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Beacons: Personalizaça o no Relacionamento 
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Imagine-se passeando pelos corredores de um 

shopping e recebe uma mensagem em seu 

smartphone. Olá tudo bem? Que bom que  está 

passando por  aqui. Estamos com uma 

promoção de camisetas  do tipo regata com as 

cores  azul, vermelha de  sua preferência e sua 

numeração. Que  tal entrar tomar um suco e  

experimentar?  

Certamente  surgirá as perguntas: como 

sabem que  seu estou passando por  aqui? Que 

gosto de  camisetas  nas cores azul e  vermelha. Bem vindo, estamos na  era 

da  tecnologia, do consumidor 3.0 conectado, portanto, precisamos estabelecer 

meios de relacionamentos com nossos clientes. Agora é possível identificar o 

consumidor que entra na loja, conhecer o seu trajeto ao caminhar pelas 

seções, e apresentar, baseadas em seus hábitos de consumo, ofertas e 

informações exclusivas para cada produto com uma agilidade impressionante.  

Imagine um sensor em sua geladeira, por exemplo, que ao se aproximar 

dispare o aplicativo do supermercado para que você monte a lista de compras. 

Ao chegar ao supermercado, o aplicativo pode direcioná-lo às gôndolas dos 

produtos contidos na lista, oferecendo as marcas selecionadas pelo varejista. 

Ou,  você está em uma loja prestes a entrar na seção de câmeras fotográficas, 

um sensor   detecta a sua proximidade com o produto e, imediatamente, envia 

um cupom de desconto diretamente ao seu celular.   

Essa nova  tecnologia  está  entre nós e o nome dela é Beacons, espécie 

de  sensor com tecnologia bluetooth 4.0 ou BLE (Bluetooth Low Energy)  com 

alta precisão e baixo consumo de  energia, cujo uso promete aproximar 

consumidores e varejistas. Conhecida  como Bluetooth Smart, tecnologia que 

recebe dados de localização a partir de um transmissor BLE com um alcance  

de leitura entre 10 e 50 metros e já  está sendo utilizado em lojas para oferecer 

ações, promoções, e  benefícios exclusivos, direcionados à celulares ou tablets 

de  seus consumidores.  

Pense numa espécie de GPS indoor, capaz de localizar com precisão por 

qual gôndola seu cliente caminha dentro da loja e enviar a ele ofertas 

altamente personalizadas, com base no seu histórico com a marca e, claro, na 

sua movimentação no ponto de venda, convertendo uma simples visita em 

vendas.  
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O seu funcionamento acontece em conjunto com o smartphone do cliente, 

que deve estar com Bluetooth ativado e também deve ter um aplicativo da loja 

instalado. É ele que fala com o cliente, por push. O aplicativo não precisa estar 

rodando, mas é nele que estará arquivado todo o histórico do cliente com a loja 

e isso, sim, é o que possibilita a oferta de mensagens praticamente 

individualizadas.  

O grande  destaque da utilização dos Beacons é a personalização do 

relacionamento com o cliente, desafio  que o varejo vem se  confrontando e  

essa pode  ser uma  excelente ferramenta  de  auxilio nesse  sentido. Para o 

sistema rodar é necessário que a  empresa  tenha organizado o histórico de 

relacionamento com seus  consumidores, deve  ter armazenado em seu banco 

de  dados os hábitos de  consumo, interesses, ritmo de visitas, informações 

fundamentais para criar os parâmetros que tornarão a tecnologia relevante 

para o consumidor  e não meramente  ter um “bando de dados” que não 

permitem conhecer seus  clientes.  

A busca  por  encantar o cliente, tem nessa nova ferramenta uma maneira 

de como ser pró ativo e relacionar-se com o cliente. Embora seja centro de 

conversas  do mercado varejista nos Estados Unidos,  o mercado varejista 

pode ter certeza que o Beacons permitirá sua empresa  oferecer exclusividade, 

mesmo que não trabalhe com produtos de  alto padrão.  

Em uma época em que o consumidor exige  exclusividade  e 

personalização, são pontos de  partida para  a  escolha de marcas, produtos e 

serviços. Saber  que seu consumidor está na sua loja ou nos corredores de um 

shopping perto de sua loja, pode  ser  uma oportunidade  de  relacionamento. 

Nesse sentido podemos afirmar que além de estreitar o relacionamento permite 

estimular a compra por impulso, por  envio de promoções personalizadas.  

Não há dúvidas que os Beacons vieram para  ficar, ele poderá ser 

utilizado não  apenas no comércio, mas  também em eventos, shows, passeios 

turísticos e  culturais entre  outros. Embora seja cedo para  saber se teremos  

somente  acertos, seu uso deve  ser observado.  

Em 2020, prevê-se que haverá 26 bilhões de dispositivos conectados. O 

futuro chegou até você, aproveite  e  estabeleça relacionamentos com seus 

clientes, visando que ele estabeleça  a  opção de compra por  seus produtos, 

marca e  ou serviços.  


