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O PROGRAMA
O Programa Executivo Internacional é um programa que leva os
participantes a conhecer estratégias de grandes empresas
alemãs e tenham a oportunidade de discutir e pensar possíveis
estratégias e soluções para seus negócios por meio das provocações que são realizadas tanto ao longo das visitações técnicas como nos momentos internos à Universidade THI, em
Ingolstadt, na Baviera Alemã.

OBJETIVO
O Programa Executivo Internacional THI foi desenvolvido com
intuito de proporcionar ao participante a oportunidade de
repensar seu modo de gerir sua empresa de maneira inovadora
e com base nas vivencias disponibilizadas pelo programa, que
conta com visitações técnicas à empresas alemãs que contam
com a assessoria e implementação de projetos pela Universidade para desenvolvimento de atividades, processos e negócios
com foco na alavancagem de resultados e acompanhamento
de seus indicadores e workshops realizados em seus laboratórios e que conta com uma metodologia própria de fomentar o
pensamento crítico e lógico para que cada participante possa
repensar seu negócio.

PÚBLICO-ALVO
O público-alvo de nossa missão, são pessoas que tenham como
objetivo desenvolver suas práticas de gestão e que querem se
diferenciar em seu mercado pelo desenvolvimento de habilidades que possibilitem uma atuação mais inovadora e uma atuação mais estratégica com foco em resultados.

Este programa oferece valor desde aos alunos de cursos de
pós-graduação e MBAs, profissionais que estão na cadeia
sucessória de liderança das empresas até mesmo empresários
e executivos de Organizações, ou seja, profissionais que
querem aprimorar suas habilidades de gestão e capacidade de
gerar resultados.

O SENAC
O Senac/SC vem a mais de 8 anos atuando no desenvolvimento
de executivos e gestores das Organizações por meio de programas internacionais que vem agregando valor aos seus negócios,
iniciando pela Missão Técnica Internacional New York, que leva
ao maior mercado varejista global ao maior congresso de varejo
do mundo a Retail´s Big Show. Levando a inovação e o empreendedorismo por meio da Missão Técnica Vale do Silício e também
trabalhando a organização das redes de cooperação que tornaram Orlando-EUA um dos destinos mais visitados do mundo.
Além de sua experiência em programas internacionais, são
mais de 70 anos de esforço em desenvolver este que é um dos
principais setores da economia nacional, tanto em termos
econômicos quanto em termos de geração de trabalho e
emprego. “Do comércio, pelo comércio e para o comercio” o
Senac tem em seu DNA tornar o setor do comércio de bens,
serviços e turismo a cada ano mais competitivo e exitoso em
suas operações, cuidando desde a formação da mão de obra
operacional, até a qualificação de sua gestão e seus executivos
nos níveis estratégicos.
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AGENDA
DO PROGRAMA

SEGUNDA-FEIRA, 29/10/18

QUARTA-FEIRA, 31/10/18

10h00 Tour de Boas Vindas THI

10h00 Visita Técnica: Saturn

Prof. Dr. Marc Knoppe

11h00 Carissma – Centro de Pesquisa Automotiva THI
Prof. Jan Christopher Kolb

12h30 Almoço no Reimann`s

Prof. Dr. Walter Schober, President / Prof. Dr. Marc Knoppe & Prof. colleagues

13h30 Laboratório de Realidade Virtual
Prof. Dr. Thomas Binder

Prof. Dr. Marc Knoppe / Prof. Dr. Stefan Rock

12h00 Almoço no Reimann`s (restaurante da THI)
Prof. Dr. Marc Knoppe / Prof. Dr. Stefan Rock

13h30 Programa de Inovação e Aceleração - Groupwork & Projects
Prof. Dr. Marc Knoppe / Prof. Dr. Stefan Rock

16h00 Apresentações: Shark Tank Model

Prof. Dr. Marc Knoppe / Prof. Dr. Stefan Rock / Interprete: Marcus Tutui

14h30 Workshop: Varejo Inovador

Prof. Dr. Stefan Rock / Prof. Dr. Marc Knoppe / Prof. Dr. Oliver Hackel /
Interprete: Marcus Tutui

QUINTA-FEIRA, 01/11/18
10h30 Hofbräuhaus Tour

TERÇA-FEIRA, 30/10/18
08h30 Visitas Técnicas: Aldi Logitics Center & Headquarter
Mr. Gunther Grießhammer, Diretor de Procurement & Administração

12h45 Ida ao Media-Saturn Headquarter

Prof. Dr. Marc Knoppe / Prof. Dr. Stefan Rock / Prof. Dr. Oliver Hackel

13h00 Almoço no Media-Saturn Headquarter

Prof. Dr. Marc Knoppe / Prof. Dr. Stefan Rock / Prof. Dr. Oliver Hackel

13h45 Digital Trends & Innovations in Retail

Mr. Martin Wild CIO - Chief Innovation Officer - Media-Saturn
Interprete: Marcus Tutui

Prof. Dr. Marc Knoppe / Prof. Dr. Stefan Rock

12h00 Almoço na Hofbräuhaus

Prof. Dr. Marc Knoppe / Prof. Dr. Stefan Rock

13h30 Wrap Up meeting and feedback

Prof. Dr. Marc Knoppe / Prof. Dr. Stefan Rock / Interprete: Marcus Tutui

SEXTA-FEIRA, 02/11/18
09h30 Visita Técnica: Ingolstadt Village Outlet
Mr. Christoph Holzmann, Gestor de Varejo Senior

11h00 Almoço

Prof. Dr. Marc Knoppe / Prof. Dr. Stefan Rock

15h00 Visita Técnica: Decathlon

Prof. Dr. Marc Knoppe / Prof. Dr. Stefan Rock / Interprete: Marcus Tutui

04

A TECHNISHE HOCHSCHULE
INGOLSTADT - THI

A INSTITUIÇÃO
A THI é uma universidade dinâmica e altamente comprometida
de ciências aplicadas. Desde sua fundação em 1994, a instituição oferece uma ampla gama de programas que preparam os
alunos para usar métodos científicos em sua carreira profissional. Excelentes condições de aprendizagem e trabalho criam a
estrutura necessária para um alto nível de sucesso.
O campus, concluído em 1999, é definido por sua arquitetura de
vidro, amplos espaços verdes e pela funcionalidade dos edifícios. A expansão do campus foi inaugurada em 2014 para
oferecer mais espaço para nosso crescente número de alunos.
A primeira fase de construção incluiu dois edifícios para salas
de palestras e seminários, laboratórios e escritórios, bem como
um espaçoso bistro-café.
A - PRESENÇA INTERNACIONAL
O perfil internacional do THI é melhor refletido em sua missão e
metas que buscam atender aos mais altos padrões em todas as
áreas de pesquisa, ensino e gestão, tendo em conta a crescente
globalização e as expectativas educacionais de nossos alunos,
parceiros de negócios e da sociedade. No momento, cerca de
30% dos nossos alunos passaram pelo menos um semestre de
estudo ou estágio no exterior.

