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Ruptura no varejo 

Em 2016, praticamente qualquer pessoa que 
tenha um computador e uma conexão com a 
Internet pode ser um varejista. Qualquer pessoa.

O ritmo aparentemente diário das tecnologias 
emergentes deu origem à era da ruptura 
digital. Varejistas tradicionais estão chegando 
a uma bifurcação no caminho - ou mudar 
para melhor ou sofrer uma mudança para pior. 
Simplesmente manter o status quo não é mais 
uma opção já que as manchetes ao longo dos 
últimos anos têm sido inundadas com histórias 
de organizações de varejo que se recusaram 
a inovar. Que se recuraram a seguir as novas 
tendências. Que foram forçadas a fechar 
suas portas.

O fato permanece: em uma era de intermináveis 
opções de compras, os varejistas devem 
conhecer os desejos e as necessidades dos 
consumidores e serem capazes de agir rápido. 
Eles devem ser relevantes e responsivos, 
monitorando permanentemente a tecnologia, as 
tendências e as ameaças de varejo.

O propósito deste livro

Em fevereiro, o departamento de IBM Retail 
organizou uma sessão CrowdChat - um fórum 
on-line para os participantes expressarem suas 
opiniões por meio de canais de mídia social - para 
discutir o estado da indústria de varejo e como 
os varejistas podem manter-se no topo neste 
mercado turbulento. O painel de especialistas 
da IBM, juntamente com as opiniões dos 
participantes, promoveu um diálogo saudável 
sobre como passar de problemas para soluções.

Este livro é uma coleção de pensamentos 
e ideias decorrentes dessa conversa. Cada 
capítulo representa uma pergunta que foi feita 
pelo moderador durante a sessão e as melhores 
respostas para cada pergunta foram identificadas 
e, em seguida, comentadas por seus autores. 
Esperemos que, através desse livro, os problemas 
sejam destacados e as soluções reveladas. Os 
varejistas não têm que se acovardar com as 
ameaças potenciais, mas devem estar preparados 
para quando elas chegarem. 
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encontre os especial istas
Paula Rosenblum // @paula_rosenblum 

Paula Rosenblum é cofundadora e sócia-diretora da Retail Systems 

Research e é muito reconhecida como uma das principais analistas de 

tecnologia de varejo da indústria. Antes de tornar-se uma analista, ela 

passou mais de 20 anos como executiva de tecnologia de varejo e CIO. 

Ela é ativa em uma variedade de organizações de apoio ao crescimento e 

desenvolvimento humano e, em particular, está envolvida com a instituição 

de caridade RetailROI desde a sua fundação.

Nihad Aytaman // BSEE, MBA 

Um veterano de TI com mais de 30 anos de experiência, incluindo 20 anos 

na indústria de vestuário, Nihad Aytaman esteve envolvido em todos os 

aspectos do negócio, desde programação até o gerenciamento de pro-

jetos, implementação de pacotes e gerenciamento de departamentos de 

TI. Atualmente, ele ocupa o cargo de VP de TI na Elie Tahari, Ltd., onde é 

responsável por todos os melhores aplicativos de sua categoria, inteligência 

de negócios, sistemas PDV, infraestrutura e comunicações. Nihad orienta 

a empresa em suas iniciativas de tecnologia para suporte de TI de ponta 

através de uma combinação de soluções hospedadas e de nuvem para 

suportar mais de 800 usuários em quatro locais.

Vish Ganapathy // @VishRetail 

Vish Ganapathy é o CTO do IBM Global Distribution Sector, abrangendo 

varejo, produtos de consumo e viagens e transporte. Ele tem mais de 

25 anos de experiência em consultoria e implementação, trabalhando 

com os varejistas em todo o mundo nos domínios do comércio, analítica, 

merchandise e cadeia de suprimento, nuvem e dispositivos móveis.

