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E D I T O R I A L

 Cumprindo a missão de educar para o trabalho, o Senac/SC abre 
o ano de 2017 com a 6ª edição da Missão Técnica New York com foco em 
Varejo e a primeira com foco em Atacado. O objetivo foi gerar conhecimento 
e ampliar a visão de empresários e gestores sobre o comércio mundial. 
Esta edição, além de mostrar e discutir tendências, oportunizou aos mais 
de 40 integrantes da comitiva, um novo olhar para o desenvolvimento dos 
negócios em Santa Catarina.

 A programação deste ano, incluindo as visitas técnicas, workshops 
internacionais e a participação na Retail’s Big Show, nos permite destacar 
alguns pontos principais de aprendizado, como é o caso das tecnologias que 
a cada ano se desenvolvem. Hoje, o cliente precisa ter acesso à loja, não só 
em seu espaço físico, mas também no ambiente virtual. Isso faz com que 
os empresários precisem buscar conhecimento contínuo, a fim de conseguir 
captar dados que possam lhe dar subsídios para tomada de decisões mais 
assertivas e, com isso, proporcionar ao cliente uma verdadeira experiência 
de compra personalizada.

 Outro ponto bastante debatido foi a preocupação das empresas 
em tirar o foco somente do lucro. Elas também estão buscando adequar 
sua atuação para algo que, de fato, contribua com a sociedade. Para isso, 
é necessária uma verdadeira disruptura de padrões antigos para que se 
consiga trabalhar um processo contínuo de melhoria. 

 O grande destaque foi dado à qualificação das pessoas. As temáticas 
giraram em torno da importância do investimento em educação dos 
colaboradores, para uma melhor capacitação, desempenho profissional 
e pessoal da equipe. Nos Estados Unidos, fala-se muito das Faculdades 
Comunitárias, como agentes determinantes para essa capacitação. No 
Brasil, o empresariado tem o Senac como esse agente de disseminação de 
conhecimento para o comércio de bens, serviços e turismo, oferecendo as 
melhores soluções em educação profissional. Tantos os empresários, como 
os trabalhadores precisam absorver esses tópicos para que cada vez mais se 
tenha sucesso, tanto no ramo de varejo, como atacado.

Rudney Raulino 
Diretor Regional do Senac em Santa Catarina

Educação  pa ra  o  suces so  do  comérc i o  ca ta r i nense
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E N T R E V I S T A

BRUNO BREITHAUPT 
DEDICA-SE HÁ 
MAIS DE 30 ANOS 
AO COMÉRCIO 
VAREJISTA E DESDE 
2010 PRESIDE 
O SISTEMA 
FECOMÉRCIO DE 
SANTA CATARINA. 
NESTA ENTREVISTA 
O PRESIDENTE 
RELATA ALGUNS 
DOS PROJETOS 
DE DESTAQUE DA 
FEDERAÇÃO E A SUA 
PERCEPÇÃO SOBRE 
A EDIÇÃO DE 2017 
DA MISSÃO TÉCNICA 
INTERNACIONAL 
NEW YORK. 

NESTES ANOS PRESIDINDO A FECOMÉRCIO/SC, QUAIS AÇÕES 
DESTACAM-SE COMO AS PRINCIPAIS MELHORIAS QUE A 
FEDERAÇÃO OFERECEU AO COMÉRCIO DE SANTA CATARINA?

Para defender os interesses do 
setor e da sustentabilidade das 
empresas, atuamos em diferentes 
áreas, desde subsidiar o empresário 
com informações inteligentes 
de mercado - através de nossas 
pesquisas econômicas, de datas 
comemorativas e de turismo - como 
realizando ações buscando mobilizar 
todo o Estado. Desenvolvemos 
a campanha do ICMS, em que 
alertamos para o não aumentos dos 
impostos. Colocamos na rua, neste 
ano, a campanha “Por um Novo 
Brasil”, que defende as reformas 
estruturantes – política, tributária, 
previdenciária e trabalhista – 
evidenciando sua importância para 
que o país volte a crescer. 

Na representação dos 
interesses do setor terciário junto 
ao poder público, nossa atuação 
no legislativo catarinense vem 
se consolidando a cada ano, 
embasada na ética e independência 
política. Estamos diariamente na 
Assembleia Legislativa de Santa 
Catarina, trabalhando junto aos 
parlamentares, monitorando e 
também atuando nos Projetos 
de Lei que impactam no setor do 
comércio de bens, serviços e turismo 
catarinense. 

Tivemos também muitas ações 
educacionais em parcerias com 
várias federações e desenvolvemos 
um trabalho na área de turismo, 

SOLUÇÕES PARA MELHORIA DO 
COMÉRCIO CATARINENSE

privilegiando as potencialidades 
das 12 regiões do estado, onde 
cada área está sendo estudada de 
maneira diferente, de acordo com 
suas particularidades.

Entre os projetos com intuito de 
desenvolver o comércio catarinense, 
destaco as missões internacionais 
promovidas pela Fecomércio SC. 
A convite do governo de Taiwan, 
uma comitiva de empresários 
catarinenses participou de uma 
rodada de negócios na Ásia, a fim 
de ampliar a nossa possibilidade 
de transações comerciais com 
esse país. Destaco também a 
Missão para a Coreia do Sul, onde 
observamos o sistema educacional 
trabalhado e já adotamos algumas 
práticas em nossas escolas do Sesc. 
Outra grande inovação que tivemos 
foi a realização da Missão ao Vale 
do Silício, que nos fez repensar as 
atividades realizadas em Santa 
Catarina e trouxe ensinamentos 
que, se aplicados aqui, podem 
render bons resultados.

Sempre estivemos atentos 
aos aspectos empresariais e 
damos muita atenção às câmaras 
setoriais, para que os empresários 
busquem a Fecomércio como uma 
aliada na solução de problemas. 
Podemos juntos, levar os desejos dos 
empresários aos órgãos públicos e 
minimizar os impactos gerados ao 
comércio.

6 MISSÃO TÉCNICA NY MAGAZINE



BRUNO BREITHAUPT
   PRESIDENTE DO SISTEMA
      FECOMÉRCIO DE SANTA CATARINA

A MISSÃO TÉCNICA NY 
TEM O OBJETIVO DE LEVAR 
EMPRESÁRIOS PARA 
APRIMORAR PRÁTICAS 
DE GESTÃO E CONHECER 
TENDÊNCIAS QUE ESTÃO 
SENDO APLICADAS NO 
VAREJO MUNDIAL. QUAL 
A SUA PERCEPÇÃO GERAL 
SOBRE ESTE PROJETO 
CONDUZIDO PELO SENAC/SC?

DOS ASSUNTOS ABORDADOS 
NA RETAIL’S BIG SHOW, 
QUAL DESTACA-SE COMO 
O MAIOR APRENDIZADO 
DESTA EDIÇÃO E QUAIS 
TENDÊNCIAS DEVEM REGER 
OS HÁBITOS DE CONSUMO 
NOS PRÓXIMOS ANOS?

Sendo já a sexta edição, 
realizada pelo Senac, essa missão 
é considerada um sucesso, pois, 
aliada ao congresso da NRF, 
oferece como diferencial as visitas 
técnicas em empresas americanas, 
onde é possível fazer contato 
com os diretores e assim trocar 
informações. Isso é de suma 
importância pois possibilita uma 
visão mais completa do comércio 
americano. Outro diferencial são 
os workshops internacionais com 
professores levados exclusivamente 
para fazer com que os empresários 
entendam melhor tudo o que foi 
visto. Porém, o ponto alto deste 
ano, foi o foco dado ao atacado, 
além do que já se trabalhava 
com o varejo. Enfim, essa é uma 
viagem de muito trabalho e que 
visa buscar conhecimento para 
conseguir sustentar os negócios em 
Santa Catarina.

A FECOMÉRCIO SEMPRE
ESTEVE ATENTA AOS

ASPECTOS EMPRESARIAIS, 
SENDO UMA ALIADA NA 

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.