THI.DE

B - PESQUISA APLICADA BEM SUCEDIDA
O Centro de Pesquisa (ZAF) foi fundado com o objetivo de apoiar
todas as atividades relacionadas à área de pesquisa. Os Professores apoiados por graduandos em sua posição como assistentes de pesquisa realizam projetos de pesquisa subsidiados pelo
governo e financiados pelo mercado. Com o Centro CARISSMA
de Pesquisa Automotiva em Sistemas Integrados de Segurança
e Área de Medição, e Laboratórios de Varejo a THI ampliou seus
campos de estudo: O objetivo desta unidade é realizar pesquisas aplicadas com impacto na Alemanha e no exterior.
C - ALÉM DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO
Educação e treinamento se tornaram questões centrais para a
THI por causa do alto ritmo inovador e do rápido progresso do
conhecimento em todos os campos profissionais. O Instituto de
Educação Executiva (IAW), fundado em 2008, concentra-se em
uma ampla gama de atividades no campo da educação continuada e oferece um grande número de programas e eventos de
treinamento. Estes são destinados a profissionais que querem
obter mais qualificações aplicadas. A oferta do IAW abrange
desde programas de mestrado extra-ocupacionais, certificados
de graduação e programas corporativos personalizados até
eventos e palestras públicas.
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THI BUSINESS SCHOOL
“Desenvolvemos personalidades empreendedoras para o sucesso em uma economia globalizada“ - essa declaração de missão
serve como princípio orientador para o ensino e a pesquisa na
THI Business School.
A THI Business School permite que os estudantes vivenciem uma
experiência de gestão contemporânea e orientada na prática,
atualmente ministrada por meio de uma seleção de cinco cursos
de bacharelado e cinco de mestrado.
A excelente qualidade do nosso ensino é refletida de várias
maneiras, incluindo a acreditação da FIBAA de nossos cursos
de graduação, membros da AASCB e também o alto nível de
satisfação entre os alunos e ex-alunos, segundo pesquisas
realizadas regularmente.
Regularmente os alunos realizam um semestre de estudo ou
estágio no exterior. Um dos cursos de graduação é ministrado
inteiramente no idioma Inglês. O Centro de Empreendedorismo
promove a realização de novas ideias de negócios e o Centro de
Idiomas oferece cursos em seis idiomas estrangeiros. Este
campus é único no sul da Alemanha.
INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL
A Universidade oferece uma ampla gama de oportunidades para
ganhar experiência internacional. Nosso objetivo é preparar
nossos alunos para os negócios globais do futuro. Cerca de
metade dos nossos alunos passam um período de tempo no
exterior durante seus estudos. Numerosos módulos podem ser
feitos em inglês, e uma graduação é ministrada inteiramente no
idioma Inglês. Bem como palestrantes convidados do exterior
compartilham sua experiência internacional.
ÁREAS DE EXPERIÊNCIA
A pesquisa é um dos temas centrais da THI Business School. O
know-how técnico dos professores é agrupado em sete áreas de
especialização. Com base nisso, novos cursos serão desenvolvidos e a pesquisa orientada para a aplicação será promovida.
Saiba mais sobre as diferentes áreas de especialização a seguir:
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AUTOMOTIVE & MOBILITY
Automotive & Mobility lida com as principais questões econômicas relativas à gestão de empresas dentro da indústria automotiva. Novos conceitos para a organização dos processos de produção fazem parte deste campo, bem como abordagens para a
otimização de redes para processos logísticos. Um outro foco
deste campo de competência é o desenvolvimento de conceitos
de mobilidade inovadores e sustentáveis no que diz respeito ao
importante papel do segmento automotivo. A ligação de alternativas tecnológicas, conceitos inovadores de gestão com base nas
tecnologias de informação e comunicação e a transferência
sistemática para a vida real são os principais objetivos. A proteção do meio ambiente e os aspectos sociais dos novos conceitos
de mobilidade, tornando-os razoáveis do ponto de vista econômico, são a principal preocupação.
INFORMATIZAÇÃO DE NEGÓCIOS
A informatização de negócios tornou-se indispensável para o
design e a otimização de processos de gerenciamento em todos
os níveis de negócios. Ela existe na interface entre comércio e TI
e tornou-se cada vez mais o ponto de partida para os modelos de
negócios mais inovadores da atualidade. Esse campo de aplicação e design combina pesquisa e prática, concentrando-se em
várias questões de gerenciamento de processos comerciais
(especialmente orientação a assuntos), serviços de mobilidade,
gerenciamento de inovação de TI e Lean IT. A interdependência
da economia, da tecnologia da informação e do meio ambiente é
aspecto chave e presente na área.
LOGÍSTICA E GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS
O mercado de hoje do comprador dinâmico é caracterizado por
ciclos de vida de produto curtos e demanda crescente por novos
produtos. A área de especialização Logística e Supply Chain
Management reconhece este fato e se dedica ao cultivo de valor
comercial para obter uma vantagem competitiva. Ao empregar a
abordagem de Gerenciamento de Fluxo baseada na cadeia de
valor e considerar a família de produtos e os conceitos de produção apropriados, o Processo SCM deve ser otimizado de acordo
para reduzir o tempo de colocação no mercado e lead times. Este
processo permite maior flexibilidade e uma segurança otimizada

do fornecimento, ao mesmo tempo em que exige um estoque
mínimo para obter uma ampla coordenação com os ciclos do
cliente. Para ser um fator no sucesso comercial, essa abordagem
orientada a processos deve ser acompanhada por soluções complementares de TI, tornando possível o conceito de logística de
alta velocidade orientado para o mercado.
FINANÇAS, CONTROLADORIA E TRIBUTAÇÃO
Finanças, Controladoria e Tributação é uma área dedicada ao
desenvolvimento de abordagens inovadoras na realização de
objetivos reais de negócios. Os estudantes empregarão métodos
cientificamente práticos orientados para números, com aplicações em todas as fases do crescimento comercial. Finanças,
Controlling e Tributação capacita os graduados a lidar com as
exigências externas que as empresas enfrentam, bem como
controles internos e enfrentam decisões críticas de negócios.
Essa área dinâmica de expertise está enraizada na responsabilidade social, entendendo os princípios da gestão econômica
sustentável e orientada na cadeia de valor, ao mesmo tempo em
que reconhece as realidades econômicas e legais.
RECURSOS HUMANOS E ORGANIZAÇÃO
O RH é um parceiro importante nos negócios, emprega ferramentas e serviços inovadores, enquanto prestam apoio a outras
unidades de negócios. Esta área de especialização destina-se ao
desenvolvimento das pessoas, desenho organizacional e outros
fatores que garantem o sucesso de negócios em crescimento e
evolução. Esse crescimento pode ser alcançado por meio do
gerenciamento holístico de competências, bem como por meio
do design direcionado de novos instrumentos de pessoal, táticas
de desenvolvimento organizacional ou qualquer número de
processos transformadores dentro do RH. Este alto nível de inovação em Gestão de Recursos Humanos e Organizacional é dirigido
não apenas à estrutura interna da empresa como um todo, mas
também tem aplicação significativa no desenvolvimento dos
próprios departamentos de RH.
Habilidades sociais e liderança são as duas principais áreas de
enfoque no desenvolvimento de RH e organização, e nem é preciso dizer que essas habilidades vitais são minuciosamente examinadas e cultivadas nessa área de especialização. O princípio
orientador: “Competência de RH para criar valor”.

MARKETING E VENDAS
A área de especialização “Marketing & Vendas” visa criar valor
para o cliente e para a empresa - tanto no B2B como no B2C. Com
base em pesquisa de mercado e análise de mercado, todas as
informações necessárias são recuperadas para definir estratégias
de marketing e vendas e alinhar objetivos e processos estratégicos e operacionais. A geração de vantagens competitivas sustentáveis surge perfeitamente do posicionamento estratégico - na
verdade, o design de comunicações de marketing, gerenciamento
de produtos, preços e condições, bem como de gerenciamento de
vendas e de processos relacionados ao cliente, é baseado nisso.
O foco especial é colocado na integração de marketing on-line,
marketing mobile e mídias sociais. A dimensão internacional da
gestão de marketing e vendas também é parte integrante.
VAREJO E CONSUMIDOR
A área de especialização “Varejo & Consumidores” examina as
tendências internacionais, o comportamento do consumidor, os
alinhamentos estratégicos das empresas de trading, as ferramentas de trade marketing, as modernas ferramentas de
gestão, as questões de responsabilidade social corporativa e
liderança no comércio.
As principais ênfases da pesquisa incluem gestão estratégica de
comércio, e-commerce e distribuição multicanal no comércio,
globalização, logística comercial, controle de varejo, gestão da
cadeia de suprimentos em tradings internacionais, bem como
gestão de marcas e cultivo de marcas internacionais fortes. As
atividades de pesquisa neste departamento incluem publicações
científicas que incentivam a transferência de conhecimento
relacionado ao ensino, treinamento e vários projetos práticos com
organizações de varejo.
Como parte da experiência em pesquisa, a THI Business School
está estabelecendo um laboratório comercial único no qual os
principais assuntos de varejo serão investigados com instituições
parceiras. Além disso, o laboratório comercial fornecerá respostas a questões técnicas relacionadas ao desenvolvimento adicional do comércio inovador. As atividades de pesquisa departamental enfatizarão as investigações práticas e, ao mesmo tempo,
apresentarão novos insights sobre métodos e descobertas de
pesquisa comercial.
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LABORATÓRIO DE VAREJO
RETAIL LAB