Akshay K. Vemuganti // @AkshayVemuganti 

Akshay Vemuganti é engenheiro industrial por formação, um consultor de 

negócios de varejo de profissão e um empreendedor por natureza. Ele 

passou cinco anos como consultor de varejistas da Fortune 500, fornecendo 

estratégias em vários canais e soluções nas áreas de pagamentos (via PDV), 

gerenciamento de pedidos e espaço para atendimento. 
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Patricia Waldron // @PVWaldron 

Patricia Waldron atualmente é Global Marketing Director do IBM Global 

Distribution Sector, abrangendo varejo, produtos de consumo e viagens e 

transporte. Há mais de 20 anos, Patricia atua no setor de varejo na van-

guarda das inovações tecnológicas em analítica, operações de lojas e sis-

temas corporativos - onde é responsável pelo marketing, bem como pelo 

desenvolvimento de produtos e negócios.

James Fong // @JamesLTFong2 

James Fong tem 20 anos de experiência em e-commerce, tendo iniciado 

com o IBM WebSphere® Commerce em janeiro de 1996. James possui 

uma combinação de diplomas técnicos e de negócios e tem contribuído 

com o IBM WebSphere Commerce nas funções de desenvolvimento, ser-

viços e gerenciamento de produtos. Atualmente, ele lidera uma equipe de 

soluções múltiplas dentro do IBM Commerce Business Advisory Services, 

onde sua unidade ajuda os clientes a maximizar o seu uso de soluções de 

envolvimento do cliente de comércio da IBM para superar os objetivos de 

negócios.

Shona Eliason // @eshona 

Comemorando 20 anos na IBM, Shona Eliason é uma Worldwide Marketing 

Manager da IBM Global Consumer Industry. Ela tem uma vasta experiência 

nas áreas de marketing estratégico e comunicação integrada e trabalhou 

em uma variedade de funções em diversas unidades de negócios dentro 

da IBM. Em sua função atual, Shona lidera a estratégia, o planejamento e 

a execução de marketing para a Indústria de Consumidores, com foco em 

atividades externas de marketing e desempenha uma função fundamental 

no planejamento da presença de IBM Retail em diversos eventos de varejo 

em todo o mundo.

Lauren Canning // @LaurenECanning 

Lauren Canning passou os últimos oito meses como North America Portfolio 

Marketing Manager para a Indústria de Consumidores. Antes desse cargo, 

Lauren passou quase três anos viajando como uma Consultora da IBM. 
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capítulo 1: por que os 
varejistas precisam permanecer 
relevantes?

O mundo mudou e continua a mudar. A 
consumerização da tecnologia foi a primeira onda 
de ruptura. Os varejistas resistiram à realidade da 
transparência dos preços, ao mesmo tempo em 
que participaram de uma guerra fiscal e muitos 
descobriram como se diferenciar de outras 
maneiras.

A próxima onda é uma mudança de geração. 
A geração Y está em sua fase de pico de 
consumo baseado em suas decisões e possui 
um comportamento muito diferente daquele das 
gerações anteriores. Eles cresceram em tempos 
mais difíceis e, portanto, tendem a ter mais foco 
no valor e menos no prestígio. Eles valorizam 
as experiências mais do que as coisas, então 
eles compram casas minúsculas (por exemplo) 
e gastam seu dinheiro em aventuras. Eles têm 
menos paciência do que as gerações anteriores 
e contam com uma seleção mais cuidadosa nas 
lojas. Eles não querem ter que percorrer todos os 
tipos de produtos.

A metáfora da “caça ao tesouro” simplesmente 
não é atraente para eles. Em vez disso, eles 
querem ver itens especificamente de seu 
interesse e não muito mais do que isso.

Usando uma gíria da geração Y que aprendi com os 

meus filhos: os varejistas precisam ser mais descola-

dos para serem notados. - Vish Ganapathy

A relevância é extremamente subjetiva com base no 
público-alvo. Temos que aceitar que não podemos 
ser universalmente relevantes. O que é importante é 
que, para os segmentos mais rentáveis, a proposta 
de valor do varejista tenha repercussão com o 
público.