A Federação está sempre atenta às 
oportunidades. Dando continuidade 
ao projeto iniciado em 2016, ano 
em que lançamos o  “Caderno do 
Comércio”, vamos contemplar os 
outros segmentos de nosso setor. 
Estamos trabalhando o “Caderno 
dos Serviços” e posteriormente 
lançaremos o “Caderno do Turismo”. 
A série de publicações se tornará 
um guia relevante para desenvolver 
estratégias, detectar oportunidades 
e visualizar os indicadores que 
impactam nas conjunturas do 
setor, munindo os empresários 
de informações de mercados que 
ajudam em sua gestão. Todo o 
conteúdo é elaborado por uma 
equipe multidisciplinar de técnicos 
do Sistema Fecomércio/SC.  

Além das missões já citadas, 
temos o programa Senac Varejo que 
visa aperfeiçoar as práticas diárias 
dos empresários e colaboradores, 
por meio da implementação de 
ferramentas de gestão aplicáveis 
ao negócio. Esse é um projeto 
consolidado e estudado para entregar 
o melhor ao empresariado. Temos 
também as nossas Faculdades que 
oportunizam a qualificação, não só 
dos empresários, mas também dos 
possíveis executivos que queiram 
trabalhar na área do comércio de 
bens, serviços e turismo. Além de 
todos esses programas, existem as 

extensões de qualificação, como 
palestras, workshops, cursos 

EAD e outras atividades que 
o Senac promove sempre 

voltado ao olhar da gestão.

O que mais chamou a atenção 
no evento foi o foco dado na 
humanização do funcionário e 
do consumidor, uma vez que é 
importante valorizar a presença do 
cliente na loja, buscando entendê-
lo, percebendo sua maneira de 
comprar e a forma pela qual ele 
prefere ser atendido. O evento 
usou muito o termo “disrupção”, 
onde devemos entender que é 
preciso romper certas atitudes, 
conceitos e ações para que 
possamos receber o futuro de 
uma maneira mais facilitada. 
As mudanças são muito grandes 
e se ficarmos sempre no mesmo 
conceito, não conseguiremos obter 
o sucesso que desejamos.

A FEDERAÇÃO ESTÁ 
TRABALHANDO ATUALMENTE 
COM ALGUM NOVO PROJETO 
PARA A QUALIFICAÇÃO DO 
EMPRESÁRIO CATARINENSE?
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Aprend izado ,  tendênc ias  e
ne twork ing para Vare jo  e  Atacado

MISSÃO NY 2017:

Em uma cidade em que se respira 
compras e apresenta alto índice de consumo, 
as empresas trabalham para estar sempre à 
frente das expectativas dos consumidores. 
Elas aliam tecnologia de ponta com 
profissionais capacitados para poder levar 
ao consumidor uma verdadeira experiência 
de compras e com isso, fidelizar os clientes 
e aumentar resultados. É por este motivo 
que Nova Iorque foi a cidade escolhida para 
ser o destino de uma comitiva com mais de 
40 pessoas, entre empresários e gestores 
catarinenses. 

Eles fizeram parte da Missão Técnica 
New York, promovida pelo Senac/SC, 
Fecomércio/SC e Volée Viagens, que 
oportunizou um conhecimento abrangente 
sobre varejo, atacado e ampliou a percepção 
dos participantes para o desenvolvimento 
dos seus negócios.

Durante a programação da Missão 
Técnica New York, que ocorreu de 10 a 20 
de janeiro foram realizadas visitas técnicas 
a empresas que são referência mundial 
em varejo e atacado, como: Anthropologie, 
Lowe’s, Eataly Italian Food Market, Dylan’s 
Candy Bar, Magnolia Bakery, Macy’s, Ace 
Natural, Costco, Target, Walmart e outras. 
Também fizeram parte da viagem dois 
workshops internacionais exclusivos 
com os professores Dr. Marc Knoppe e 
Dr. Thomas Vogler, da Universidade 
de Ingolstadt, na Alemanha. 
Os professores abordaram 
fatores de sucesso do varejo 
alemão, proporcionando um 
benchmarking para os 
empresários brasileiros.

A P R E S E N T A Ç Ã O

Visitas técnicas especializadas em empresas de 
referência no mercado americano;

A MISSÃO TÉCNICA NEW YORK 2017 TEVE:

Workshop internacional com certificação de professores 
da Universidade de Ingolstadt, na Alemanha;

Equipe técnica à disposição para orientar durante as visitas 
nas empresas, palestras, feira e demais momentos da 
programação, incluindo tradução simultânea;

Oportunidade de experiência in loco e aprendizado prático;

Conteúdo específico para o segmento de varejo e atacado;

Metodologia que privilegia o compartilhamento de 
experiências entre os participantes, desenvolvendo 
conhecimentos e networking.
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Durante a Missão Técnica New York, os 
integrantes da comitiva também participam  da 
Retail’s Big Show, maior evento de varejo do 
mundo. Em 2017, foi realizada a 106ª edição com 
palestras de grandes líderes do varejo mundial 
e cases de sucesso, apresentando as principais 
tendências do mercado varejista. Entre eles 
estavam nomes como: Sir Richard Branson, 
fundador do Virgin Group, um dos principais 
grupos de investimentos internacionais e um 
dos mais reconhecidos e respeitados do mundo 
e o CEO da Intel, Brian Krzanich, falando sobre 
como oferecer experiências personalizadas aos 
consumidores, utilizando   a tecnologia de coleta 
de dados.

O evento, promovido pela National 
Retail Federation, também incluiu uma 
feira tecnológica, onde as marcas expuseram 
ferramentas e inovações direcionadas 
para o comércio. Os expositores foram 
empresas de grande relevância no cenário 
mundial, como Zebra, que apresentou 
tecnologias que permitem a localização do 
cliente na loja e facilidades para controle 
de estoque. A Intel também surpreendeu 
os visitantes ao demonstrar seu robô que 
faz o mapeamento das lojas e os óculos de 
realidade virtual, onde o cliente pode se 
sentir em diferentes ambientes sem sair do 
local. Além destas, estavam outros nomes 
das maiores e mais conceituadas empresas 
do ramo de tecnologia, como: HP, Adobe, 
Microsoft, Paypal, Motorola, Philips, 
Samsung, SAP, Visa e mais de outros 500 
expositores.

A comitiva viajou junto com uma equipe 
formada por consultores, intérpretes 
e agência de viagens, que prestaram 
apoio completo em questões técnicas, de 
tradução e turismo. Além das atividades 
direcionadas para o aprendizado, a agenda 
da Missão Técnica New York também 
incluiu um jantar, oferecido pela Zebra, 
que oportunizou momentos de networking 
e confraternização aos participantes.
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V I S I TA S 
T É C N I C A S

A  C O M I T I VA  D A  M I S S Ã O  N Y 

2 0 1 7  F O I  D I V I D I D A  E M  D O I S 

G R U P O S ,  U M  C O M  F O C O 

E M  VA R E J O  E  O U T R O  E M 

ATA C A D O ,  PA R A  C O N H E C E R 

A S  P R ÁT I C A S  D E  G E S TÃ O , 

E S T R AT É G I A S  E  T E C N O LO G I A S 

U T I L I Z A D A S  P E L A S  E M P R E S A S 

Q U E  S Ã O  R E F E R Ê N C I A 

M U N D I A L  E M  S E U  S E G M E N TO .
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Uma empresa considerada jovem, 
fundada em 1992, a Anthropologie é 
uma loja focada no público feminino que 
comercializa roupas, calçados, produtos 
de cama, mesa, banho e artigos para 
decoração, como velas aromáticas, 
utensílios de cozinha entre outros. Os 
produtos comercializados têm o apelo de 
“bem-estar” e dão ao consumidor uma certa 
exclusividade em suas compras. A empresa 
possui 200 estilistas que produzem roupas 
e calçados exclusivos além de artistas 
e designers que desenvolvem produtos 
destinados ao lar que são verdadeiras obras 
de arte. 

A missão da empresa, “construir um 
forte relacionamento emocional com 
o cliente” é percebida e sentida a todo 
momento enquanto se visita a loja. As 
vendedoras e consultoras especializadas 
ficam à disposição dos clientes muito 
mais como orientadoras, do que simples 
vendedoras de produto. O que importa é o 
relacionamento emocional, pois a venda é 
consequência disto.

Para aproximar a marca e o seu público, 
as lojas são decoradas com diferentes 
ambientes e equipadas com produtos 
pensados nas pessoas que residem ou 
trabalham nos arredores. A comunicação 
é realizada de forma intensa por meio das 
redes sociais e também através de uma 
revista/catálogo. Esta revista possui um 
layout moderno e conversa muito bem com 
seu público alvo, fazendo com que os clientes 
conheçam os produtos, venham à loja para 
curtir o espaço e ali fiquem o tempo que 
quiser desfrutando deste relacionamento. 