O Retail Lab é uma instalação realista de ponto de venda administrada pela THI, na qual medidas específicas para a implementação de estratégias, como interfaces multissensoriais,
merchandising visual, sistemas de segurança e, em particular,
gerenciamento multicanal podem ser ilustradas vividamente e
direcionadas para a aplicação prática.
OBJETIVOS E IDEIAS
O design da nossa sala permite que os alunos experimentem os
principais processos de varejo da Indústria 4.0. Além de ilustrar
os elementos relacionados ao varejo, o Retail Lab também
permite que o trabalho seja realizado em questões atuais de
pesquisa e projetos práticos em colaboração com parceiros
corporativos. Desta forma, o Retail Lab permite que a teoria
subjacente seja vinculada a aplicações exemplares e experiência prática, ao mesmo tempo em que estabelece as bases para
pesquisas aplicadas contínuas e projetos colaborativos com o
varejo e a indústria.
EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO E ATIVIDADES
Conteúdo e Função:
• Montagem de lojas / construção de prateleiras
• Mercadoria alternada
• Sistema de interface multisensoriais
• Sistema de luz
• Sistema de segurança
• Sistema de cortina de ar / tecnologia de ar condicionado
• Sala de palestras com tecnologia de apresentação

A ampla gama de equipamentos garante uma experiência
educacional excepcionalmente viva e prática, fornecendo,
assim, uma base prática para entender a aplicação da estratégia no varejo. O impacto de instrumentos implantados seletivamente pode ser experimentado diretamente e também investigado através da realização de estudos. Aspectos comerciais,
como a identificação de economias de custo, são ilustrados com
base em módulos concretos.
PROCESSOS EM ENSINO E PESQUISA
Os três pilares do conceito:
1. Base teórica
2. Ponto de venda - a experiência de varejo
3. Pesquisa aplicada
Áreas de foco:
• Gestão Estratégica
• Gerenciamento multicanal
• Varejo 4.0
CURSOS
Projetos que fazem parte do programa de palestras:
• Experiência de trabalho no varejo: foco no varejo automotivo.
O que os clientes do futuro querem?
• Mapeamento do piso - design orientado ao cliente das áreas
de vendas e prateleiras
• Pesquisa de mercado
Outras atividades:
• Trabalho de Seminário e Bacharelado
• Palestras de convidados e discussões de painel de especialistas
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PROJETOS DE PESQUISA RECENTES
Procurement
• Otimizando o planejamento de estoque antes de feriados
• Organização de compras
• Análise potencial de compras no comércio varejista
• Otimizando a logística de reparos no varejo CE
• Gestão de valor em produtos frescos
Logística
• Análise do processo de armazenamento
• Estoques após feriados
• Digitalização de logística de transporte
• Distribuição 4.0 - uma perspectiva orientada para o cliente
• Projeto de layout de coleta de pedidos
• Suavização da cadeia de valor
• Serviço de entrega como fator de desempenho
• Eficiência logística e novas listagens
• Minimizando o espaço desperdiçado entre prateleiras em um
armazém de alta baía
• Otimização de estoque de segurança
• Otimização de estoque rotativo
Marketing
• Efeitos do preço alto-baixo
Gestão Multicanal e Omni-channel
• Dinheiro de bolso digital
• Entrega ao domicílio
• Varejo Omnichannel
• Serviços de varejo multicanal
Gestão de Sortimento
• Desafio de novas listagens de produtos
• Fora de estoque
• Análise da faixa de produtos

Áreas Atuais de Pesquisa no Varejo
• Iluminação - Transformando lojas em histórias
• Marketing de varejo multissensorial
• Propaganda visual
• RFID
• Sistemas de segurança
• Sinalização digital / mídia digital e POS
• Gestão multi-canal
ESTRATÉGIA, TECNOLOGIA E GERENCIAMENTO
Estratégia, Tecnologia e Gestão foca nos fatores de sucesso que
contribuem para o posicionamento sustentável de uma empresa em seu ambiente, construindo e mantendo as vantagens do
cliente e a vantagem competitiva. Seguindo uma abordagem
holística e iniciando no nível normativo de desenvolvimento de
negócios, as áreas de Estratégia de Mercado, Estratégia Tecnológica, Estratégia de Cadeia de Valor, Estratégia de Pessoas,
Estratégia de Relações Públicas e Estratégia Financeira estão
conectadas de forma consistente. Essa é a base para desenvolver modelos de negócios inovadores que também reflitam
sobre os aspectos da sustentabilidade econômica, ecológica e
antropológica de maneira responsável.
CENTRO DE EMPREENDEDORISMO - COE
Empreendedores e start-ups são a força motriz por trás da
economia atual. O Centro de Empreendedorismo da THI Business School coordena todas as atividades de start-up dentro da
Technische Hochschule Ingolstadt. A principal função do Centro
é garantir a transferência de conhecimento entre pesquisadores
e profissionais, a fim de apoiar startups competitivas.
OBJETIVOS
O Centro de Empreendedorismo (CoE) da THI Business School é
o centro de competência da Technische Hochschule Ingolstadt
(THI) para programas de formação empresarial e pesquisa de
empreendedorismo. Ao agregar todas as atividades dos vários
cursos de estudo, promovemos uma cultura que estimula as
empresas iniciantes em toda a universidade e em toda a região.
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Os principais objetivos do CoE são a promoção da transferência
de tecnologia, bem como o apoio ao início competitivo. ups no
THI através de:
A - Desenvolvimento ou perícia empreendedora como um fator
de sucesso para start-ups competitivos em todos os grupos-alvo (estudantes, graduados e acadêmicos)
B - Promoção de contatos na rede de arranque e o incentivo ao
arranque de empresas
C - Apoio a empreendedores iniciantes na aquisição de capital
como parte de programas de patrocínio
ATIVIDADES E APOIO
As atividades de apoio às start-ups são ancoradas de forma
sustentável dentro da universidade, sensibilizando todos os
grupos-alvo para os temas de empreendedorismo e oferecendo
um amplo nível de apoio para cada atividade empreendedora
em todas as faculdades e cursos.
Por meio do Centro e de outros programas oferecidos pela
universidade, os empreendedores iniciantes receberão treinamento abrangente para desenvolver suas habilidades empreendedoras. O Centro de Empreendedorismo estabelece contatos
entre o cenário de start-up e a economia. Além da transferência
de tecnologia, esse intercâmbio entre pesquisa e prática
também ancora e promove o start-up na região. Além disso, o
CoE oferece assistência na aquisição de capital para start-ups.
ÁREAS ATUAIS DE PESQUISA
• Empreendedorismo
• Gestão de Inovação e Tecnologia
• Gestão de Propriedade Intelectual
• Gestão Estratégica
• Inovação do modelo de negócios
• Inovação em Design de Negócios
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PROGRAMAS DE EMPREENDEDORISMO NA THI
• Treinamento inicial em andamento para os alunos (por favor,
entre em contato com os mentores do Business Start-Up abaixo)
• Seminários de empreendedorismo em todos os cursos
• Palestras, eventos e atividades de empreendedorismo, por exemplo 5-Euro-Business Competition Ingolstadt, Prêmio Start-up (GPI)
• Coaching no contexto do programa de financiamento
EXIST / Flügge
• Suporte na aquisição de capital, ex. Rede de Anjos Empresariais
• Cooperação e troca de conhecimento, por ex. com a iniciativa
de fundadores de estudantes NewExist
• Contato para todas as faculdades, por ex. em termos de coordenação e integração de cursos de empreendedorismo no currículo
• Cooperação com o Start-up Centre Ingolstadt (EGZ)
• Cooperação com brigk - o Centro de Start-up Digital Ingolstadt
CERTIFICADOS: "EMPREENDEDORISMO E UNTERNEHMERTUM"
Dentro do programa de certificação, os alunos do THI e doutorandos do ZAF (Centro de Pesquisa) podem fazer cursos de
empreendedorismo para receber um certificado básico ou avançado. O certificado básico consiste em dois módulos básicos de
empreendedorismo. O certificado avançado adiciona um
módulo mais aplicado no contexto do empreendedorismo.
O PROGRAMA EXECUTIVO INTERNACIONAL, O SENAC E A THI
O programa tem o principal objetivo de fazer com que seus participantes possam conhecer melhor programas de inovação, aceleração, integração com outras áreas de conhecimento já implementados com sucesso internos à THI para poder reavaliar seus
processos em suas empresas no Brasil com foco em resultados.
Toda a programação do PEI, visa que por meio deste
benchmarking, os participantes consigam retornar às suas
empresas com uma ideia de como inovar seu negócio com uma
visão sistêmica e pautada em um processo racional.
Todo o processo de mediação tem como cerne a metodologia de
provocações com intuito de desenvolver a reflexão e raciocínio
com base em subsídios de informação e cases para que haja
uma possibilidade de pensar de forma inovadora.