Por exemplo, a geração Y atual é muito mais 
socialmente consciente e volúvel em relação 
às marcas do que acreditamos. Eles mudarão 
facilmente da sua marca para a do seu concorrente 
ou vice-versa, dependendo do que atrair mais 
os seus interesses principais. A geração Y 
definitivamente é consciente de identidade e 
constantemente busca “fazer parte de um grupo”, 
ao mesmo tempo em que constrói sua própria 
identidade pessoal. Você não pode se  
dar ao luxo de não ser “legal demais  
para a escola.” 
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O perfil do comprador atual está 
mudando de maneira rápida e drástica. 

– Paula Rosenblum 



A navegação on-line é rápida, confortável e conveniente; no entanto, ir a uma loja envolve 
interação social. A compra em lojas físicas tem as vantagens adicionais de poder tocar, sentir 
e da interação com o vendedor, especialmente com vestuário, mas também em outras áreas. 

– Nihad Aytaman 

Os varejistas precisam ser relevantes porque nós precisamos de varejistas. As 
pessoas vão para os shoppings apenas para estar no meio da multidão, ver outras 
pessoas, sair de casa, ter a experiência de interação social. A loja de varejo é um 
componente principal disso. As pessoas também precisam procurar nas pratelei-
ras para ver novos produtos. Quando você procura on-line, pode não pensar em 
procurar todos os itens relacionados, já em uma loja, você está exposto a pro-
dutos sobre os quais nunca pensou. Você pode entrar em uma loja Home Depot 
e simplesmente caminhar pelos corredores para ver quais novos produtos estão 
disponíveis. Você interage com outros compradores e com a equipe de vendas. 
Tanto a loja de departamentos como as pequenas lojas familiares locais são parte 
integrante de nossa composição social e precisam ser preservadas.

A indústria está passando por uma série de mudanças que causam rupturas. Se os varejistas 
não permanecerem relevantes para o novo consumidor digital, eles poderão estar sob grande 
ameaça de perder participação no mercado/valor da marca. “Inovar ou morrer” pode soar 
agressivo, mas é verdadeiro atualmente.

– Akshay Vemuganti 

De acordo com um recente estudo econômico mundial, entramos em nossa 
“quarta revolução industrial”, na qual indústrias, tecnologias e empregos estão 
passando por rupturas mais rápido do que nunca. As rápidas mudanças no cenário 
econômico, na indústria e no comportamento dos consumidores representam 
uma ameaça direta aos modelos de negócios tradicionais. O varejo de lojas físicas, 
por exemplo, vem claramente passando por dificuldades, incapaz de manter-se 
atualizado com os canais on-line e móvel. Métodos de varejo tradicionais, baseados 
em instintos, foram substituídos por decisões acionadas por dados.

Na verdade, a paranoia de um CEO de varejo não deveria mais ser uma surpresa. 
A nova geração de start-ups está focada em usuários e rendas, enquanto os 
varejistas tradicionais ainda estão preocupados com a implantação de EMV ou 
tentando aperfeiçoar a categoria em vários canais. Vamos encarar os fatos, vivemos 
em uma era onde tudo o que você precisa é de uma boa conexão Wi-Fi para 
ativar uma plataforma AWS (Amazon Web Services) e atrair o comprador digital 
para construir o seu próximo império de bilhões de dólares. O “e” e o “m” serão 
eliminados do e-commerce e m-commerce - essa poderá simplesmente ser nova 
forma de fazer comércio!

Com isso, pensadores criativos e estrategistas acionados por renda poderão ser 
inestimáveis para ajudar os varejistas sobreviver, permanecerem relevantes e passar 
por esses momentos turbulentos. Os princípios estratégicos no nível executivo 
devem se concentrar em relevância, foco total no cliente e liderança digital. O 
objetivo final de qualquer experiência em vários canais é o de não interromper a 
jornada independente de canais do cliente. Embora pareça uma tarefa simples, ela 
pode ser muito difícil para os varejistas realizarem, mas esta é certamente uma área 
a explorar muito mais. 7 
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capítulo 2: como os varejistas 
se tornam mais relevantes para 
os consumidores?

Eles precisam ser capazes de se adaptar e evoluir 
com o cliente ao longo do tempo. 