O grande diferencial da empresa está 
na sua equipe, formada por profissionais 
especialistas em diferentes áreas de 
atuação, como design, moda, estilo e outras. 
A Anthropologie realiza desenvolvimento 
e treinamento constante de seu time, faz 
reuniões de alinhamento diárias e feedbacks 
semanais para que exista uma mesma 
linguagem entre todos os colaboradores. 
Isso faz com que a missão e os valores da 
empresa estejam em primeiro lugar quando 
estiverem diante do cliente.

ANTHROPOLOGIE 
Relacionamento e personal ização



V I S I T A S  T É C N I C A S

A Lowe´s tem como propósito ajudar as 
pessoas a amar onde elas vivem e assim 
suas lojas estão organizadas para facilitar 
a vida das pessoas. Ela está dividida em 
departamentos que vão desde coisas básicas 
para jardinagem, área de “faça você mesmo”, 
pintura e design de cozinhas, até venda de 
eletrodomésticos, banheiros, cortinas, pisos 
e azulejos. Nesta loja o cliente encontra 
tudo o que precisa para construir, reformar 
e cuidar de sua casa.

O que impressiona é o nível de serviços 
que ela dispõe ao consumidor. Profissionais 
especializados orientam os clientes em 
projetos de cozinhas, automação residencial, 
montagem de produtos e pintura. A Lowe’s 
realiza entregas à domicílio e também 
orienta na compra dentro da loja como 
uma equipe de consultores, fazendo assim, 
com que o consumidor realmente consiga 
encontrar aquilo que necessita e que está 
adequado as suas necessidades.

Tecnologia que faci l i ta as vendas
As lojas utilizam muita tecnologia 

para poder desempenhar o nível de 
serviço que se propõem. Impressoras 
3D imprimem determinadas peças que 
muitas vezes o cliente não encontra mais 
em comercialização e totens espalhados 
pela loja trazem vídeos explicativos sobre 
diversos produtos. Painéis virtuais fazem 
demonstração de geladeiras em tamanho 
real com todas as especificações e inclusive 
visualização 3D, e ainda, a mais moderna 
tecnologia de realidade aumentada está 
disponível em algumas lojas, facilitando 
a visualização de produtos que estejam 
somente na loja virtual.

LOWE’S
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A ideia por trás do Eataly é muito 
simples: reunir todos os alimentos italianos 
de qualidade sob o mesmo teto, em um 
lugar onde você pode comer, comprar e 
aprender. Este conceito criado em 2004 
por dois irmãos, traz a proposta de ser um 
mercado de produtos italianos, das mais 
diversas regiões do país, e ser uma escola 
de gastronomia para difundir a cultura das 
receitas originais italianas aos jovens que 
estavam se desligando de suas raízes. Isso 
garantiu ao Eataly a grandeza que é hoje.

Este espaço é parceiro de mais de 19 
empresas que produzem ou distribuem 
alimentos italianos de alta qualidade, 
incluindo: água, bebidas não alcoólicas, 
vinhos, carnes frescas, carnes curadas, 
queijos, massas, doces e uma agência 
voltada ao turismo gastronômico. Essas 
empresas fornecem aproximadamente 25% 
dos produtos da mercearia, enquanto os 
outros 75% são fornecidos por mais de 2 mil 
produtores.

Foco em sabor ,  saúde e qual idade
Existem várias lojas do Eataly no 

mundo. Quinze delas estão na Itália, nove 
no Japão, quatro nos Estados Unidos, 
uma em Dubai, uma em Istambul e 
uma em São Paulo. A aparência é de um 
mercado, com arquitetura que lembra 
uma espécie de galpão, e revende produtos 
italianos sempre frescos e de procedência 
certificada. Além do mercado, possui ainda 
ambientes de restaurantes, cafeterias, 
sorveterias, friamberias, loja de massas 
frescas e venda de livros. 

A empresa se alicerça em uma cultura 
de curiosidade, paixão, harmonia, diversão 
e honestidade. Sua missão é comercializar 
produtos que sejam considerados bons 
na qualidade, no sabor e também para 
a saúde. Ou seja, são produtos livres 
de conservantes, sempre limpos, com 
ingredientes naturais e com preço justo. O 
Eataly criou o que chamam de “Manifesto 
Eataly”: uma espécie de valores que a 
empresa segue e acredita, oferecendo 
o melhor da comida e bebida, bem como 
o melhor ambiente para descobrir e 
enriquecer paladares.

EATALY ITALIAN FOOD MARKET

AS LOJAS EM NEW YORK TÊM 
UM CONVITE VISUAL INCRÍVEL.

É IMPOSSÍVEL O CLIENTE
NÃO COMPRAR NADA.

ANTÔNIA MARIA WURZIUS,  
LALESKA STORE 
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DYLAN’S CANDY BAR
Uma fusão de varejo e entretenimento

Foi através do filme “A Fantástica 
Fábrica de Chocolates” e da Disneyland que 
a fundadora Dylan Lauren se inspirou para 
criar sua loja. Uma espécie de loja conceito, 
ou como alguns especialistas definem “varejo-
entretenimento”, que reúne em um mesmo 
local não somente a venda de doces, mas 
sim, um estilo de vida através de seus mais 
diversos produtos. Na Dylan’s Candy Bar 
é possível ter uma experiência sensorial, 
olfativa, visual, degustativa e porque não dizer 
cinestésica, diante de tantas cores vibrantes, 
formas diversas, texturas, embalagens e uma 
decoração incrível.

A loja visitada possui três andares 
repletos de diversos produtos, que vão 
dos mais variados tipos de doces, balas, 
guloseimas, sorvetes, coquetéis, sobremesas, 
até roupas, artigos escolares e sete mil tipos 
de chocolates a escolha do cliente. O local 
é tão impactante que está na lista dos 10 
lugares a serem visitados em Nova Iorque. 
Sempre prezando pela inovação, a Dylan’s 
tem um local destinado a doces que fizeram 
história e que não são mais produzidos pelas 
empresas, mas que despertam saudades nos 
consumidores.  Também possui impressoras 

3D que permitem que o cliente personalize seus 
doces quanto a ingredientes, cores e design. 
O visitante escolhe os sabores, ajuda a fazer o 
doce e escolhe a mensagem que quer imprimir 
sobre ele. Podem ser feitos convites, cartões de 
aniversário e até selfies nas balas de goma, em 
um tempo de 3 a 5 minutos. O diferencial da 
loja é que o cliente leva um doce que ele próprio 
ajudou a criar. Outra atração é a galeria da fama, 
onde os consumidores podem conhecer os doces 
preferidos de todos os clientes famosos.

As lojas da rede contam ainda com ambientes 
próprios para realização de chá de bebê, chá 
de panela, festas de aniversários, reuniões e 
confraternizações diversas. A empresa também 
possui provedor de plataformas na nuvem 
que controla toda a ERP, Enterprise Resource 
Planning, o planejamento de todas as operações, 
bem como do CRM e dos aplicativos de 
e-commerce. Depois que aderiu ao omnichannel 
management a empresa teve redução de 65% 
nas discrepâncias de inventário em suas várias 
lojas em função do uso de um único sistema de 
registro. A convergência de canais permitiu que 
o empreendimento tivesse um crescimento de 
quatro lojas conceito e três lojas licenciadas para 
13 lojas conceito.

V I S I T A S  T É C N I C A S

A evolução da sua empresa.

ATENDIMENTO
CORPORATIVO

/SenacSC /SenacSC sc.senac.br/blog/company/senac-sc

No Senac, você encontra treinamentos, consultorias, workshops e palestras, 
planejados e desenvolvidos de acordo com as necessidades das empresas, 
prezando, sempre, pela otimização dos resultados do seu negócio.