VISITAS
TÉCNICAS

GRUPO
ALDI SÜD

ALDI SÜD - UMA HISTÓRIA ÚNICA
Por mais de 50 anos, a ALDI tem buscado um princípio muito simples: oferecer produtos de
alta qualidade com o melhor preço. Seu conceito de desconto é baseado em processos de
trabalho eficientes e em um sortimento claro. As economias de custos alcançadas são repassadas para os consumidores. Colocados de forma clara, os clientes sempre encontram exatamente o que precisam para sua vida cotidiana. Eles podem escolher facilmente a partir de uma
variedade fixa de artigos básicos, bem como de uma variedade de itens promocionais
atraentes de vários mundos temáticos. Confiável e inspirador: este é o ALDI SÜD.
Mesmo internacionalmente, as pessoas são convencidas pelo conceito de desconto do grupo.
Hoje representados em onze países com mais de 5900 lojas, onde cerca de 138.800
funcionários que trabalham diariamente para continuar com sucesso desta história em satisfazer de forma simples os clientes com as ofertas certas.
AS LOJAS E SUAS ESTRUTURAS CRIAM PROXIMIDADE AO CONSUMIDOR
O grupo de empresas ALDI SÜD é organizado na Alemanha como um grupo de igualdade,
representados por 30 empresas regionais independentes em todo o oeste e sul da Alemanha.
Cada um deles é dirigido por um único representante autorizado.
As empresas regionais são responsáveis por cerca de 50 a 70 filiais em uma área geograficamente bem definida. Esta estrutura organizacional descentralizada permite estar perto do
consumidor e melhor responder às necessidades dos clientes nas regiões da ALDI SÜD.
Na Alemanha, cerca de 43.400 funcionários atendem aos nossos clientes: Com nosso sortimento selecionado, o estoque abrange todos os produtos importantes do uso diário. Além
disso, surpreendemos os clientes a cada semana com a mudança de artigos promocionais.
Desde sua fundação, é aplicado um princípio claro, o foco no essencial e a confiança em
nossos valores centrais que são: simplicidade, responsabilidade e confiabilidade. Em termos
concretos, isso significa que estar sempre presentes para os clientes e oferecendo a eles
exatamente o que eles precisam para suas vidas diárias. Os clientes podem confiar na alta
qualidade de nossos produtos com o melhor preço. Além disso, é sempre presente a responsabilidade em relação ao meio ambiente, às pessoas e a toda a cadeia de suprimentos.
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SIMPLICIDADE
A simplicidade pode ser percebida pela estrutura simples de
nossas filiais e ao simples arranjo de nossos produtos, todos
podem encontrar rapidamente o que precisam. Nossa seleção
de produtos também facilita para nossos clientes: inclui todos
os produtos para as necessidades diárias e com uma ótima
relação custo-benefício. Isso torna a compra simples e descontraída. As informações do produto também contribuem para
isso: informações nutricionais, rótulos, selos e códigos de
origem mostram rapidamente o que está contido no produto ou
de onde ele vem.
Nos fluxos de trabalho, é possível observar caminhos curtos e
troca direta que permite tomar decisões rápidas e colaborar
produtivamente. Processos simples ajudam a responder especificamente aos desejos dos clientes e parceiros de negócios.
RESPONSABILIDADE
A segurança e a saúde dos clientes são a principal prioridade.
Com padrões de qualidade, segurança e controles regulares
próprios, é garantida a alta qualidade dos produtos. São promovidos padrões ambientais e sociais para proteger a natureza e
melhorar de forma sustentável as condições de trabalho e de vida
nos países de origem e ainda otimizamos continuamente nossos
processos e utilizamos tecnologia de ponta e energias renováveis.
Os colaboradores desfrutam de um ambiente de trabalho convidativos. Há o compromisso de promovê-los e desenvolver continuamente suas competências - com respeito mútuo, honestidade e justiça no centro.
CONFIABILIDADE
O sortimento conta com uma gama selecionada de produtos de
alta qualidade ao melhor preço, selecionamos e oferecemos
sempre exatamente os itens necessários para as rotinas diárias
dos clientes. Os artigos promocionais que mudam semanalmente completam a estratégia de oferta: Dependendo da época
ou ocasião, a campanha procura surpreender com as ideias
certas no momento certo os desejos dos clientes. O processo de
troca é simplesmente descomplicado conosco e os materiais
promocionais informativos oferecem muitas dicas simples e
sugestões interessantes.
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A opinião dos clientes é muito importante pois nos ajuda a
melhorar ainda mais a qualidade e a seleção de nossos produtos. Vários canais são utilizados para que os clientes tenham a
oportunidade de nos dar feedback sobre ofertas e filiais.
O NOVO CONCEITO DAS LOJAS DA ALDI SÜD
Simples, responsável, confiável: O novo conceito de lojas faz
esses valores ganharem vida. Todas as lojas estão sendo reformadas com novo layout, tornando as compras ainda mais claras e
fáceis - e fazendo com que todos se sintam um pouco melhores.
SIMPLESMENTE ESTRUTURADO - SIMPLESMENTE CONVINCENTE:
Graças a uma nova estrutura organizada e ao design moderno e
iluminado, nossos clientes podem encontrar facilmente o que
estão procurando. Isso também é ajudado por uma iluminação
LED especial. Faz parte de nossa tecnologia de economia de energia que usamos para reduzir de forma sustentável nosso consumo de eletricidade nas filiais - para proteger o meio ambiente.
Poucas, mas atraentes, sinalização e telas digitais fornecem
orientação. Uma nova ordem de produtos cria mais tranquilidade ao escolher, por exemplo, frutas e vegetais frescos. Uma
lanchonete com lanches e uma máquina de café em algumas
lojas são novos serviços que completam a compra. É claro que
continuamos fiéis aos nossos produtos: oferecemos apenas
qualidade ao melhor preço - simplesmente confiável.