– Lauren Canning 

A ruptura da indústria e as megatendências estão 
desafiando as empresas de varejo e produtos de 
consumo a se transformar em um ritmo acelerado 
e sem precedentes. A combinação de custos, a 
concorrência com novos modelos de negócios e 
as mudanças constantes das expectativas dos 
clientes representam uma ameaça existencial. 
Para permanecerem relevantes e evoluírem 
com a mudança de expectativas destes clientes 
móveis e digitalmente habilitados, os varejistas 
devem prover serviços mais personalizados e 
responsivos.

No momento, há somente um canal: o cliente. 
Estes clientes esperam ser conhecidos e 
compreendidos, esperam que os varejistas 
antecipem suas necessidades individuais. Como 
resposta, os varejistas devem utilizar novos 
avanços em computação, incluindo análise 
de dados avançadas e sistemas cognitivos, 
não somente para gerar respostas a algumas 
destas questões numéricas, mas também para 
transformar dados complexos em insights, ações 
e recomendações. Agora é o momento para as 
empresas de varejo aproveitarem o poder dos 
sistemas cognitivos e otimizarem radicalmente as 
funções não relacionadas a vendas para financiar 
a inovação.1

Eu acredito que os funcionários nas lojas são 
importantes para a experiência. – Paula Rosenblum 

Ao pensar sobre a mudança de geração, a 
palavra “impaciente” vem à mente. Ambos os 
consumidores mais velhos e mais jovens são 
impacientes com funcionários que sabem menos 
do que eles sobre os produtos e serviços que estão 
procurando ou mesmo onde encontrá-los nas lojas 
dos próprios funcionários. Eles estão cansados de 
funcionários da loja desempenhando a função de 
sistemas de voz automatizados que agem como 
intermediários de pessoas que realmente têm as 
respostas para as suas perguntas. Muitas vezes, os 
consumidores sentem que ainda estão recebendo 
uma longa série de instruções artificiais - só que um 
ser humano está lendo o script.

É neste momento que o funcionário se torna 
importante. Se um cliente está indo a uma loja, 
ele tem a expectativa de que os funcionários 
possam ajudá-lo. Infelizmente, o nosso modelo 
de negócios de loja de varejo com um século de 
idade geralmente não permite o tipo necessário 
de recrutamento, treinamento e retenção de 
funcionários para atender a essas necessidades. 
Os varejistas lutam com isso, mas eles realmente 
devem mudar o modelo. Caso contrário, eles terão 
como resultado lojas vazias e leases sem valor. 



#negóciosExplorar novos modelos de 

– Shona Eliason 

Se você estiver atualizado com as últimas notícias, não será nenhuma surpresa 
que a ruptura digital é a principal preocupação entre os líderes em quase toda a 
indústria - especialmente no varejo. Cada vez mais, nesta era de novas tecnologias, 
as expectativas dos consumidores continuam a evoluir em um ritmo acelerado, 
momento a momento. Com isto em mente, como os varejistas podem obter o 
insight para saber, com algum grau de certeza, qual será a próxima demanda dos 
consumidores? E ainda mais urgente, como os varejistas podem superar este 
fenômeno e garantir o sucesso?

Conforme citado em um recente CEO study publicado pelo IBM Institute for Business 
Value: “O sucesso na era da ruptura requer sistemas para vários segmentos de 
mercados nos quais as empresas trabalham em conjunto para realizar mais do que 
poderiam fazer de forma independente. A inclusão de parceiros com experiência em 
tecnologia nas ofertas principais está possibilitando novos modelos de negócios e 
abrindo portas para novas oportunidades de crescimento não tradicionais.”2

Encontrar aquela nova ideia ou novo negócio para complementar os negócios 
existentes e, então, acessar novas áreas de crescimento - com agilidade e velocidade 
- será fundamental. Quase 70% dos principais CEOs acreditam que é essencial 
obter novas ideias para comercializar o mais rápido possível.3 Os varejistas devem 
pensar fora de sua zona de conforto, experimentar rapidamente e abrir-se para quase 
todas as possibilidades - não importa o quão não tradicional ou até mesmo estranho 
isso possa parecer à primeira vista. Desde parcerias que são mais naturalmente 
conectadas aos negócios principais de um varejista até aquelas que são um pouco 
mais “criativas”, as parcerias que causam rupturas e os novos modelos de negócios 
são essenciais para a inovação. O mundo de possibilidades é ilimitado. Vamos 
transformar essa era de ruptura em uma era de ouro da oportunidade
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#inovar.para 



– Patricia Waldron 

capítulo 3: como os 
varejistas podem ser 
responsivos às mudanças 
na demanda do consumidor? 
E fazer isso em escala?