ATENDIMENTO
CORPORATIVO
SEJA QUAL FOR SEU MERCADO E O TAMANHO DE SUA
EMPRESA, O SENAC QUER FAZER PARTE DO SEU SUCESSO.

empresarial@sc.senac.br    |    sc.senac.br
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Produção artesanal e 
responsabi l idade socia l

MAGNOLIA BAKERY

Fundada em 
1996 no coração 
de Nova Iorque, 
com uma atmosfera 
aconchegante e decoração 
vintage, a pequena 
confeitaria traz diversos 
cupcakes, bolos, biscoitos, 
chocolates, sobremesas e geleias 
de frutas selecionadas e frescas. 
Tudo é feito artesanalmente 
e diariamente, em pequenas 
quantidades, na própria loja. Esse 
estilo de produção caiu no gosto dos 
nova-iorquinos e posteriormente do 
mundo, uma vez que outras lojas foram 
abertas em Los Angeles, Chicago, Dubai, 
Abu Dhabi, Beirute, Kuwait, Doha e Tókio. 
A pretensão é expandir a rede através do 
modelo de franchising para mais 17 lojas 
em cidades como Moscou, Rússia e Cidade 
do México.

As pessoas gostaram tanto dos seus 
produtos, que a marca apareceu em 
diversos seriados de TVs americanas e 
filmes, tornando a marca um ícone pop 
cultural. Além dos tradicionais produtos 
que se encontra na loja, a empresa oferece 
uma linha corporativa de produtos de 
confeitaria em embalagens especiais, linha 
de vestuário como camisetas, aventais, 
luvas de cozinha e ainda livros de receita 
e utensílios domésticos. Algumas lojas 
até possuem espaço para receber eventos 
corporativos e festividades em geral.

O que mais chama a atenção é a 
dinamicidade das lojas e os controles de 
produção e estoque, pois como os produtos 
são sempre frescos e feitos diariamente 
em pequenas fornadas, esses controles 
se tornam fundamentais para evitar 
desperdício e garantir a qualidade final 
repassada ao consumidor.

V I S I T A S  T É C N I C A S

O site da empresa também funciona como 
um e-commerce, onde os produtos podem ser 
adquiridos e entregues pelo sistema delivery 
nas cidades onde as lojas estão localizadas ou 
até mesmo dentro dos Estados Unidos, com 
produtos congelados que garantem a qualidade 
dos mesmos. A empresa tem uma grande 
preocupação com seus clientes e por isso 
possui canais de relacionamento disponíveis 
para responder qualquer tipo de reclamação 
ou sugestão. Investe muito na comunicação 
através das redes sociais buscando engajar 
seus clientes que quando compram seus 
produtos fazem fotos e publicam nas redes, 
divulgando assim a marca.

No quesito de responsabilidade social, 
a rede pratica doações diárias em bancos de 
alimentos e promove esforços de assistência 
internacionais, além de auxiliar as escolas e a 
comunidade local através da participação em 
programas de apoio as crianças e as famílias. 
O site da Magnolia Bakery também conta com 
um espaço para solicitar doações.
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Invest imento na nova geração
que o público interaja dentro da loja. 
Provadores modernos, música alta e 
espaço de alimentação com food trucks 
também contribuem para deixar o local 
mais descolado e muito próximo ao estilo 
de vida que os jovens desta geração estão 
acostumados.

O uso das tecnologias como provadores 
virtuais, totens que passam informações 
de produtos através de vídeos feitos 
por estilistas especializados, dicas 
de blogueiras e artistas sugerindo 
combinações de acordo com os produtos 
escolhidos e o uso do aplicativo da loja 
também aumentam a interação do público 
jovem. O cliente pode inclusive saber se um 
determinado produto está disponível na 
loja, na cor e tamanho que deseja e ainda, 
se preferir, pode pedir para entregar em 
casa. Todas essas facilidades fazem com 
que o interesse do consumidor aumente e 
ele sinta a marca mais engajada e próxima 
dele. A Macy’s conseguiu aumentar a 
comercialização de produtos e a presença 
nas redes sociais depois que criou este 
espaço exclusivo para os jovens.

Uma das mais antigas redes de varejo 
dos EUA, fundada em 1858, conta com uma 
grande diversidade de produtos. A empresa 
procura estar alinhada com as tendências 
do mercado e hoje atua com força no 
comercio online, o que vem obtendo grande 
êxito. A rede procura estar presente em 
todos os canais de venda possíveis, além de 
possuir muitas lojas físicas. As mulheres 
representam a maior parte da força de 
trabalho, incluindo níveis gerenciais, com 
percentual acima de 60%. Isso é perceptível 
em todos os ambientes da principal loja de 
Nova Iorque na qual a Missão Técnica do 
Senac teve a oportunidade de visitar.

A grande novidade da Macy’s foi a 
criação, em 2016, de um andar destinado 
exclusivamente ao público da geração 
millenium. Um espaço desenvolvido 
com a cara desta geração onde estão 
colocados painéis de LED, que apresentam 
imagens e vídeos sobre os produtos da 
loja. Também fazem parte desta nova 
área, telas gigantescas que acessam as 
redes sociais para demonstrar o que estão 
falando sobre as tendências das marcas, 
roupas e comportamento, fazendo com 
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A Ace Natural é uma empresa atacadista 
e distribuidora de produtos orgânicos e 
naturais. Possui cerca de 30 colaboradores 
e vem experimentando um crescimento 
fantástico nos últimos quatro anos. A Ace tem 
como conceito a sustentabilidade e melhora 
da qualidade de vida das pessoas. Utiliza 
a metodologia Triple Botton Line: valores 
compartilhados. Um conceito holístico com 
pessoas, meio ambiente e planeta saudáveis. 
A empresa compartilha seus princípios com 
colaboradores, clientes e fornecedores. Todos 
estão comprometidos com a sustentabilidade 
e melhora da qualidade de vida das pessoas 
e do planeta. Seus valores são claros, bem 
definidos e são a base de suas decisões, 
com isso a satisfação e o engajamento dos 
colaboradores são altíssimos.

Dentre os índices de vendas, 25% são 
realizadas através de televendas e 75% pelo 
aplicativo da empresa. Os principais clientes 
são pequenos negócios e restaurantes 
veganos. A Ace possui uma operação 
simples, onde todas as entradas e saídas de 
mercadorias são realizadas por uma única 
porta. Possui inventário em tempo real e sua 
hierarquia é horizontal, envolvendo todos os 
colaboradores no engajamento e satisfação 
dos clientes. Nesta empresa foi possível 
perceber que os colaboradores parecem ser 
os próprios donos do negócio. 

A empresa, comprometida com o Meio 
Ambiente, possui certificação Carbono Zero, 
utiliza papel 100% reciclado, tinta sem 
produtos químicos e nos próximos dois anos 
toda frota de caminhões estará operando com 
biodiesel. Além disso, produz 60% da sua 
energia de fonte natural e os 40% restante 
adquire de empresas comprometidas com a 
sustentabilidade.

Sustentabi l idade que gera 
resul tados

QUANTO MAIS 
ACOLHEDOR FOR 

O AMBIENTE DE 
TRABALHO DE UMA 

EMPRESA, MELHOR 
SERÁ A RELAÇÃO 

COM O CLIENTE.
CÉLIO SPAGNOLI, 
 VICE-PRESIDENTE DA FECOMÉRCIO/SC

V I S I T A S  T É C N I C A S
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Mix de produtos e preços baixos
JETRO CASH & CARRY

COM TUDO O QUE FOI APRENDIDO NA 
MISSÃO NY É POSSÍVEL MELHORAR MUITO 

OS NOSSOS NEGÓCIOS NO BRASIL.
MILENE MULLER, 
TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
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A Jetro é uma empresa do ramo do atacado 
de alimentos e bebidas que trabalha com 
um mix de produtos variados, distribuídos 
em mais de 120 lojas próprias. Por ter um 
porte maior que as demais, sete mil metros 
quadrados com mais de 150 mil produtos, a 
intenção da comitiva do Senac foi verificar 
seus processos, gestão e tecnologias. Tem 
como principais clientes os pequenos 
mercados, conveniências, restaurantes e 
profissionais liberais. Todos os produtos 
na loja estão disponíveis para venda e não 
há um local para armazenagem. Com uma 
dinâmica ágil, os produtos não ficam mais 
do que quatro dias nas prateleiras.

A Jetro está focada em convergir todos os 
esforços para oferecer o menor custo possível 
para seus clientes. O conceito da empresa é a 

busca pelo cliente, com foco em preços baixos, 
oferecendo diversificação de produtos e 
amplo espaço para compras. Com acentuada 
empatia com os clientes, seus colaboradores 
são práticos em atender as necessidades do 
consumidor. Mesmo tendo um amplo espaço 
disponível para mercadorias expostas à 
venda, a Jetro possui uma área reduzida 
para receber produtos. O recebimento é feito 
e imediatamente colocados à disposição dos 
clientes.