FORTE REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL
Desde o final dos anos 1960, o conceito de desconto ALDI
também vem conquistando consumidores em nível internacional. Em 1967, o grupo de empresas ALDI SÜD expandiu-se para
a Áustria, onde assumiu a rede de lojas Hofer, com cerca de 30
filiais. Hoje atua em quatro continentes e em onze países. Lá,
nossa atraente linha de produtos em cerca de 6.000 filiais que
encantam os clientes com uma estratégia que apresenta uma
ótima relação custo-benefício.
São mais de 138.800 funcionários em todo o mundo trabalham
para o sucesso da ALDI SÜD. Tanto os funcionários nas filiais, na
logística e na administração trabalham dia a dia para garantir que
atendamos aos requisitos de frescor, qualidade e preço razoável.

VISÃO GERAL DA ALDI SÜD NO MUNDO
• Áustria
• Inglaterra
• Estados Unidos
• Irlanda
• Austrália
• Suíça
• Eslovênia
• Hungria
• China
• Itália
RECONHECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO
Com ações diárias, é visado estabelecer novos padrões e ser um
modelo de negócio. Regularmente o grupo Aldi SÜD recebe
prêmios pelas atividades e estratégias em muitas áreas de
atuação. Premios como: em junho de 2018 como parte do
German Brand Awards. Duas vezes "ouro": no conceito pop-up
ALDI bistrô e a marca ALDI SÜD receberam o maior prêmio. Além
disso, cerca de três prêmios na categoria que a marca recebeu
para o projeto "Mundo Meu Vinho", para a campanha "Krumme
Dinger" e para campanha "empregos de TI sem bugs."
Os prêmios validam as ações e o firme posicionamento do grupo
como um discounter moderno e atual, mas também são percebidos pela Aldi SÜD como uma motivação para continuar a atuar em
projetos de sucesso como foco nos clientes e funcionários outros
envolvidos.
VISITA TÉCNICA
Nesta visita técnica foi possível observar todas indicadores,
resultados, processos e como o Grupo Aldi Süd vem se destacando
no mercado. Seus processos internos e de RH trazem uma efetividade diferenciada, proporcionando oportunidades para seus
colaboradores muito além das disponibilizadas para seus colaboradores, em compensação eles conseguem resultados de eficiência e eficácia nos processos também além dos concorrentes.

Para efeitos de distribuição foi possível observar que apesar do
custo por m² seja equiparado ao nosso no Brasil, a
horizontalização, ao contrário da verticalização brasileira, é
realidade no Aldi, uma vez que todo o processo apresenta uma
eficiência muito superior, possibilitando de acordo com suas
caraterísticas e diferenças de categorias a cadeia de
distribuição mantenha os estoques sempre abastecidos
conforme estratégia da organização.
A estratégia de leiautização das lojas é outro diferencial, a
exposição dos produtos obedece uma lógica de praticidade que
faz com que os clientes consigam de forma ágil realizar suas
compras. Seu mix de produtos é composto por aproximadamente 92% de marcas próprias e o restando de marcar geradores de fluxo, além de produtos promocionais que são oferecidos a preços muitos interessantes semanalmente e que não se
repetem trazendo fluxo diário para a loja. Seus produtos são
reconhecidamente o melhor custo-benefício pelo mercado.
O processo de inovação interna trilha os modelos inovadores
que preveem a validação de produtos mínimos viáveis em
determinadas lojas piloto para que só a partir desta validação
sejam implementadas mudanças significativas em toda a rede.
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MEDIA
MARKT SATURN
RETAIL GROUP

O GRUPO
Em termos de receita, a área de vendas e número de funcionários, o Media Markt Saturn Retail
Group é o principal varejista de eletrônicos de consumo da Europa e provedora de serviços
relacionados. Nossas ofertas integradas on-line e de localização fixa alcançam milhões de
clientes todos os dias.
Os consumidores vivem um estilo de vida cada vez mais digital, e os produtos eletrônicos de
consumo evoluíram de um luxo para uma "necessidade". O mundo digital pode ser fascinante,
mas é cada vez mais complexo e o Media Market Saturn Retail Group, com base na experiência dos clientes, combinamos produtos e serviços digitais para criar soluções práticas.
Flexibilidade às necessidades de diferentes grupos de clientes e diferentes países. A empresa
inclui as marcas Media Markt e Saturn, que integram de forma abrangente suas mais de 1.000
lojas de localização fixa com plataformas de vendas on-line. Além disso, o grupo opera e-varejistas puros como iBood, bem como o serviço de streaming de música JUKE. Outra parte
importante do portfólio são as marcas próprias PEAQ, KOENIC, ISY e ok.
PRESENÇA INTERNACIONAL
O Media Markt Saturn Retail Group é a principal empresa de comércio da Europa para produtos
eletrônicos de consumo. No ano fiscal de 2016/2017, a empresa administrou 1.053 lojas em
15 países, com cerca de 65.000 funcionários.
• Polônia
• Suécia
• Alemanha
• Luxemburgo
• Rússia
• Suíça
• Áustria
• Holanda
• Turquia
• Grécia
• Bélgica
• Portugal
• Hungria
• Itália
• Espanha
CRESCIMENTO RESPONSÁVEL E GESTÃO SUSTENTÁVEL
Sendo a principal empresa de varejo de eletrônicos de consumo da Europa, procuram moldar
e manter negócios responsáveis e sustentáveis. Para alcançado êxito em longo prazo, é
necessário cumprir nossas estruturas ambientais, sociais e legais em toda a cadeia de valor
alinhando o modelo de negócios com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
das Nações Unidas. Isso significa: fortalecer nossa influência positiva ao mesmo tempo em
que reduzimos os impactos negativos. O Media Markt Saturn Retail Group se considera um
parceiro responsável e sustentável, em um mundo cada vez mais digital.
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INOVAÇÃO
Promover a inovação e novos modelos de negócios é uma das
principais competências. A digitalização, em particular, está
iniciando importantes processos de transformação e também
oferece novas oportunidades para resolver os desafios atuais e
futuros. Criando uma cadeia de valor sustentável e usando
nosso poder de inovação para encontrar soluções voltadas para
o futuro, desta forma atuando de acordo com as necessidades
das partes interessadas e incentivando o comportamento
responsável do consumidor
DESENVOLVENDO PARCERIAS PARA
SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS
Muitos dos desafios são complexos e afetam todos os participantes da cadeia de valor. Por isso, favorecemos parcerias
estreitas com nossos acionistas para que possamos desenvolver soluções profissionalmente de alto impacto. Reunimos as
várias peças da indústria para trabalhar em conjunto em soluções sustentáveis para o nosso setor e nossos stakeholders.
O Media Markt Saturn Retail Group é pioneiro na digitalização
integral do varejo e aplica conceito de inovação em todas as
suas áreas: seus produtos e serviços, seus sistemas internos e
seus modelos de negócios.
INOVAÇÕES DE PRODUTO
Seja drones, realidade virtual ou robôs, as marcas do grupo de
varejo Media Markt Saturn são o primeiro ponto de contato para
os clientes quando se trata de novos produtos. Uma equipe
especializada no departamento de compras está sempre à
procura da "próxima grande novidade".
INOVAÇÕES DE SERVIÇO
Como o consumo online se tornou uma necessidade no mundo
digital, são fornecidos serviços abrangentes que prontamente
e, se necessário, o financiamento. Nosso suporte técnico,
portanto, atendem os clientes diretamente no chat do site.
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INOVAÇÕES NA LOJA
A fim de integrar as compras físicas e digitais, a inovação é o
melhor aliado. Sistemas de navegação para smartphones na
loja, robôs que respondem às perguntas dos clientes e headsets
de realidade virtual que fazem suas compras online uma experiência ímpar: o grupo já está testando coisas que devem revolucionar o setor de varejo.
MODELOS DE NEGÓCIOS INOVADORES
Para complementar os modelos de negócio ou criar novos
modelos, foi criado o Spacelab, programa de aceleração. Start-ups que podem atuar ao longo de toda a nossa cadeia de valor
ganham acesso através do mercado de massa - e não apenas
teoricamente. Uma parte integrante do programa de três
meses, que também inclui inúmeras oficinas com mentores
especializados, bem como investimento financeiro, é um projeto piloto em nossas lojas.
VISITA TÉCNICA
Tudo o que foi observado na visita com o grupo Trouxe insights
que nos apresentam caminhos possíveis para aplicação da
inovação em uma empresa que de forma tardia, ingressou
nesse ecossistema, mas ainda assim, vem demostrando sucesso em suas iniciativas.
Foi possível observar também como independentemente às
legislações pode-se entregar valor aos clientes por meio de
estratégias próprias ou mesmo pelo estabelecimento de parcerias e como por meio da tecnologia é possível gerar fluxo interno e colaborar para a melhoria dos resultados da organização.
Conhecer as estratégias aplicadas do conceito Omnichannel, os
desafios e as lições aprendidas, o tratamento de dados com
foco na estratégia de utilização do Big Data também foi muito
interessante para os participantes do Programa.