Experimente (rapidamente)!

Tradicionalmente, os varejistas não 
investem em inovação - eles estão 
trabalhando muito para conectar 
silos internos e manter as operações 
básicas! Uma vez que as novas 
tecnologias mudaram as expectativas 
dos consumidores - bem como 
geraram um número surpreendente 
de modelos de negócios que causam 
ruptura - os varejistas agora precisam 
investir em inovação.
Inovação real.

The Fung Group desenvolveu o 
Explorium para testar em uma área 
controlada e observar em tempo 
real como consumidores interagem 
com novas tecnologias, produtos 
e ambientes. Usando tecnologias 
baseadas em localização, análise 
de dados sofisticada e outras 
ferramentas, os parceiros de varejo e 
da marca Explorium podem recolher 
insights detalhados de informações 
contextuais, tais como padrões e 

volumes de tráfego no interior da loja, 
quantos visitantes entraram na loja, 
quantos pararam em um local ou 
categoria específica na loja, como eles 
estavam envolvidos e se exposições 
de varejo ou campanhas promocionais 
renderam conversões.4

Esses tipos de iniciativas podem 
ajudar os varejistas a acelerar o 
seu envolvimento e processos 
operacionais, ajudar a marcas de 
consumo a inovar em novos produtos 
e promoções - coisas que se tornaram 
muito mais urgentes devido à influência 
de ruptura dos gigantes digitais. 
Investir em inovação não é mais um 
luxo, é uma necessidade. 
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Oh, é simples! Diga aos CFOs para 
abrirem os bolsos. “Usar a API ou 
perecer.” A automação programática 
é a única opção viável.

– Vish Ganapathy 

No mundo massivamente digital em que vivemos, é altamente plausível 
que qualquer inovação de valor precise ser acessada através de múl-
tiplos contextos e, muitas vezes, fora do contexto no qual foi original-
mente imaginada. O software construído para procurar os preços de 
combustível mais competitivos poderá um dia ser acessado pela chave 
inteligente de um carro conectado e exibido no painel do motorista. Um 
pedido automático definido para comprar o mais recente modelo de 
tênis de corrida poderá um dia ser acionado pelo tênis conectado do 
cliente assim que ele registrar 200 milhas. 

Não podemos prever as diferentes maneiras nas quais as interações 
e transações serão realizadas em um mundo conectado. Se CFOs 
continuarem a tratar os investimentos em TI como centros de custo, ao 
mesmo tempo que tentam competir com empresas de tecnologia que 
também realizam varejo, esta será uma jornada longa e dolorosa.
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capítulo 4: como a análise 
de dados avançada ajuda os 
varejistas?

Os varejistas não precisam de mais análise 
de dados. Eles não têm tempo para revisar 
tudo o que eles têm agora. Os varejistas 
precisam de análise de dados avançada, que 
leva à tomada de ações.

– James Fong 

Um varejista médio provavelmente pode contar 
a você sobre sua análise de dados básicos: taxa 
de conversão, taxa de abandono de carrinho de 
compras e o número total de visitantes. Alguns 
varejistas com conhecimento em análise de dados 
podem ser capazes de falar sobre o valor médio 
do pedido, o tamanho médio do pedido e o tempo 
médio no site. Para estatísticas de gerenciamento, 
os números são úteis e os varejistas podem 
consultá-los semanalmente, mensalmente, 
trimestralmente e assim por diante. Mas sem a 
análise, eles só contam o que ocorreu e não fazem 
as perguntas subjacentes por que e e se. 