Em relação as novas tecnologias, foi 
constatado que a empresa investe pouco em 
melhorias tecnológicas, porém é um modelo 
de sucesso com excelentes resultados 
financeiros e possui um controle eficiente 
que gera confiança nos clientes.



A Putul Distribution é um importador, 
atacadista e distribuidor de alimentos 
congelados, como peixes, frutos do mar e 
arroz. Atua em um mercado muito exigente 
e que preza pela qualidade dos produtos. 
A empresa trabalha com produtos de alta 
perecibilidade e por isso a comitiva de 
empresários teve como foco observar seus 
processos internos e estratégias. O mercado 
onde atua tem mais de vinte concorrentes 
e a maior fatia é da Putul, onde 30% da 
movimentação de produtos é arroz e 70% 
frutos do mar e peixes.

A Putul tem como principais clientes os 
pequenos supermercados, sendo sua força 
de trabalho composta por 34 colaboradores 
e 100% das vendas realizadas internamente 
por e-mail e telefone. A distribuidora 
armazena os produtos frios em três grandes 
freezers que foram visitados pelos membros 
da comitiva. Para a surpresa dos presentes, 
em nenhum dos freezers foi constatado 
cheiro de peixe.

O foco da empresa é ter um excelente 
faturamento e ser um modelo de sucesso. 
Segundo o CEO, Milan Chowdhury, a 
empresa ao perceber as oportunidades de 
entrar em algum mercado internacional, ela 
entra para ganhar. “A Putul só faz aquilo 
que sabe fazer bem, e isso, sem se importar 
com o que os outros vão dizer”, destacou o 
executivo da empresa que demonstrou ser 
focada em seus negócios e, por consequência, 
vem sendo um modelo de sucesso a ser 
seguido.

Qual idade para compet ir  em um 
mercado exigente

PODER VISITAR AS 
EMPRESAS AMERICANAS 

E CONHECER SUAS 
ESTRATÉGIAS DE NEGÓCIOS 

É MUITO ENRIQUECEDOR.
EDER OURIQUES, 
BRUSOFT INFORMÁTICA

V I S I T A S  T É C N I C A S

PUTUL DISTRIBUTION
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Tecnologia e inovação que 
garantem a l iderança

WALMART

A visita ao Centro de Distribuição e 
E-commerce do Walmart foi um dos pontos 
altos da Missão. Pela primeira vez a empresa 
abriu suas portas para executivos externos 
à Organização, e apresentou as inovações, 
tecnologias e estratégias trabalhadas para 
se diferenciar no mercado americano. 
Nesta visita o Diretor Executivo de 
relações institucionais e governamentais do 
Walmart, Jason Klipa, junto ao gerente geral 
do Centro de Distribuição, apresentaram 
dados relevantes, como a estratégia de 
operacionalização das transações de 
e-commerce, que hoje representa somente 
2% de toda sua operação, mas vem 
demandando investimentos milionários 
para oferecer aos seus consumidores uma 
experiência cada vez mais próxima entre o 
relacionamento físico e digital.

 Alta automatização de seus processos 
internos de separação e seleção de produtos, 
valorização e flexibilidade nas relações 
com os colaboradores e investimento em 
tecnologia proprietária, garantem que a 
empresa atinja altos índices de eficiência, 
fazendo com que a economia gerada com esta 
otimização permita a manutenção de uma 

das políticas mais competitivas de preço do 
mercado. A unificação de canais, tendência 
largamente apontada como futuro nas 
relações comerciais, é conseguida por meio 
de estratégias “pick & collect” por exemplo, 
que misturam o meio digital com o físico, 
sempre com o intuito de prover conveniência 
ao consumidor.

 A compra de sites já consolidados 
no mercado do e-commerce também faz 
parte das estratégias implementadas pelo 
Walmart, como foi o caso da compra do 
site jet.com. Esse portal otimiza os preços 
dos produtos conforme as quantidades e 
sortimento do pedido, trazendo não apenas 
comodidade, como também economia, uma 
vez que aproveita a operação de todos os 
seus Centros de Distribuição.

 Este centro do Walmart é o único com 
este nível de inovação e hoje, atende a todo 
o país. Porém, novos centros similares já 
estão em fase de implementação, o que 
poderá levar o Walmart a condição de maior 
e mais preparada empresa para atuação 
nos EUA, principalmente em se tratando de 
transações por meio digital e estratégia de 
convergência de canais.

TUDO QUE EXISTE DE 
MAIS MODERNO NA 

ÁREA DE LOGÍSTICA 
E ARMAZENAGEM 

ESTÁ AQUI.
MARCELO QUELUZ MULLER, 

DMULLER
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A R T I G O  I N T E R N A C I O N A L

A edição de 2017 da Retail’s 
Big Show mostrou, entre outras 
tendências, que a massa de 
informação, para varejistas e 
atacadistas, continuará a crescer 
nos próximos anos, além de estarem 
disponíveis de forma ilimitada e 
muito mais barata. Com isso, será 
possível mensurar o comportamento 
do consumidor de forma muito 
mais fácil. Tendo clientes mais 
transparentes, surgirão novos 
conceitos de comércio. E como 
os empresários devem lidar com 
essa nova situação, sendo que as 
estratégias e a equipe utilizadas 
atualmente, já não são mais 
adequadas?

As grandes redes internacionais 
terão que adaptar suas estratégias a 
essa nova situação e provavelmente 
terão que mudar seu modelo de 
negócio e adequar a organização. 
O executivo da área digital e seu 
departamento se tornarão mais 
importantes que o executivo de 
vendas, uma vez que a análise de 
dados digitais será a base para 
tomada de decisões que impactam 
nos pontos de venda, como: 
planejamento de localização, de staff, 
de posicionamento de produtos, de 
sortimento e decisões de compra, de 
preços individualizados e marketing 
personalizado com ofertas especiais.

Por isso as empresas terão 
que contratar especialistas em TI 
para mapear todas as informações 
disponíveis e filtrar o que for 
relevante. Depois terão que 

transformar os resultados em 
instruções claras para a equipe de 
vendas.  A organização da equipe 
de vendas também terá que mudar, 
pois por um lado terão instruções 
mais claras e transparentes e por 
outro, precisam ser mais flexíveis 
e reagir mais rápido, visto que o 
comportamento do consumidor está 
sempre mudando.

Para os grandes empresários, 
aqueles com orçamento muito alto, 
todas essas medidas são acessíveis e 
realmente fazem sentido. Mas como 
deve agir o pequeno empresário, 
com recursos limitados? Para esses, 
a melhor solução será começar uma 
parceria digital com consultores de  
negócios e especialistas em TI para 
conseguir soluções customizadas 
por um preço relativamente 
pequeno. Essa solução terá que 
ser desenvolvida de acordo com os 
seguintes passos:

1. Verificar e adaptar a estratégia 
dos varejistas ao ambiente em 
mudança;

2. Mapear e coletar as 
informações relevantes de todas as 

ANÁLISE DOS DADOS DO CLIENTE 
MUDARÁ O COMÉRCIO

fontes, como por exemplo: sistema 
de gerenciamento de mercadorias, 
dados do consumidor, informações 
da web, dados relativos ao 
e-commerce e outros;

3. Filtrar as partes relevantes 
e combina-las a um pequeno 
conjunto de KPI´s (indicadores de 
desempenho);

4. Desenvolver um plano de 
ação com os gestores responsáveis, 
sobre formas de melhorar seus 
indicadores de desempenho;

5. Executar as ações detectadas 
nos pontos de venda e controlar os 
resultados;

6. Verificar e adaptar os 
resultados, as informações 
disponíveis e os indicadores de 
desempenho a cada seis meses 
em workshops estratégicos de 
feedback.

A terceirização deste serviço 
poupará os pequenos empresários 
de contratações caras com 
especialistas em TI e trará 
mudanças para suas organizações. 
Além de trazer resultados 
sustentáveis e auxiliar no aumento 
do sucesso para os próximos anos.