MEDIAMARKTSATURN.COM

MEDIA MARKT SATURN
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HOFBRAÜHAUS
MÜCHEN

A ARTE DE CRESCER COM A TRADIÇÃO EM TEMPOS MODERNOS
HB - duas letras e uma coroa: O logotipo da nossa cervejaria Hofbräu München é uma promessa e motivação ao mesmo tempo. Para preparar uma cerveja “coroada”, são necessárias tanto
décadas de experiência na tradição cervejeira da Baviera quanto a abertura para novas tecnologias, tendências e hábitos de consumo urbano. Conectar as demandas atuais de conhecedores de todo o mundo e o artesanato centenário do coração de Munique é uma de nossas mais
belas tarefas.
A história do Hofbräu München começou com um desafio culinário há mais de 400 anos: desde
que foi descoberto que a cerveja fabricada em sua corte em Munique era de mau gosto e
qualidade, por William V, duque da Baviera fundou a Hofbräuhaus em 1589 - o local de nascimento da cervejaria e gastronomia. Hoje, a Cervejaria do Estado da Baviera de Hofbräuhaus,
em Munique, é uma das duas cervejarias tradicionais de Munique administradas pelo Estado
da Baviera.
“O Hofbräu München representa o compromisso apaixonado com a cidade, seu povo e o estilo
de vida bávaro”, diz o diretor da cervejaria, Dr. Michael Möller. “Com um olhar para o futuro,
mas com os pés firmemente enraizados na tradição bávara e na produção artesanal: com esta
receita conseguimos manter a marca Hofbräu com suas cervejas finas e desenvolvê-la cuidadosamente - e também nos mercados internacionais.”
O COMÉRCIO
Da Baviera a Berlim, da Austrália ao Vietnã: nossa cervejaria produz para o comércio no mercado interno alemão, mas também exportamos as cervejas da marca Hofbräu München com
muito sucesso no exterior. Nossos países clientes mais importantes incluem a Itália, os EUA e
a Rússia. Um terceiro campo de negócios é a concessão de licenças de cerveja, por exemplo,
para a Hungria e a China.
RESTAURANTES HOFBRÄUHAUS
Prazer encontra o modo de vida bávaro
Uma vez que a cerveja tenha sido produzida, é claro, também quer ser degustada: De preferência, em um dos restaurantes Hofbräu em Munique. Nenhuma outra taverna representa a
fusão do modo de vida bávaro com a cultura urbana tão autêntica e realista como a nossa
Hofbräuhaus am Platzl faz no coração da cosmopolita cidade de Munique. Cerca de 1,3 milhão
de visitantes desfrutam da “taberna mais famosa do mundo” todos os anos e 17.000 hectolitros de cerveja são servidos no “Schwemme” (“antigo local de fabricação”) e “Bräustüberl”
(cervejaria pub) anualmente. As tabernas da marca Hofbräu também incluem outros restaurantes tradicionais, como o Hofbräukeller na Wiener Platz, o Harlachinger Jagdschlössl ou o
Münchner Hofbräu em Coburg.
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FRANQUIAS
Sucesso gastronômico sistemático. As gastronomias de Hofbräu
também são licenciadas para franqueados em metrópoles em
todo o mundo - isso inclui não apenas tavernas americanas
como a Hofbräuhaus Las Vegas ou a Hofbräuhaus Chicago, mas
também restaurantes europeus e cervejarias em locais turísticos excepcionais, como o Hofbräu zur Frauenkirche Dresden.
Também na Rússia, no Brasil, na China e nos Emirados Árabes
Unidos, estamos representados com as nossas gastronomias de
Hofbräu e mostramos a nossa cultura urbana bávara de divertimento. Onde quer que você deseje nos visitar, esta visão geral
mostra todos os franqueados do mundo todo e nossas próprias
tabernas onde a cerveja Hofbräu está na torneira.
ONLINE SHOPPING E MERCAHNDISING
A vivacidade e o bem-estar do Hofbräu para levar para casa.
Pegue a sensação de Hofbräu com você, visitando a
Hofbräuhaus Onlineshop ou um de nossos restaurantes: da
caneca de cerveja anual da Oktoberfest à tradicional caneca de
cerveja, da jaqueta urbanaa Hofbräu ao original Hofbräuhaus
Dirndl (veste tradicional), há uma grande variedade de lembranças e souvenirs para clientes e fãs. Na Hofbräuhaus am Platzl,
no coração de Munique, os visitantes procuram lembranças
com o logótipo Hofbräu na loja de presentes do estabelecimento. Outras tavernas oferecem uma seleção das mercadorias
mais populares - bonés, jóias, placas nostálgicas e muito mais.

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
A proteção ambiental não é apenas um status quo, mas
também deve ser continuamente estimulada e promovida. Por
exemplo, medidas de modernização contínua permitem que a
cervejaria produza de maneira ambiental e com conservação de
recursos. Mas também para além do processo de preparação, a
Hofbräu München respeita a sustentabilidade - por exemplo,
utilizando energia fotovoltaica e reduzindo o consumo de papel.
Como primeira cervejaria alemã, foi identificado e analisado as
próprias emissões de gases de efeito estufa e foi desenvolvido
uma estratégia abrangente de proteção climática. A direção de
proteção ambiental controla todas as medidas, documentos e
avaliações individuais usando um sistema complexo de gerenciamento ambiental. A HB é também membro do Pacto Ambiental da Baviera.
O CÓDIGO DOS CERVEJEIROS
O prazer do consumo consciente. A cerveja bávara pode intensificar o sabor de um lanche tradicional da Baviera ou ser a combinação perfeita para desfrutar em encontros sociais com amigos.
Para garantir que um copo de cerveja permaneça sempre um
prazer, você deve conscientemente e ativamente considerar e
compreender os efeitos do álcool. Isso inclui uma consciência de
quais fases da vida ou situações em que o álcool é tabu ou ilegal
- por exemplo, para crianças e adolescentes com menos de 16
anos (dependendo das leis nacionais), mulheres grávidas ou
lactantes ou quando operam um veículo motorizado.

GESTÃO CORPORATIVA SUSTENTÁVEL
A cerveja é um produto natural. Apenas malte, lúpulo, água e
fermento estão presentes no copo de cerveja - isso é garantido
pela Lei da Pureza da Baviera e tem sido assim há mais de 500
anos. Como uma cervejaria estatal, nos sentimos particularmente comprometidos com o meio ambiente e com nossos
clientes. Com uma Declaração Ambiental continuamente atualizada e uma Eco-Auditoria da UE de acordo com o Regulamento
EMAS (Sistema de Ecogestão e Auditoria), a Hofbräu München
proporciona transparência na sua política ambiental corporativa. O objetivo é promover o sucesso econômico juntamente
com melhorias ecológicas.
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Como membro da Associação Alemã de Cervejeiros, a Hofbräu
München e seus funcionários estão comprometidos com o
Código dos Cervejeiros. Isto contém regras claras de comportamento para o consumo consciente e responsável da cerveja. É
um compromisso o de garantir que todos os nossos parceiros
em vendas, comércio e gastronomia levem em conta essas
regras de conduta. No que diz respeito à Associação Alemã de
Cervejeiros e à sua participação na Associação Alemã de Publicidade, também há o comprometimento com as Regras de
Conduta voluntárias sobre Comunicações Comerciais para
Bebidas Alcoólicas. Eles garantem que crianças e adolescentes
não sejam alvo de medidas de propaganda nem influenciados a
consumir álcool.