A análise de dados avançadas pode fornecer 
respostas a estas perguntas. Sistemas avançados, 
tais como o IBM Watson®, podem usar maior 
amplitude e profundidade da análise de dados 
avançadas e outros dados de terceiros (tais 
como clima, classificações, avaliações e conversa 
social) para prever as mudanças nas principais 
estatísticas. Com base nessas previsões, os 
varejistas podem testar mudanças e decidir quais 
ações finalmente seguir.

[Elie Tahari] beneficiou-se da análise preditiva.

– Nihad Aytaman 

Simplesmente ser relevante como uma interação 
social não ajuda a manter as portas abertas. 
Um estabelecimento de varejo tem que ser 
rentável para permanecer aberto. As ferramentas 
de análise de dados avançadas ajudam na 
colocação de produto demograficamente 

correta e na maximização das vendas. No setor de 
vestuário, por exemplo, criamos uma solução de 
análise preditiva ao alimentar três anos de histórico 
de vendas para cada item em um mecanismo de 
estatística para criar uma “função de histórico de 
vendas semanal.” Em seguida, usamos essa função 
para prever nossas vendas até 52 semanas no futuro.

Alimentar essas previsões em uma ferramenta de 
planejamento - juntamente com inventário disponível, 
o produto que está sendo produzido em nossas 
fábricas e pedidos abertos de clientes- nos permite 
otimizar nossos níveis de produção e inventário 
para que não fiquemos sem o produto, ao mesmo 
tempo em que não ficamos com excesso de 
inventário. Obviamente, isso pode ser aplicado a 
qualquer produto que é vendido o ano inteiro, mas 
não se aplica a produtos de moda sazonal, sobre os 
quais não há histórico de vendas suficiente para a 
ferramenta estatística calcular uma função de vendas.

Outras análises de dados podem ser feitas para 
as vendas relacionais - produtos que vendem mais 
quando combinados - permitindo que a equipe de 
vendas utilize as técnicas de vendas de produtos 
complementares e de venda cruzada de produ-
tos. Os benefícios da análise preditiva também 
incluem identificação de item regional com 
base nos dados demográficos do cliente, 
identificação de componentes com 
falha com base em critérios de re-
torno para controle de qualida-
de e muitos outros. 
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Eu descrevi “intimidade escalável” em uma variedade de maneiras diferentes 
ao longo dos anos. Em sua essência, “intimidade escalável” é a fusão da 
“cordialidade” da loja de bairro com a escalabilidade da grande empresa de 
varejo. Ela seria a essência da união de dois conjuntos físicos completamente 
diferentes - do varejista muito grande e do varejista muito pequeno. Em si 
mesmos, ambos têm pontos fortes e fracos, mas a “intimidade escalável” 
refere-se totalmente a colocar o melhor dos dois mundos em uma única 
experiência do cliente.

Desbloqueado o poder dos

– Patricia Waldron 

Dados obscuros simplesmente são informações que não estão sendo usadas, 
incluindo principalmente dados não estruturados, tais como vídeo, imagens, 
dados sociais, sensores e dados meteorológicos. Eles representam 80% de todos 
os dados no mundo e não podem ser lidos ou usados em nossos sistemas de 
computação, por isso, permanecem desconhecidos e inexplorados.5

Os sistemas cognitivos podem ajudar a desbloquear os dados obscuros 
porque eles têm a capacidade de fazer coisas como entender a linguagem 
natural e analisar imagens, da mesma maneira que os seres humanos fazem. 
Eles raciocinam e aprendem ao longo do tempo, permitindo que os varejistas 
antecipem e atuem sobre os desejos, as necessidades e as aspirações dos 
consumidores a qualquer momento. 

capítulo 5: quais fatores 
podem ajudar os varejistas a 
comercializar de forma mais 
efetiva localmente?

Na @rsrresearch nos referimos a isso como “intimidade escalável”, 

que só pode ser alcançada por meio de uma combinação de 

ciência e pessoas.
– Paula Rosenblum 
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Microeventos e sortimentos influenciados 

pelo clima, armazenamento em cluster na 

loja e ofertas.