PROF. DR. THOMAS VOGLER  UNIVERSIDADE DE INGOLSTADT - ALEMANHA
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QUAL A MELHOR 
ESTRATÉGIA PARA QUE 
OS NEGÓCIOS CONTINUEM 
DANDO RESULTADO?
A principal estratégia para desenvolver e 
manter um empreendimento de sucesso 
é a integração do e-commerce com a 
loja física. Os negócios online e off-line 
precisam ser iguais: um mesmo preço, um 
mesmo produto, um mesmo conceito de 
serviço em todos os canais. Além disso, 
novos canais como Facebook e Instagram, 
devem estar sincronizados e integrados. 
Em outras palavras, os varejistas precisam 
checar seu modelo de negócio e desenvolver 
uma estratégia de digitalização baseada em 
suas competências e aperfeiçoando suas 
limitações.

DURANTE A MISSÃO NY FOI 
FORTEMENTE ABORDADO 
O TEMA DE FIDELIZAÇÃO E 
EXPERIÊNCIA DOS CLIENTES. 
COMO SE CRIA A FIDELIZAÇÃO 
NOS DIAS DE HOJE?

AS EMPRESAS DEVEM FOCAR 
MAIS NO E-COMMERCE OU NA 
VENDA EM LOJA FÍSICA? QUAL 
A OPÇÃO MAIS RENTÁVEL?

O DESAFIO DOS NEGÓCIOS FRENTE 
ÀS EX IGÊNCIAS DO CONSUMIDOR
O Professor Doutor Marc Knoppe, da 
Universidade de Ingolstadt, na Alemanha 
é especialista em varejo mundial e 
possui muitos anos de experiência em 
gestão internacional como membro do 
conselho executivo e diretor geral de 
várias subsidiárias americanas e alemãs. 
O professor, que foi responsável por 
conduzir um dos workshops internacionais 
da Missão NY 2017, discutiu as tendências 
e estratégias do comércio atual, além de 
abordar os grandes desafios do varejo, uma 
vez que o comportamento do consumidor 
mudou drasticamente e suas exigências 
aumentaram. Foi trabalhado também a 
complexidade do marketing de forma geral, 
onde o consumidor está cada vez mais online 
e o smartphone passa ser o controlador da 
vida moderna.
Knoppe trabalhou com os empresários e 
gestores catarinenses, um comparativo com 
as ações aplicadas no comércio europeu, 
o que foi visto durante as visitas técnicas 
realizadas na Missão NY e o que já se faz 
no varejo brasileiro. Com base nos assuntos 
abordados durante o workshop, o professor 
respondeu algumas perguntas sobre como 
aprimorar as estratégias que aumentem os 
resultados dos negócios.

A verdade é que não faz sentido separar esses 
canais. Existe um cliente com um determinado 
orçamento e esse cliente vai gastá-lo de acordo 
com sua necessidade pessoal. Os clientes 
pesquisam online, coletam informações 
sobre os produtos e depois se dirigem a loja 
física para comprar. O contrário também 
acontece. Todos os empresários têm que estar 
preparados para atender a essas exigências 
e oferecer ao cliente uma experiência 
integrada. E-commerce e loja física tem que 
ser um sistema único e analisados de maneira 
conjunta. Se o empresário não for capaz 
de integrar esses canais, estará perdendo 
dinheiro. O que tem que ficar claro é que 
e-commerce e loja física não competem, ao 
contrário, eles se complementam.

AS EMPRESAS ESTÃO CADA 
VEZ MAIS ENFATIZANDO A 
SUSTENTABILIDADE COM UM 
PONTO FORTE DE SUA ESSÊNCIA. 
VOCÊ CONSIDERA ISSO UMA 
REAL PREOCUPAÇÃO COM O 
MEIO AMBIENTE OU APENAS 
UMA JOGADA DE MARKETING?
Alguns anos atrás a sustentabilidade e 
responsabilidade social corporativa eram 
um modismo de marketing. Agora a situação 
mudou completamente. Hoje é importante que 
as empresas sejam sustentáveis, transparentes 
e inovadoras. Os clientes querem produtos 
e serviços sustentáveis, informações claras 
e fidedignas sobre a cadeia produtiva. Em 
contrapartida, eles estão dispostos a pagar mais 
por esse tipo de produto. Na Europa, as empresas 
estão desenvolvendo produtos sustentáveis para 
atender as exigências do consumidor. Isso ajuda 
a criar uma conexão entre a marca e os clientes, 
além de conquistar novos consumidores e com 
isso aumentar os lucros. Acho que isso não é uma 
tendência somente na Europa. É algo que está 
acontecendo no mundo todo. Os empresários que 
ignorarem essa realidade sofrerão a longo prazo.

MARC KNOPPE,  
PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DE INGOLSTADT

Atualmente, para manter e atrair clientes, é importante 
entende-los. Verificar sua satisfação, identificar 
suas necessidades, seus desejos, suas aspirações e 
oferecer um excelente serviço. A empresa moderna 
deve estar centrada no seu consumidor e o 
varejista moderno deve olhar seus negócios com a 
perspectiva do cliente. Não basta coletar dados 
sobre o cliente, é preciso desenvolver uma 
estratégia personalizada para interpretar os 
dados coletados. Isso dará ao empresário 
uma visão clara sobre o consumidor e 
permitirá a avaliar as suas exigências. 
Isso ajudará a oferecer melhores 
serviços, melhor mix de produtos e 
dessa forma fidelizar o cliente em 
todos os pontos de contato.
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R E TA I L’ S 
B I G  S H O W

EM SUA 106ª EDIÇÃO, A RETAIL’S BIG SHOW TROUXE OS MAIORES GESTORES MUNDIAIS PARA DEBATER 
TEMAS COMO: GESTÃO DE PESSOAS, COLETA DE DADOS E EXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR. A MAIOR 
FEIRA DE VAREJO DO MUNDO, COM CERCA DE 35 MIL PESSOAS DE MAIS DE 90 PAÍSES, OFERECEU 
AOS PARTICIPANTES MUITO CONHECIMENTO SOBRE AS TENDÊNCIAS MUNDIAIS DO COMÉRCIO E 
APRESENTOU AS MAIORES NOVIDADES DE TECNOLOGIA NA EXPO NRF E NO LABORATÓRIO DE 
INOVAÇÃO.
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Os CEOs que participaram deste painel 
conduziram suas explanações com foco 
nas pessoas, apresentando as ações mais 
importantes que estão fazendo a diferença 
na atração, retenção e engajamento na força 
de trabalho no varejo. Eles observaram 
os impactos das novas tecnologias, o 
surgimento de novas carreiras, a necessidade 
de novas competências e a qualificação da 
força de trabalho para gerar confiança e 
engajamento tanto no colaborador, como no 
consumidor com a marca.

Greg Foran, executivo do Walmart, 
apresentou algumas ações com excelentes 
resultados: programas de desenvolvimento 
de pessoas, identificação de novas aptidões 
e competências exigidas pelo futuro varejo, 
capacitações em centros de treinamentos 
criados em regiões estratégicas próximos 
das lojas e parcerias com universidades 
e escolas de ensino médio para criação 
de um currículo que atenda as novas 
necessidades do mercado. “Oferecemos 
maior flexibilidade e previsibilidade aos 
colaboradores, praticando uma remuneração 
que seja atraente e que ofereça maiores 
vantagens para eles. Capacitamos os 

grandes vendedores para que eles possam 
formar novos grandes vendedores”, 
afirmou Foran. O executivo concluiu 
dizendo que uma força de trabalho 
treinada e capacitada gera experiência 
na loja e no site, o que resulta em um 
maior engajamento de colaboradores e 
consumidores.

Já a Macy’s entende que nunca se deve 
parar de construir o que o consumidor quer. 
Por isso a empresa realiza treinamentos 
contínuos com sua equipe, onde são 
apresentadas novas oportunidades de 
carreira. “Obtemos o engajamento dos 
colaboradores falando sobre a empresa, 
sua missão e oportunidades”, explicou 
Lundgren, CEO da empresa. O executivo 
disse ainda que é preciso antecipar-se 
aos desejos dos clientes e ter uma equipe 
preparada para surpreendê-los. A Macy’s 
está antenada às novas tecnologias que 
auxiliam na busca de informações para 
criar novas conexões com os colaboradores 
e consumidores. “Treinamos nossa força 
de trabalho para usar essas tecnologias 
e para obter maior interação com o 
consumidor”, concluiu. 