VISITA TÉCNICA
Nesta visita à Hofbräuhaus München, foi possível observar a
estrutura do principal Restaurante da Cervejaria, onde conhecemos as estratégias de comercialização, os salões, a tradição
e história que proporciona uma experiência singular aos clientes. Foi possível observar os processos internos de atendimentos e operação, foi possível comprovar questões como a preocupação com a sustentabilidade e verificar o sistema de higienização dos utensílios de mesa e cozinha. Em um encontro
mais privativo os professores envolvidos nos projetos de internacionalização e digitalização, explanaram sobre as estratégias
da marca, seus aspectos e características, proporcionando uma
visão de como uma entidade governamental tem buscado a
expansão do negócio nacional e internacionalmente.

HOFBRAÜHAUS MÜCHEN
HOFBRAEUHAUS.DE
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Ingolstadt Village é uma das Vilas do Bicester Village Collection® da Value Retail. Fundada em
1992, a Value Retail é a criadora de um conceito único em compras outlet. Ela é a única
empresa especializada exclusivamente no desenvolvimento e operação de destinos de compras de luxo. Com mais de 1.000 lojas de outlet das principais marcas mundiais de moda e
estilo de vida, a Collection oferece uma experiência de compras de luxo inigualável para compradores exigentes em destinos turísticos.

INGOLSTADT
VILLAGE

A coleção das Vilas do Bicester Village Collection® é definida por suas marcas de luxo, ambientes charmosos ao ar livre, um serviço conveniente e acolhedor, e é promovido um calendário
de eventos próprio com base em estratégias de dados e vinculado à promoções. As marcas
líderes mundiais oferecem uma economia de 30% a 60%, e às vezes mais, no preço de varejo
recomendado, em suas butiques luxuosas, durante todo o ano.
O modelo de negócios da Value Retail é construído com base na proposta de que alcançar um
crescimento sustentável é um dos fatores mais importantes na criação de valor. Desde a sua
fundação em 1992, esse espírito se estendeu a todas as estratégias, decisões e escolhas no
investimento de recursos no negócio. Coletivamente, isso resultou na criação de uma plataforma pan-europeia dos pontos de venda mais produtivos em qualquer lugar. Hoje, esse compromisso está sendo aplicado ao desenvolvimento de sistemas, processos e serviços para
vincular a abordagem já inovadora às melhores práticas sustentáveis do mercado.
VISÃO DO BICESTER VILLAGE COLLECTION®
A Value Retail reconhece a importância de adotar uma abordagem proativa à responsabilidade
social e à gestão ambiental, procurando estar na vanguarda dessa área de gestão no setor de
turismo de compras.
CÓDIGO DE CUNDUTA
A Value Retail cumpre toda a legislação relevante e se esforça para exceder os requisitos
legais sempre que possível. São promovidos altos padrões de conduta de colaboradores e
partes interessadas. Para esse fim, tratamos todas as pessoas com respeito, cumprimos todas
as leis e regulamentos, exigimos integridade em nossos relatórios financeiros e temos sistemas e procedimentos para cumprir as políticas ambientais, de saúde e segurança.
FILANTROPIA
A Value Retail está comprometida em apoiar instituições de caridade e projetos estabelecidos
para ajudar os necessitados. Trabalhamos em uníssono em todas as aldeias para apoiar iniciativas locais, nacionais e internacionais, o que levou a colaborações com organizações como
UNICEF, (RED) ™ e Partners In Health.
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PARCEIROS EM SAÚDE
A Value Retail, juntamente com as Aldeias do Bicester Village
Shopping Collection®, tem o privilégio de promover o trabalho
da Partners In Health, cuja missão é fazer o que for necessário
para levar assistência médica de qualidade às pessoas mais
vulneráveis do mundo em necessidade. Com base na solidariedade, e não apenas na caridade, a Partners In Health usa todos
os meios à sua disposição - desde pressionar fabricantes de
medicamentos e fazer lobby a formuladores de políticas até
fornecer assistência médica e serviços sociais - para fornecer
acesso universal à atenção primária à saúde.
INICIATIVAS COMUNITÁRIAS
Além do apoio em toda a empresa da Value Retail para instituições de caridade e projetos estabelecidos para ajudar os necessitados, cada Village está engajada em sua comunidade em
várias iniciativas. Esses projetos incluem oferecer oportunidades
de orientação para os jovens e angariar fundos para instituições
de caridade para crianças e para pessoas com deficiência.
SUSTENTABILIDADE
Desde a sua fundação em 1992, a Value Retail construiu um
modelo de negócios altamente produtivo baseado em autenticidade, pensamento crítico e criatividade. Hoje estamos aplicando esses valores para promover nosso compromisso com a
sustentabilidade para as comunidades em que trabalhamos,
nossos parceiros e os ambientes.
POLÍTICAS
A Value Retail está empenhada em promover o uso eficiente de
materiais e energia sustentáveis na montagem e operação das
boutiques Village.

22

VISITA TÉCNICA
Na visita técnica foi possível observar como a análise de dados
norteiam todos o processo de gestão, que auxilia na definição
de escolha de produtos, estratégias promocionais para a
administração do outlet bem como para as marcas presentes
na vila.
Foi possível observar dados como principais clientes, como as
promoções são estabelecidas, como a questão cultural é
trabalhado considerando que o fluxo de compradores internacionais é muito grande.
Outros aspectos relevantes relacionados à organização de
processos internos e a própria inovação na gestão foram
também abordados apresentando insights a respeito de como a
digitalização vem influenciando o resultado das compras no
ambiente físico.

INGOLSTADTVILLAGE.COM

INGOLSTADT VILLAGE
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HISTÓRIA DA DECATHLON
A Decathlon é a maior varejista de artigos esportivos do mundo, possui mais de 1.400 lojas em
46 países, globalmente em constante expansão. Foi fundada em 1976 por Michel Leclercq em
Lille na França. Produz e gerencia cerca de 20 marcas de produtos esportivos para várias
modalidades diferentes, sendo elas: Simond, Aptonia, Tribord, Solognac, Quechua, Decathlon
S, Oxelo, Geonaute, Newfeel, Kipsta, Inesis, Kalenji, Fouganza, Domyos, Caperlan, B’Twin, Orao,
Wed’ze, Artengo e Nabaiji.