– Vish Ganapathy 

Vamos encarar o fato. A menos que você seja um 
varejista muito grande, o verdadeiro marketing 
individualizado não é muito escalável e, portanto, 
não é realista. O que é possível é um elevado 
grau de personalização e relevância que, quando 
aplicados através de regras, fornecem a ilusão 
de marketing individualizado. Eventos altamente 
localizados, como o jogo de softball do ensino médio 
quando combinado com uma previsão de tempo 
ensolarado e quente, fornecem a oportunidade 
perfeita de oferecer à “mãe do jogador de softball” 
ofertas de embalagens com 12 bebidas esportivas, 
caixas térmicas e guarda-sóis no dia do grande jogo.

Para comercializar de forma efetiva 

localmente, os varejistas precisam 

entender os perfis e eventos locais que 

orientam o comportamento.

– James Fong 

No passado, o proprietário de uma loja comum 
conhecia todos os seus clientes pelo nome e 
podia antecipar suas necessidades ao conhecer 
suas profissões e interesses. No mundo atual, os 
varejistas precisam recuperar um entendimento 
localizado de seus clientes para serem efetivos 
nos mercados locais. Embora um grande varejista 
deva compreender seus segmentos de clientes-
alvo, esses segmentos podem não ser distribuídos 
geograficamente de maneira uniforme. Em última 
análise, trata-se do que está impulsionando as 
necessidades e os desejos em um nível local - 
demografia, clima, eventos esportivos, concertos 
de música, convenções, eleições, desastres 
naturais, feriados, etc. 

14 



capítulo 6: o que a 
IBM Watson significa 
para os varejistas? 

Análise de dados sem precisar de uma equipe técnica. Faça perguntas, 
obtenha respostas. Obtenha sugestões preditivas para consulta com 
base na sua análise de dados do Watson. Eu o utilizei durante nossas 
reuniões de vendas e dados de produção. Os gráficos são instantâ-
neos. Ele é fácil de usar. 

– Nihad Aytaman 

A IBM Watson foi muito impressionante ao ganhar dos vencedores do 
Jeopardy! e lemos seus casos de uso na área média para medicina 
baseada em evidências. O espaço de varejo é um pouco mais desafiador 
do que parece, pois não existem regras rígidas, tais como aquelas na 
área da medicina. As vendas no varejo estão ligadas a coisas como 
as emoções, moda, modismos, demográficos, cultura e clima - todas 
imprevisíveis e em constante mudança.

Os benefícios do Watson estão em sua capacidade de aprender (cognitiva) 
e sugerir correlações. Os sistemas cognitivos precisam ser aperfeiçoados, 
ajustados e interpretados por analistas de dados para garantir que as 
perguntas certas estejam sendo feitas. É muito cedo para serem liberados 
para o público em geral, mas eles devem ser usados por analistas de dados.

O Watson, em alguns aspectos, pode ser decepcionante - pelo menos 
inicialmente. Ele é como uma criança pequena que é inteligente e ansiosa 
para aprender, mas ainda não aprendeu. Os varejistas podem se beneficiar 
ao colocar Watson para trabalhar no aprendizado de seus negócios - 
sejam conversões de vendas, logs de bate-papo, interações sociais, 
interações dos funcionários, catálogos de produtos, etc. Imagine um 
Watson com um ano de idade em um varejista - não mais um estagiário e 
agora equipado com toneladas de dados, conhecimento e insight.

Ele pode ser útil para um comerciante como um suporte de decisão ou 
consultor sobre quais sortimentos são atraentes ou podem ser rentáveis? 
Ele pode, eventualmente, aprender o suficiente para interagir diretamente 
com um cliente? O Watson é diferente de qualquer outro sistema que um 
varejista tem no sentido que ele é pré-programado para não fazer nada 
com valor de negócios. Em vez disso, ele é programado para aprender,  
o que é uma enorme mudança de paradigma para os varejistas que estão 
que estão dispostos a ensiná-lo. 

15 

O Watson na verdade é um estudante disfarçado de máquina. Os varejistas são o “último 
elo” na cadeia de valor dos consumidores e, portanto, destinatários naturais da “sabedoria 
da multidão” - uma excelente fonte de aprendizado.

– Vish Ganapathy 
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