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Design da experiência de 
compra no varejo: um modelo 
estratégico pós-pandemia
Inserida no contexto da pandemia, a experiência de compra tornou-se 
exercício complexo para o consumidor, que assistiu a um aumento sem 
precedentes dos canais de venda, comunicação e distribuição, em um 
cenário cada vez mais desafiador. E agora?

Por  Ricardo Pastore

VAREJO
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PARTICIPAÇÃO DO E-COMMERCE NO COMÉRCIO VAREJISTA  
(MÊS A MÊS E ACUMULADO NO PERÍODO) 

N   este ano, a pandemia provocada pelo coro-
navírus obrigou autoridades públicas a 
decretar medidas emergenciais, como o 
fechamento do comércio, para evitar a 

circulação de pessoas e tentar diminuir, assim, a velo-
cidade de contágio da doença mortal.

Com as lojas fechadas, os comerciantes passaram 
a priorizar ações de comunicação e vendas em canais 
on-line. E assim, os formatos omnichannel passaram 
rapidamente a ser o modelo desejado por todos os vare-
jistas baseados em lojas físicas.

Houve imediato crescimento de vendas em sites 
de e-commerce e em aplicativos que, ao contrário dos 
demais, passaram a lucrar como nunca com o aumento 
do volume de vendas. Mas não se pode generalizar, uma 
vez que as famílias de baixa renda foram afetadas dura-
mente pela crise econômica provocada pela pandemia 
e, na medida do possível, mantiveram os seus hábitos 
de compra nos atacarejos e mercadinhos, que oferecem 
produtos básicos com preços mais baixos.

Mesmo com importante parcela de consumidores 
ainda ausente das rotinas diárias de compras de produ-
tos básicos pela internet, a participação do e-commerce 
no comércio varejista, definida pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), mais que dobrou entre 
maio de 2020 e o mesmo período do ano anterior. 

Segundo a publicação MCC-ENET, as vendas pelo 
e-commerce atingiram 12,6% das vendas do comércio 
varejista em maio de 2020, ante 4,7% em maio de 2019. 
Em doze meses, o setor acumulou 107,4% de crescimento.

Este cenário sugere uma série de questionamentos 
sobre a atividade varejista, mas em especial sobre o 
comportamento do consumidor. Mudando o canal de 
compras do fisico para o on-line, a pessoa pode trocar 
de varejo, além de optar por marcas diferentes de pro-
dutos ou serviços, pois a mudança de canal geralmente 
vem acompanhada por novas missões de compras, jor-
nadas e experiências.

Enfim, são mudanças de amplo espectro, que exigem 
completa revisão nas estratégias que até hoje orienta-
ram os planos de ação no ponto de venda (PDV).

Impactos sobre o consumo
Além de  adaptar suas rotinas de compra às novas con-
dições impostas pela quarentena, pelo distanciamento 
social e pelas restrições de contato, o consumidor teve de 
lidar com situações adversas, como o medo do contágio e 
da perda de seu poder econômico. Consideremos ainda as 
restrições de mobilidade, as novas condições de trabalho 
em casa, ao mesmo tempo que convive com cônjuge e filhos 
trabalhando e estudando, dividindo espaços, computado-
res e sinal de internet. Estamos tratando de um consumidor 

Fonte: https://www.mccenet.com.br/comercio-varejista Acesso em 04/07/2020.
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à beira de um ataque de nervos e que carrega todos esses 
sentimentos para a sua missão de compra.

Assim, a atividade de consumo passou a ser submetida 
a condições muito diferentes das anteriores, mexendo 
com sentimentos e emoções, fatores que influenciam 
diretamente as decisões de compra e, consequentemente, 
o desempenho das marcas, dos canais e dos produtos ou 
serviços, deixando todos mais vulneráveis. 

Inserida no contexto da pandemia, a experiência de 
compra tornou-se exercício complexo para o consumi-
dor, que presenciou um aumento sem precedentes dos 
canais de venda, comunicação e distribuição, em um 
cenário cada vez mais desafiador.

A avaliação de tais fatores nos leva à elaboração de um 
novo conceito sobre a experiência de compra, a partir de 
pesquisas com o omnishopper — aquele consumidor que 
utiliza canais físicos e digitais simultaneamente para 
realizar suas compras. Em minha tese, defendo que os 
momentos-chave são contatos realizados com uso de 
recursos cognitivos e emocionais do usuário, avaliados 
positivamente como aqueles que fazem sentido em suas 
experiências omnichannel. 

