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Resumo 

Como as equipes estão trabalhando 
de forma mais intuitiva no varejo

Hoje em dia, os varejistas estão vivendo um apocalipse. 
Com um ambiente desafiador na loja, onde existe um abismo 
cada vez maior entre as expectativas dos consumidores e as 
experiências reais, os varejistas enfrentam um futuro incerto. 
Muitos tiveram que reduzir a equipe durante a grande recessão, 
o que frustrou ainda mais os consumidores que esperam ter 
uma satisfação instantânea. 

O declínio não é universal. A Nordstrom, por exemplo, é  
citada com frequência por fazer avanços na experiência do 
cliente, e a Apple desde 2001 abriu mais de 500 locais de 
varejo em 24 países. Até mesmo a Amazon está abrindo lojas 
onde as experiências on-line e na loja se misturam ou se 
sobrepõem. Vários relatórios, como um estudo da Harvard 
Business Review com a Costco e a Trader Joe's, mostram 
que os funcionários da loja engajados são mais produtivos e 
concentrados no cliente, com maior satisfação do consumidor 
e aumento nas vendas. 

Para conter essa maré, os varejistas reconhecem que precisam 
atender aos desejos dos funcionários por um ambiente mais 
flexível. Hoje, os funcionários querem trabalhar em conjunto e 
acessar informações, para si próprios e para os clientes, quando 
precisam, onde precisam. São Millenials com conhecimento 
digital, que esperam trabalhar em um ambiente flexível e 
adequado e ter um amplo escopo no serviço. 

Modelo de funcionário colaborativo
No atual ambiente de varejo voltado para o cliente, uma 
experiência de serviço "sem atrito" exige que os funcionários 
proporcionem um atendimento totalmente pessoal. 

A rede sem fio e as novas ferramentas de colaboração na 
loja podem se tornar a base de um modelo de colaborador 
mais colaborativo, possibilitando comunicações de clientes e 
funcionários que capacitam os associados a realizarem melhor 
seus trabalhos e, por sua vez, ajudam os gerentes a atrair, 
desenvolver e reter os melhores talento.
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" Alguns aspectos tradicionais das lojas 
físicas podem estar saindo de moda, 
mas as pessoas que trabalham nessas 
lojas podem se adaptar se tiverem  
o treinamento e as ferramentas 
certas." 

—RETAILDIVE 

Os CEOs de varejo, de acordo com a Accenture, "devem destacar 
a função do especialista para garantir que os funcionários da loja 
se tornem embaixadores da marca ou promotores da finalidade 
da marca. Por exemplo, os colaboradores de vendas devem 
ser gentis e apaixonados pela marca e sua história, além de 
compartilhar informações detalhadas sobre o produto e o serviço 
ao usar a tecnologia para melhorar a interação e oferecer um 
serviço de alta qualidade." 

O acesso no local de vendas e em tempo real às informações 
é essencial para que os funcionários ofereçam um serviço 
excepcional ao cliente. Quando os funcionários têm acesso às 
informações do produto, transacionais e de fidelização, eles são 
capazes de oferecer uma experiência diferenciada para cada 
cliente. As lojas precisam conectar os funcionários aos dados, aos 
membros da equipe em uma loja e ao pessoal de outras lojas e de 
locais corporativos para garantir que o cliente saia da loja satisfeito.

Parceiros de transformação
"Alguns aspectos tradicionais das lojas físicas podem estar saindo 
de moda, mas as pessoas que trabalham nessas lojas podem 
se adaptar se tiverem o treinamento e as ferramentas certas", 
aconselha a RetailDive. 

As ferramentas colaborativas podem oferecer aos funcionários 
acesso imediato a notícias do escritório central, vendas pendentes, 
ofertas de descontos, recalls, novos processos e outros problemas 
importantes que afetam diretamente o trabalho. A videoconferência 
permite que os varejistas treinem e reciclem os funcionários 
de forma econômica, o que os mantém atualizados sobre as 
qualificações pertinentes. Também permite que os funcionários 
da loja participem de reuniões com colegas de trabalho em 
outros locais para compartilhar experiências sobre o aumento 
das vendas e tornar as operações mais eficientes. A criação 
de um relacionamento mais duradouro com os funcionários por 
videoconferência e colaboração em grupo promove o trabalho em 
equipe e pode ajudar a fortalecer a retenção. 

Equipados com dispositivos móveis, os funcionários da loja podem 
fornecer aos clientes informações completas sobre os produtos e o 
inventário em todo o sistema. Quando um cliente faz uma pergunta 
técnica sobre um produto, o funcionário pode iniciar uma chamada 
de vídeo com um especialista remoto para obter informações 
detalhadas sobre produtos ou serviços que podem ser essenciais 
para o fechamento da venda. Os gerentes podem acompanhar 
melhor onde os clientes ficam sem atendimento e alterar a escala 
dos membros da equipe disponíveis para ajudar a fechar as vendas. 

Os varejistas não podem esperar o sucesso 
simplesmente diminuindo a equipe. Eles 
precisam tomar providências para maximizar 
a produtividade e a eficiência ao oferecer 
ferramentas de colaboração.

Os varejistas não podem esperar o sucesso simplesmente 
diminuindo a equipe. Eles precisam tomar providências para 
maximizar a produtividade e a eficiência dos funcionários da 
loja, equipando-os com ferramentas de colaboração que os 
tornam parte de uma equipe conectada. Com videoconferência, 
aplicativos móveis e acesso a especialistas em toda a empresa, 
os varejistas podem garantir uma experiência de colaboração 
constante entre clientes e funcionários em vários pontos de 
contato e dispositivos, transformando os funcionários em 
consultores confiáveis para os clientes.

Para obter mais informações, acesse  
www.cisco.com/go/retail
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