender sobre artigos. A Best Buy tem um braço robô para alguns 
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produtos. E alguns centros comerciais estão até a usar guardas de segurança de 

robôs. A equipa de vendas pode tornar-se numa coisa do passado. 

 

Como será o futuro do retalho? 

 

A Forbes faz o retrato do que poderá ser o retalho no futuro. “Você faz planos 

para praticamente experimentar novos looks num evento de loja local com ami-

gos. Você junta uma festa em minutos, enviando itens para a sua casa usando um 

drone. Você encontra o cobiçado presente de aniversário para os seus filhos com 

apenas alguns cliques e chega à sua porta”, exemplifica. 

 

Usando uma multiplicidade de receptores sociais e na loja, como pesquisas, con-

cursos e aplicativos interativos, retalhistas e marcas saberão mais sobre o que 

queremos - de que estilo de sapato gostamos,  que batom fica bem no nosso tom 

de pele - e usar esses dados para lançar campanhas de marketing mais eficazes, 

personalizadas e interativas. 

 

Isso significa que os retalhistas precisarão constantemente de evoluir, inovar e 

unificar os seus esforços omnicanal, de modo a que os caminhos dos compradores 

para a compra sejam o mais fáceis possível. 

 

Conveniência, experiência e opções – será um mundo totalmente novo. 
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Conclusões 

 

Longe de desaparecer, o retalho físico está a adaptar-se aos novos consumidores 

e a mudar para responder às suas expectativas.  

 

A introdução de novos fatores, incluindo a tecnologia, nas lojas permitirá conti-

nuar a gerar tráfego, antevendo-se que em 2025 as lojas físicas continuem a re-

presentar cerca de dois terços das vendas a retalho. 

 

Não obstante, o retalho físico deverá mudar, adotando uma atitude mais ativa na 

captação de consumidores, transformando-se, por exemplo, em focos de interesse 

para os tempos livres ou agregando características que atraiam um determinado 

segmento demográfico, dos mais velhos aos mais novos. 

 

Robôs, reconhecimento facial, realidade aumentada e virtual, pagamentos sem 

dinheiro e lojas sem caixas são apenas algumas das possibilidades de evolução 

do retalho na próxima década. 

 

Ao mesmo tempo, o retalho online continua em crescimento um pouco por todo 

o mundo, exigindo tempos de resposta mais rápidos e uma cadeia de aprovisio-

namento capaz de responder às necessidades de adaptação de marcas e retalhistas, 

acompanhando o percurso do consumidor, também ele cada vez mais exigente.  
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