Para a empresa Ashley, é preciso criar 
um ecossistema em que o colaborador 
consiga o melhor benefício possível, 
fazendo parte da equipe ou em outra 
loja.  O CEO da empresa, James Rhee, 
destacou que a cultura da empresa é  
muito importante. “Ser transparente, 
leal e mostrar na prática nossos valores, 
filosofia e sustentabilidade é fundamental. 
Se temos bons valores vamos atrair boas 
pessoas. No varejo somos medidos pela 
lealdade e transparência em nossas 
ações”, finalizou Rhee.

MINDY GROSSMAN CHAIR NRF FOUDATION BOARD CEO HSNI 
GREG FORAN  CEO WALMART U.S.
TERRY J. LUNDGREN  CHAIRMAN AND CEO MACY’S, INC.
JAMES RHEE  EXECUTIVE CHAIRMAN AND CEO ASHLEY STEWART

como os varej is tas estão 
atraindo e retendo talentos

P R E PA R A N D O  A  F O R Ç A  D E 
T R A B A L H O  D O  A M A N H Ã : 
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Em uma economia que cresce lentamente, 
em torno de 2% ao ano nos Estados Unidos, 
e abaixo disso no Brasil, temos o reflexo no 
varejo que cresce basicamente no mesmo 
percentual, o que acaba dificultando a 
sobrevivência de muitas empresas. A 
jornada de compra está mudando, assim 
como o papel da loja física. Os consumidores 
não são mais apresentados aos produtos na 
loja, mas sim, dentro de suas casas através 
de pesquisas online.

De acordo com a consultoria Deloitte, 
apenas 47% dos clientes relatam estar 
satisfeitos com sua experiência na loja 
física no aspecto logístico e no cuidado com 
a loja; outros 41% relatam estar satisfeitos 
no nível emocional. “As expectativas da 
experiência na loja estão sendo definidas 
pela experiência digital dos consumidores”, 
disse Rod Sides ao explicar o que leva ao 
desapontamento dos clientes. Enquanto 
a maioria dos varejistas cresce em média 
2% ao ano, os grandes líderes mundiais do 
varejo alcançam um crescimento em torno 
de 13% no acumulado anual de vendas. 

Uma Revolução vol tada à ins ights 
de exper iências de compra na loja 

D O S  D A D O S  A O  E N C A N TA M E N TO : 

R E T A I L ’ S  B I G  S H O W

ROD SIDES  VICE-PRESIDENTE DE DISTRIBUIÇÃO - DELOITTE LLP 
MIKE MAULER EVP E PRESIDENTE - GAMESTOP CORPORATION
COLIN WATTS CEO - THE VITAMIN SHAPPE

Eles atribuem essa índice ao conhecimento 
profundo do seu público alvo, através da 
análise de dados, e a adequação que fazem 
nas lojas físicas em decorrência deste 
conhecimento. 

A Gamestop, varejistas de games e 
artigos relacionados, e a Vitamin Shoppe, 
de vitaminas e suplementos, utilizam 
estratégias muito parecidas para gerar 
engajamento com suas marcas. Elas 
trabalham com uma equipe que tem 
afinidade com o produto que vendem e 
o mesmo estilo de vida do cliente, assim 
conseguem falar a língua do consumidor. 
Também cuidam para que a loja física 
seja um ponto de encontro de pessoas que 
possuem o mesmo estilo de vida, assim 
conseguem fazer deste espaço um ambiente 
para troca de experiências. “O objetivo é 
ajudar os clientes a serem pessoas melhores. 
Eles precisam perceber que estão ganhando 
algo ao usar a nossa marca e comprando em 
nossas empresas”, disse Mike Mauler.

Atualmente, o índice de satisfação dos 
consumidores é maior nos canais online do 
que no físico. Para equilibrar esse índice o 

varejista precisa melhorar a experiência 
na loja, aumentar o nível de serviço e de 

produtos para que os clientes tenham 
experiências positivas. É a integração 

dos canais que irá captar os dados 
que possibilitarão um maior 

conhecimento do consumidor, 
permitindo assim, realizar 

ações realmente relevantes e 
personalizadas. 
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Em 2015, Scott Kelly embarcou 
numa missão que o levou ao espaço por 
340 dias. A palestra do astronauta 
da NASA e capitão aposentado 
da Marinha Americana foi um 
relato bem-humorado de sua 
trajetória: de adolescente de 
desempenho escolar medíocre 
até sua participação nessa 
missão espacial.  Em seu 
relato estão as lições 
que aprendeu e que se 
aplicam a qualquer 
empreendimento.

Kelly começou contando como aprendeu 
com a mãe, uma dona de casa sem 
condicionamento físico que se preparava 
para um exame de admissão na polícia, o 
valor da perseverança. Todos os dias via 
a mãe treinando, mesmo com a certeza de 
que ela jamais conseguiria ser aprovada. 
Mesmo reprovada uma vez, ela insistiu e 
conseguiu. Com isso Scott aprendeu que 
para se atingir uma meta é preciso ter um 
plano a seguir e superar os desafios, um de 
cada vez, mas com persistência obstinada. 
Aprendeu a importância de sair da zona 
de conforto e buscar uma meta ambiciosa. 
Ele declarou que se for para fracassar, que 
seja por ter tentado algo que valha a pena, 
algo grandioso.

Em seguida o capitão relatou o pavor 
que sentiu momentos antes do lançamento 
da espaçonave.  Como não havia o que 
ser feito, ele percebeu que teria que focar 
naquilo que podia fazer e esquecer o estava 

l ições de um ano no espaço
O  C É U  N Ã O  É  O  L I M I T E :

fora de seu controle. Precisou acreditar 
que os outros cumpririam suas tarefas e 
deu-se conta da importância de confiar 
na equipe com que se trabalha. Lembrou 
ainda que, tendo viajado com astronautas 
de outras nacionalidades, culturas e credos 
diferentes, foi importante aprender a 
respeitar a diversidade da equipe. E que, 
dependendo da tarefa, diferentes membros 
da equipe podem se tornar líder, ou seja, a 
liderança é situacional.

O astronauta concluiu sua palestra 
dizendo que aprendeu, sobretudo, que 
precisamos tratar melhor o nosso planeta 
e que, trabalhando em parceria com outras 
nações, a solução para os desafios científicos 
e tecnológicos de nosso tempo podem ser 
encontradas. “Temos que desafiar o status 
quo e trabalhar juntos, pois tudo o que os 
seres humanos conseguem sonhar, eles 
conseguem realizar”, enfatizou Scotty 
Kelly.

SCOTTY KELLY ASTRONAUTA E CAPITÃO APOSENTADO DA MARINHA AMARICANA - US NAVY

A COLABORAÇÃO E A SINERGIA ENTRE 
OS SETORES DE UMA EMPRESA É O QUE 

TRANSFORMA O AMBIENTE DE COMPRAS.
JOSÉ AGENOR DE ARAGÃO JUNIOR,  

 DIRETOR EXECUTIVO DA FECOMÉRCIO/SC
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Drew Green, CEO da Indochino e Jodie 
Fox, co-fundadora e chefe de Criatividade 
da Shoes of Prey dividiram o palco para 
apresentar um conceito inovador e bem-
sucedido: o primeiro na área de vestuário 
masculino e o segundo na de calçados 
femininos. Este conceito trata de produção 
sob medida, personalizada e customizada. 

As duas empresas têm muito em 
comum. Começaram como e-commerce e, 
para poder oferecer uma experiência de 
compra integrada e harmoniosa, optaram 
por espaços físicos também. Ambas visam 
possibilitar que o cliente tenha um produto 
único, que não apenas resolva uma 
eventual necessidade de tamanho, mas 
que reflita também a sua personalidade 
com relação a cores, texturas e adereços. 
Ambas optaram por espaços físicos em 
forma de showrooms e estúdios de design 
que não dispõem de produtos para pronta 
entrega, apenas mostruários.

E X P E R I Ê N C I A  D E  C O M P R A  S O B  M E D I D A 
PA R A  O  C L I E N T E  D O  S É C U LO  X X I

Na Indochino o cliente fornece, pelo 
site, suas medidas, escolhe cores e tecidos. 
Em duas semanas recebe em casa o 
terno pronto. Caso haja necessidade de 
algum ajuste, o cliente se dirige a um dos 
showrooms que disponibilizam consertos. 
Se morar distante de um showroom, a 
empresa reembolsa os custos dos ajustes 
no local selecionado pelo cliente.