O modelo ora apresentado é oriundo das quatro 
asserções temáticas emergentes das amostras utiliza-
das, compostas por omnishoppers: pesquisa da experi-
ência, que são os momentos nos quais o omnishopper 
busca informações em outros omnishoppers sobre suas 
experiências com produtos, serviços ou canais seme-
lhantes; concepção da experiência — etapa na qual o 
omnishopper concebe um processo de compra novo e 
único, baseado no desenvolvimento cognitivo que pro-
moveu ao ler reviews de terceiros, tomar conhecimento 
sobre o uso das ferramentas nos pontos de contato e ao 
lidar com suas próprias emoções e sentidos; experiên-
cia do contato acontece quando o omnishopper entende 
a proposta da marca, acessa recursos disponíveis para 
realizar cada etapa da sua jornada e desenvolve insi-
ghts que permitem a criação original de experiências 
com a capacidade de enriquecer exponencialmente o 
processo de compra; e avaliação da experiência pelo 
omnishopper. Ficam assim definidos os quatro com-
ponentes conceituais dos momentos-chave na expe-
riência do omnishopper, que permitem ser aplicados a 
novos projetos no pós- pandemia. 
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MODELO CONCEITUAL DE DESIGN DE EXPERIÊNCIA
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O que está por vir...
O modelo apresentado foi desenvolvido com base em 
pesquisa realizada com consumidores na condição de 
omnishoppers, que seguiu rigor científico utilizando 
métodos e ferramentas cabíveis nesse momento de dis-
tanciamento social. Foram feitas entrevistas em pro-
fundidade não presenciais, realizadas por WhatsApp, 
preservando dados informados pelos entrevistados e 
observados tons emocionais pela voz. 

A aplicação desse método visa auxiliar profissionais 
e especialistas a implementar mudanças estratégicas 
em marcas que estão diante do desafio de compreen-
der as novas dinâmicas advindas da adoção de canais 
digitais em conjunto com os meios físicos por parte dos 

consumidores. Como se trata de um modelo construído 
com base em pesquisa, recomenda-se sua utilização 
específica para projetos com objetivo de atrair consu-
midores para experiências de compra omnichannel.

A cada etapa do modelo são previstos planos de ação 
específicos, os quais sugerimos que sejam tratados como 
projetos e conduzidos com metodologias ágeis. O uso do 
Scrum por exemplo, um framework para gerenciamento 
de projetos, é o mais recomendado. Além da agilidade, 
a ferramenta facilita a identificação da etapa do projeto 
que mais agrega valor ao cliente. 

Tal modelo foi testado em parte durante o isolamento 
social em uma rede de 17 lojas localizadas no interior 
de Minas Gerais. O empresário buscava saídas para rea-
tivar as vendas de suas lojas, todas fechadas naquele 
momento. A saída digital foi viabilizada com a oferta 
de novas experiências aos clientes e desenho de novos 
processos de venda com uso do Scrum. Foram criados 
novos serviços de comunicação e atendimento pelo 
Facebook e Instagram integrados ao WhatsApp, com 
conversões acima de 70%.

É possível reinventar-se, é possível aprender e rapida-
mente aplicar o conhecimento nos negócios. O mercado 
sempre impõe desafios, e a pandemia do coronavírus 
não foi a primeira nem será a última. Portanto quem 
tem mais repertório no seu reservatório de conheci-
mentos está sempre pronto para utilizá-los. Restrin-
gir-se ao conhecimento prático e do tipo “aqui sem-
pre fizemos assim” põe as empresas em dificuldades, 
pois quem entre nós se lembra da última pandemia? 
Não temos referências para nos basear em aprendiza-
dos passados. Temos que nos reinventar, e nessa hora 
o conhecimento e a ciência são os nossos mais valio-
sos patrimônios. 

Ricardo Pastore 
Professor-doutor e coordenador do  

Núcleo de Varejo e Retail Lab da ESPM

Com as lojas fechadas, os comerciantes passaram a 
priorizar ações de comunicação e vendas em canais 
on-line. E, assim, os formatos omnichannel passaram 
rapidamente a ser o modelo desejado por todos
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Estamos tratando de um consumidor 
à beira de um ataque de nervos e 
que carrega todos esses sentimentos 
para a sua missão de compra




