
Phygital: o modelo 
híbrido que combina 
o físico e o digital e 
se posiciona como o 
futuro do varejo
Você se lembra quando afirmavam que o livro físico ia morrer com a chegada dos e-readers? Ou que a Netflix 
iria inviabilizar os cinemas? Pois bem, os anos se passaram e eles nos mostraram que, embora o campo digital 
tenha crescido exponencialmente, a experiência física ainda tem muito a oferecer aos consumidores. 

O futuro cada vez mais não parece uma questão de “esse ou aquele”, mas sim de “esse e aquele” - juntos e 
integrados. Cada um entregando um pedacinho e criando uma experiência única e diferenciada para os 
consumidores. 

Você já vê isso em uma pequena escala em diversos locais: quando compra online e retira na loja, quando 
recebe uma recomendação no celular de um produto que você estava buscando quando passa próximo de 
uma loja física, quando você recebe um e-mail após uma compra em uma loja física com recomendações de 
como usar o produto que você adquiriu. Mas esse é apenas o começo...

O phygital trata de uma união e fluidez entre o físico 
e o digital. E com um foco em mente: a criação de 
uma experiência excepcional para os clientes.



Canais digitais e físicos antes e depois da pandemia

A partir do estudo mais recente realizado pela IDC e de um anterior chamado “Comunicação e 
acompanhamento fazem a diferença na experiência de compra do cliente” foi possível visualizar de forma 
muito concreta a evolução dos canais físicos e digitais nas compras dos consumidores. 

Antes de 2020, as compras físicas representavam 53% de todas as aquisições feitas pelos consumidores 
no varejo. Após a adoção de medidas de distanciamento social, esse valor caiu para 46%.

O curioso é ver que esses consumidores se dividiram entre diversas modalidades de compra online, sendo 
que os aplicativos das próprias lojas ou marketplaces ganharam um espaço considerável. O que mostra 
uma preocupação cada vez maior (e bem sucedida) das empresas em criar experiências realmente 
engajadora para seus clientes. 

Diante desse novo cenário, a Infobip solicitou a IDC uma pesquisa que foi intitulada “Impactos tecnológicos 
no Varejo”. Nela são exploradas as diferentes dinâmicas e transformações do consumo, na perspectiva das 
marcas e de seus usuários. Assim, e após constatar que as estratégias go-to-market da indústria 
enfrentaram mudanças grandes nos últimos anos, a IDC fez suas previsões para os próximos anos. 

Dos resultados analisados também é importante frisar que, apesar do acesso às redes sociais ter 
aumentado 40% durante a pandemia, a porcentagem de compras realizada por esses canais se manteve 
estável. O que mudou foram os canais mais utilizados pelos varejistas para se comunicar e vender para 
seus clientes. 
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O mais interessante a se analisar desses dados é que dos 13 milhões de brasileiros que fizeram sua 
primeira compra online durante a pandemia – modificando a preponderância do físico para o digital pela 
primeira vez – muitos continuarão comprando neste modelo. 

De fato, a estimativa é de que o percentual de brasileiros que não fazem compra online caia de 11,4% 
para 6,1% e que os usuários comprem mais digitalmente do que fazem hoje – inclusive porque esperam 
ter mais segurança financeira ao final de toda a pandemia. 

Segundo números da pesquisa anterior da IDC para a Infobip, os consumidores que fazem 2 compras por 
semana online são hoje 13,6%, mas 16,5% afirmaram que pretendem comprar neste ritmo pós-pandemia. 
O crescimento também acontece com quem adquire itens online 3 ou mais vezes por semana, que tem 
previsão de aumentar de 9,9% para 13%. 

Antes da pandemia Atualmente
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Phygital: se preparando para o futuro do varejo

O conceito de phygital nada mais é do que a união dos ambientes físicos (pontos de venda, eventos, 
ações out of home) e digitais (redes sociais, email, site, aplicativo, etc). Ele compreende a ideia de uma 
sinergia, troca de informações e dados entre esses meios para a criação de uma experiência fluida e 
integrada entre on e o�. 

Seu principal objetivo é que os consumidores não tenham uma quebra de experiência e tratamento ao 
sair de um meio para o outro e que os dados e comportamentos entregues em um sejam usados para 
alavancar o engajamento e as vendas em ambos.  

Essa já é uma tendência há alguns anos e que ganhou uma força extra com a pandemia. Mas engana-se 
quem pensa que ela tende a convergir as vendas para o mundo online. Inúmeras empresas fizeram o 
caminho oposto, como Amazon e Amaro – que são ecommerces muito bem sucedidos – ao abrirem lojas 
físicas para criar novas experiências e conexões com seus consumidores. 

Por isso, ao planejar uma estratégia e inserir as tecnologias necessárias para isso é importante se 
perguntar o que cada meio (físico e digital) pode agregar a jornada dos cliente com a sua marca e como 
mesclar os pontos fortes de cada para criar a melhor experiência possível. 

É por isso que a IDC prevê que, nos próximos 10 anos, os espaços físicos de varejo se transformarão 
gradualmente em centros de experiência do cliente, onde cada ação (de pessoas, funcionários e dos 
produtos) criará uma assinatura digital que poderá ser rastreada e interpretada e utilizada mais tarde 
para gerar experiências presenciais e digitais mais personalizadas e completas. 

Futuro modelo de lojas 
físicas touch-free

Ao mesclar o físico e o digital, os consumidores terão 
uma jornada de compra que realmente começa e 
termina onde, quando e como eles quiserem.

No lado inverso, as experiências digitais se tornarão cada vez mais conectadas e caminharão para um 
ambiente de simulação do físico. Iniciativas como óculos de realidade aumentada, imagens 3D e outras 
experiências que prometem fazer você se “sentir fisicamente com um produto” entram nesse contexto. 



Infobip: soluções pensadas para o futuro

Nossas soluções omnicanais e em nuvem (Answers, Conversations e Moments) são pensadas para suprir as 
demandas que o futuro irá trazer para o seu varejo. Queremos ajudar você a monitorar e gerenciar os dados 
dos seus consumidores tanto em seus canais físicos quanto digitais. Sabemos que dados são poderosos e 
podemos auxiliá-lo a coletar, gerenciar e analisar corretamente os seus. 

Fontes:
Pesquisas IDC: “Impacto Tecnológico no Varejo” e “Comunicação e 
acompanhamento fazem a diferença na experiência de compra do cliente”. 

Os clientes do futuro buscam conveniência, a capacidade de 
se conectar com suas marcas em qualquer canal e 

experiências fluidas. Por isso, o modelo phygital está 
ganhando tanto espaço – e não vai parar tão cedo

Como uma estratégia phygital é feita na prática

Muitos varejistas já estão começando a se inserir neste ambiente phygital com mais intensidade. E o que 
vemos são diversas estratégias e ações que podem ser incorporadas de forma mais ampla para alavancar 
experiências e promover mais engajamento. 

E para iniciar uma estratégia phygital é importante ter três itens em mente: 

1. Integração de canais é chave: para que uma estratégia phygital funcione é fundamental que seus 
canais estejam integrados e que sua plataforma de gestão de dados tenha uma visão única e clara de 
tudo. Somente assim você poderá usar os dados para otimizar experiências e para identificar o cliente 
e personalizar sua jornada de compra independente do meio e canal que ele interagiu. 

2. Pense em campanhas holísticas: um dos grandes erros do início das campanhas digitais era 
quando algo era claramente criado para o o�ine e era apenas transposto para os canais digitais. E 
agora a situação é semelhante. Uma boa estratégia phygital não é pensada para os meios digitais e 
adaptada para os pontos de venda. Ela já é concebida pensando nas fortalezas de cada de meio e 
como eles juntos podem criar uma experiência realmente diferenciada. 

3. Comece pequeno: um mundo em que o digital e o físico estão unidos de 
forma completa e sem nenhum ruído de transição ainda está distante. 
Mas os varejistas podem começar a se familiarizar com este mundo e 
entregar excelentes experiências através de ações relativamente 
simples. Por exemplo: a inserção de QR Codes em lojas físicas para 
ver conteúdos extras sobre determinado produto nos celulares e 
tablets, experiências 3D em ecommerces, atendimento 
humano ou bot no WhatsApp em que você recebe imagens 
reais do produto com perspectiva e que auxiliam em uma 
compra (seja ela física ou online), pagamentos em um meio 
para a retirada em outro, entre outros. 