DECATHLON
DIGITAL STORE

MISSÃO DA DECATHLON
A principal missão da Decathlon é tornar o esporte acessível ao maior número de pessoas possível. Gostaríamos de ajudar, inspirar e orientar você em suas experiências esportivas. Acreditamos
que ser ativo e descobrir novos esportes todos os dias é uma parte importante de um estilo de
vida saudável. Vamos fazer alguns esportes juntos, pois juntos é sempre mais divertido!
VALORES DAS ORGANIZAÇÃO
VITALIDADE
Vitalidade é Vida, atividade intensa, energia, força e vigor. Nossos funcionários estão cheios de
vitalidade, pois têm, em primeiro lugar, uma mentalidade positiva e estão repletos de energia.
Eles estão entusiasmados, adoram criar e inovar, e se esforçam implacavelmente para
melhorar e fazer as coisas ao seu redor mudarem.
RESPONSABILIDADE
Ser responsável é tomar decisões e garantir que elas sejam tomadas. Nossos funcionários são
totalmente responsáveis por suas decisões, tanto em termos de equipe quanto de clientes. A
responsabilidade também é antecipar os desafios que a sociedade enfrenta e orientar nossas
ações para o desenvolvimento sustentável. E também é nossa responsabilidade garantir a
segurança de nossos clientes e funcionários em todo o mundo.
INOVAÇÃO
A inovação é uma parte importante de tudo que fazemos. Estamos explorando e pesquisando
novos produtos, conceitos e ideias de eventos regularmente para garantir que sua experiência
esportiva esteja melhorando constantemente.
COLABORADORES APAIXONADOS
Nossos companheiros de equipe são o motor de tudo o que fazemos. É por isso que estamos
investindo em nosso pessoal e sempre construímos juntos o futuro do Decathlon. Todo mundo
tem sua opinião em nossa estratégia e idéias de projetos. Acreditamos no lema: "Funcionários
felizes, clientes felizes". Atualmente, temos mais de 80.000 funcionários em todo o mundo.
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SUSTENTABILIDADE – UM PLANETA VERDE
Na Decathlon, acreditamos que a preservação do nosso planeta
é crucial para o nosso futuro. Tentamos sempre trabalhar para
projetos de planeta verde, como: "100 consumos de energia
verde até 2019"; "Reciclar resíduos para atingir 0% de aterro
até 2019"; "100% freehold sites de produção de energia renovável com painéis solares em 2019"
DECATHLON CONNECT – DIGITAL STORE
A Decathlon lançou um novo conceito de compras para seus
clientes em Munique. A loja digital abriu no Stachus Passagen
sob o nome "Decathlon Connect" com 220 metros quadrados. A
empresa está em processo de validação do conceito e em caso
positivo planeja abrir mais lojas do Decathlon Connect. Apesar
desta rede ser reconhecida por sua grande variedade, que
geralmente está localizada em lojas de várias centenas de
metros quadrados. A Decathlon Connect é menor e opera principalmente sob o formato Click and Collect.
MIX DE PRODUTOS
O Mix de produtos presentes nesta loja de dimensões diminutas
em relação ao padrão da rede é diferenciado, contento os
produtos campeões de vendas on-line. A loja é dividida em
zonas com as cores da empresa que apresentam finalidades
diferentes: azul em “Sports Experience”, cinza escuro na “Retail
Zone” e branco para “Daily Pick Up Zone”.
Na parte central da loja, onde fica a entrada, os consumidores
podem realizar o seu pedido online na loja da marca que conta
com a variedade de 35 mil produtos, enquanto sentam em bancos
azuis que são preenchidos com bolas de diversos esportes.
CLICK AND COLETC
Na “Daily Pick up Zone” os clientes podem retirar ou mesmo
testar, experimentar os produtos que são comprados online, esta
área Clique & Colete é integrada ao conceito. Neste momento os
clientes podem além de retirar, em caso de mudança de ideia
acerca do produto, mudança de decisão em função da experimentação do artigo ou mesmo por outro motivo o cliente não
ficar satisfeito com a compra pode naquele espaço desistir da
compra, sem grandes impactos de devolução ou burocráticos.

EXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR
A fim de promover uma maior conexão com o cliente, este
pode participar de um jogo interativo “Run the Store”, onde
usando o controle do jogo e com um monitor extra-grande, o
consumidor percorre o ambienteda loja observando todos os
produtos. Enquanto faz isso, ele coleta o máximo de produtos
Decathlon Passion e com mais “treinamento” consegue
melhorar sua pontuação no jogo.
Produtos para tocar e interagir ficam na “Retail Zone”. Com
um fundo cinza escuro e com as luzes esmaecidas, é nessa
área que você vai encontrar os novos produtos desenvolvidos
no Sports Lab e os mais vendidos da marca. Interfaces interativas apresentam informações mais completas sobre os
produtos e criam uma conexão maior com o mundo digital.
Este novo conceito da Decathlon leva a marca para seus
consumidores, conecta o cliente com a marca, conecta o
online com off-line.
VISITA TÉCNICA
Conforme já apresentado, a Decathlon oferta uma grande
variedade de itens em uma grande variedade de categorias o
que demanda lojas de grandes dimensões com equipes de
colaboradores especialistas nestas diversas modalidades de
esportes, e aplicar este conceito da marca em grandes centros
em espaço reduzido e abordando uma conceito de comportamento de consumo diferenciado foi o grande desafio.
Na visita foi possível constatar no local as estratégias e a
abordagem da Decathlon com seus público consumidor. Foi
nos apresentado que q estratégia do espaço de click and
colect foi tão bem-sucedido que teve de ser aumentado, pelo
volume de pedidos.
Esta experiência trouxe aos participantes mais insigths de
como a estratégia Omni-channel vem sendo aplicada com
certo sucesso, mesmo quando há uma estratégia bem consolidada que necessita de adequações quando as características
ambientais são divergentes.
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DECATHLON.COM

DECATHLON DIGITAL STORE
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CONCLUSÃO

O Programa Executivo Internacional com a Tecnische Hochschule Ingolstadt na Alemanha, foi proposta com o objetivo de
trazer aos participantes uma visão de como Organizações de
ponta vem obtendo sucesso em seus mercados, considerando
as inovações e tendências no setor do comércio.
A articulação e mediação que ocorre no paradigma alemão,
onde estas Organizações privadas vem encontrando na Universidade o parceiro estratégico ideal para implementação de
projetos consultivos com foco no alinhamento destes conceitos
ao comportamento mercadológico nos mostra o quanto nosso
mercado brasileiro deixa de aproveitar as Instituições que são
especializadas em seus segmentos e áreas.
Observar e compreender os caminhos trilhados por Organizações de referência no mercado global com certeza é uma oportunidade única para o desenvolvimento dos participantes que a
partir desta experiência podem repensar seus conceitos e
conhecimentos acerca da gestão em nível estratégico.

A mediação de todo o programa que conta com a intervenção
dos professores da Universidade THI e da equipe técn ica do
Senac também contribui para que os participantes possam
enfrentar provocações que os fazem refletir de repensar seus
paradigmas, e idealizar mudanças necessárias em seus negócios ou em suas práticas de gestão.
Pôde-se concluir que o Programa Executivo Internacional do
Senac junto à Tecnische Hochschule Ingolstadt é uma ferramenta para os profissionais em nível estratégico e que estão em
busca de qualificação profissional por meio de pós-graduações
e MBAs podem se utilizar para aprimorar seus currículos e prospectar um avanço significativo para suas carreiras, bem como
projetar a implementação de mudanças significativas para seus
negócios e Organizações.
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DAY BY DAY
2019

DATA

ATIVIDADE

19/10
Sábado

Saída do Brasil

• Assessoria Técnica e Logística: Senac/SC, THI e
Volée Viagens

20/10
Domingo

Chegada em Ingolstadt - Alemanha

• 04 diárias em Ingolstadt

21/10
Segunda
22/10
Terça

• 04 diárias em Munique
Atividade na Universidade - THI
Visitas Técnicas

• Café da manhã
• Maleteiro
• Seguro de Viagem

23/10
Quarta

Visitas Técnicas

24/10
Quinta

Programa Universidade - THI

25/10
Sexta

Munique - Experiência de Campo

• Chip para ligações + Internet
• Transfer para todas as atividades programadas

INVESTIMENTO:

26/10
Sábado

Saída da Alemanha

Pacote Duplo:
€ 2.780,00

Opcional:
- City tour em Munique
- Visita à DHL Leipzig

27/10
Domingo

Chegada ao Brasil

Pacote Single:
€ 3.500,00

Pacote Aéreo:
Sob consulta com a Volée Viagens

*Agenda sujeita a alterações. *Grupo mínimo de 15 participantes.
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O PACOTE TERRESTE INCLUI:

