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Que  atire  a primeira pedra quem nunca  

entrou numa loja para  “dar uma olhadinha“ e  

saiu sem comprar nada. O showrooming  gira 

em torno da  ideia de quando um consumidor 

encara a loja como showroom e não como 

uma loja. Isto é, a prática de consultar o preço 

de um produto em uma loja física  e de 

comprá-lo em outra por um preço melhor. 

Com o  advento dos  smartphones e a  

expansão do varejo online, como 

Amazon.com, o showrooming deixou de  ser 

uma dor de cabeça para os varejistas físicos  

para  se  converter numa terrível enxaqueca.  O celular permite ao consumidor 

comparar preços onde quer  que  esteja eliminando a  etapa intermediária de ir 

para  casa e depois adquirir o produto online. 

Enquanto o varejista  faz  de tudo para  atrair o cliente para  a loja num  

esforço evitando que ele procure a concorrência, hoje , o  consumidor traz junto 

o inimigo para  dentro da loja , acirrando a concorrência. Estudos são 

realizados frequentemente para se descobrir as causas dessa prática, como 

combatê-la ou, até mesmo, se beneficiar dela. De acordo com uma pesquisa 

da GroupM realizada em (2012), 45% dos consumidores trocariam uma loja 

física para comprar online, caso encontrassem um desconto de 2,5%; 60% 

trocariam por uma diferença de 5%; enquanto 87% comprariam virtualmente 

por uma diferença de 20% no preço. A pesquisa  apontou, 45,9% dos 

entrevistados que compraram nos seis meses anteriores à pesquisa afirmaram 

ter coletado informações em lojas físicas e finalizado a compra em um e-

commerce. 

Por outro lado, uma pesquisa realizada pela Oracle aponta que as 

principais razões para se comprar em uma loja física são: a possibilidade de 

visualização do produto antes da aquisição (75%) e a vontade ou necessidade 

de obtê-lo imediatamente (44%). Também são levadas em consideração as 

alternativas de economia com frete e pagamento em dinheiro. O preço é a 

peça-chave desse quebra-cabeça.  

Pode-se  considerar o showrooming como uma quebra dos limites do 

setor comercial como o conhecemos, quando a loja física começa a fazer parte 

do planejamento da companhia como uma ferramenta  e não como 



 

representante oficial de  vendas. A próxima geração de consumidores 

conhecerá  as companhias varejistas primeiro pela internet, deixando para ir  

às lojas físicas apenas quando precisarem experimentar ou testar alguma 

coisa.  

Estudos  realizados pela Business Analytics (2013) apontam  que  a loja  

física  tradicional  passará  a ser uma loja de  amostragem  servindo de apoio a 

fidelização dos  clientes, pois aprofunda o relacionamento com os clientes 

online, permitindo que  eles tirem dúvidas, tenham contato humano com os  

atendentes  e toquem os produtos, mas sem a necessidade  de comprar no 

local.  

Embora muitos revelm como ameaçador ao varejo tradicional, esse 

modelo apresenta oportunidades em estreitar relacionamentos entre  atendente 

e comprador  procurando entreter o  consumidor  fazendo de sua  experiência  

in store  algo memorável que jamais possa ser replicada pelo digital. Até pouco  

tempo, alguém  ao ver um anúncio das  Casas Bahia  corria para  a loja. Hoje,  

ele corre para  a internet, a visita na loja é para  dar  aquela olhadinha, tocar no 

produto e  vê-lo de perto apenas  para  fechar a compra, seja  ela  realizada no 

ponto de venda ou na web. 

Segundo Consumer  Barometer  (www.consumerbarometer.com), no 

Reino Unido, 64% dos  ingleses pesquisam na internet  antes de comprar algo 

e 39% deles finalizam a compra online mesmo. No Brasil, 63% dos 

consumidores recorrem à web, porém apenas 19% compram online. Nos  EUA, 

48% dos checam os preços das lojas virtuais e  26% compram pela internet, o 

brasileiro faz mais pesquisas  que o  americano, mas ainda preferem as lojas 

físicas. 

Empresas como a Apple fazem de seus pontos  de  venda um ambiente 

convidativo para o consumidor interagir  e  se apaixonar pelo produto. Um lugar 

para  conversar amigavelmente com um atendente,  especialista que irá  

auxiliá-lo nos  esclarecimentos referentes ao produto e  se  sentir confortável 

em tomar a melhor decisão sobre a compra. A propósito, o vendedor não 

recebe comissão sobre vendas realizadas, são adotadas  outras métricas de 

remuneração. 

Para confrontar o desafio do showrroming, é imprescindível descobrir 

meios de  explorar a vantagem que têm as lojas  físicas em sua relação face  a 

face com o cliente. Procurando: melhorar o nível de  serviço fornecido na  

expectativa  de conquistar a fidelidade do cliente  e incentivá-lo a  voltar à loja 

mais  vezes; oferecer produtos  exclusivos, de modo que não haja  outra  forma 

de obter o produto senão dirigindo-se a uma loja específica; transformar  os 

vendedores em especialistas sobre os produtos dos segmentos que atendem; 

maximizar cada interação com o cliente para conhecer seus hábitos e fazer 

com que ele se sinta valorizado;  contar com a ajuda dos fabricantes e 
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distribuidoras dos produtos para  alavancar as vendas das lojas físicas; instalar 

quiosques ou sinalização digital para fornecer informações de alto nível sobre 

as especificações técnicas, garantias e análises de produtos são  alternativas. 

O desafio para o varejo e para  as marcas é como incorporar essa  

abordagem em seus modelos de negócio em vez  de  combatê-lo com ações 

imediatistas. 
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