A australiana Shoes of Prey permite o 
cliente escolher modelo, material e detalhes 
de customização mediante fornecimento 
de medidas. O produto final é visualizado 
na tela em 3D.  O calçado, todo feito à mão, 
é entregue no período de 4 a 6 semanas. A 
empresa faz a substituição caso o calçado 
apresente problemas de medidas. 

Fazer com que o cliente se sinta único, 
confiante e confortável com o produto que 
está usando, resume os valores das duas 
empresas. “Queremos que o cliente se 
sinta bem “, disse Drew Green ao finalizar 
a palestra.

LINDA KIRKPATRICK VICE-PRESIDENTE DE DESENVOLVIMENTO E MARKETING DA MASTERCARD
JODIE FOX CO-FUNDADORA E CHEFE DE CRIATIVIDADE DA SHOES OF PREY
DREW GREEN CEO DA INDOCHINO

R E T A I L ’ S  B I G  S H O W

DEVEMOS APLICAR EM 
NOSSOS NEGÓCIOS 

A GRANDE LIÇÃO 
APRENDIDA EM NEW 

YORK: UNIR TECNOLOGIA 
E ATENDIMENTO 

PERSONALIZADO.
INÊS MARIA RUVIARO VIEIR,  

 PITTOL CALÇADOS CONCÓRDIA LTDA
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Cada vez mais os consumidores passam 
a ter consideração por determinadas 
marcas, pois elas representam um estilo 
de vida, uma forma de ver o mundo e estão 
alinhadas ao que o cliente acredita. As 
marcas passam a ser verdadeiramente a 
cara dos seus consumidores. Foi baseado 
neste conceito que o Grupo Virgin, fundado 
pelo empreendedor Richard Branson, 
construiu 400 marcas em todo o mundo e 
emprega mais de 60 mil pessoas. O grupo 
opera em mais de 50 países, com negócios 
que vão desde telefonia móvel, viagens 
e transporte, serviços financeiros, lazer, 
entretenimento até saúde e bem-estar.

Para Branson, quando as marcas são 
associadas a um estilo de vida, as pessoas 
tendem a entender melhor caso haja um 
fracasso. “Os clientes vão entender que a 
vida é assim, as pessoas crescem e caem”, 
afirma o fundador. Para que as marcas 
sejam fortes e se alinhem com seu público, o 
foco dos empresários não deve ser somente 
a venda dos produtos, mas sim, ajudar 
a sociedade a ser melhor. O empresário 
enfatizou que desenvolver um ciclo de boas 
vibrações entre as empresas e as pessoas, 
melhora a qualidade de vida e constrói uma 
comunidade melhor.  As pessoas passam a 
ter possibilidade de compra e a economia 
consegue girar e se desenvolver.

SIR RICHARD BRANSON  FOUNDER, VIRGIN GROUP
KIP TINDELL CO-FOUNDER AND CHAIRMAN, THE CONTAINER STORE

O  E T E R N O  C O M P R O M E T I M E N TO  C O M 
A  M A R C A  N U M A  E R A  D E  M U D A N Ç A S 
C O N T Í N U A S  E  R E I N V E N Ç Ã O

Richard Branson continuou sua 
explanação alegando que para uma 
empresa crescer, é necessário que os 
empresários aprendam a delegar. “É 
preciso encontrar pessoas com mais talento 
do que nós para nos ajudar a administrar 
nossas empresas. Não podemos querer 
ser melhores sozinhos”, enfatizou. Ele 
continuou dizendo que é necessário ver 
o lado bom das pessoas e com isso criar 
um grande engajamento. Empoderar as 
pessoas para que elas possam cuidar da 
empresa como se fosse delas, que possam 
ajudar a administrar com o mesmo olhar 
do dono. “O bom líder tem que ter a noção 
clara de onde quer chegar, mas também 
ouvir as pessoas para saber o que elas estão 
pensando. É só sabendo o que elas falam 
que se pode colocar em prática suas ideias 
e vontades”, concluiu o fundador do Virgin 
Group.

Uma marca precisa entender que os 
clientes a procuram, na grande maioria, por 
recomendação dos funcionários e de outros 
clientes, por isso, uma empresa precisa ser 
verdadeira com seus colaboradores e com 
seu público. Isso fará toda a diferença para 
gerar engajamento entre as pessoas e o 
sucesso da sua marca virá através disso.

A TECNOLOGIA MUDA MUITO 
RÁPIDO E O MERCADO É MUITO 
DINÂMICO. POR ISSO, A CADA 

ANO QUE SE VEM PARA CÁ, É 
UM NOVO APRENDIZADO.

ATANÁZIO DOS SANTOS NETTO, 
VICE-PRESIDENTE FINANCEIRO E

DE GESTÃO DA FECOMÉRCIO/SC 
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R E T A I L ’ S  B I G  S H O W

CARRIE ASK EXECUTIVE PRESIDENT GLOBAL, LEVI STRAUSS & CO.
BRIAN KRZANICH CEO, INTEL

             como os dados e a tecnologia 
transformam a exper iência de compra

D E T E R M I N A N D O  A  T R A N S F O R M A Ç Ã O  D O 
VA R E J O :

O grande questionamento levantado 
neste debate foi: o que fazer com os dados 
e as informações que se tem dos clientes? 
O CEO da Intel classifica os dados como 
a força, o motor para as transformações 
no varejo. “É o novo petróleo para a 
transformação do mundo”, afirma Krzanich. 
Para a Intel é primordial monitorar os 
movimentos do consumidor, analisá-los e 
usá-los para promover maior interação e 
engajamento destes com a marca. Tudo 
o que se faz na empresa passa pelo “Ciclo 
Virtuoso de Crescimento”: tecnologias de 
aceleração, conectividade e experiências. 
A Intel acredita que pela análise de dados 
pode-se prever o que os clientes querem, se 
antecipar às suas necessidades e desejos. 
Com a utilização de dados é possível 
reinventar a experiência dentro da loja e 
criar a loja do futuro.

O painelista destacou que é preciso 
aproveitar as oportunidades que a tecnologia 
oferece, por isso a Intel está investindo cem 
milhões de dólares para melhorar o varejo. 
Entre estas melhorias, foram apresentados 
diversos produtos, como provadores que 
detectam automaticamente as roupas 
que foram levadas para serem provadas, 
óculos de realidade aumentada, 
robôs autônomos e soluções para 
os armazéns de distribuição, que 
aumentam o controle e diminuem 
o índice de perdas. Por exemplo: 
por meio da realidade 
aumentada os clientes 
podem experimentar os 

produtos, obter um panorama da loja e a 
localização de cada item. Para o executivo da 
Intel, a realidade virtual economiza muito 
dinheiro e otimiza a experiência de compra. 
Com um robô autônomo que circula por 
toda a loja é possível levantar informações 
de estoque, preços e o lugar certo para cada 
produto. “É preciso obter informações em 
tempo real e repassar isso na própria loja 
física. É o digital dentro do físico. Com isso 
vamos poder entender melhor os clientes 
e oferecer uma experiência de compra 
relevante”, conclui.

Carrie Ask diz que é preciso acabar com 
a diferença entre o que o sistema diz sobre 
disponibilidade de produto e a realidade nas 
prateleiras. O produto precisa sempre estar 
lá. Hoje, quando o cliente vai até a loja é 
porque a intenção de compra é grande, por 
isso, precisa se ter informações precisas e em 
tempo real. Essa tecnologia de mapeamento 
tem eliminado a complexidade na empresa 
simplificando o controle do estoque, o que 
permite focar mais no consumidor.
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O ATENDIMENTO E A 
QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

FAZ COM QUE O CONSUMIDOR 
INTERAJA COM A LOJA. ESSE 

É O GRANDE DIFERENCIAL.

Como focar em hospi ta l idade cr ia l igações 
profundas com o c l iente

A R R U M A N D O  A  M E S A  C O M  D A N N Y  M E Y E R :

O mercado tem presenciado mudanças 
no que diz respeito à dinâmica do varejo 
e dos serviços. Não faz muito tempo a 
inovação tecnológica foi sugerida como 
solução para os problemas do setor. Mais 
recentemente, propagou-se a necessidade 
de voltar aos elementos básicos como forma 
de atrair consumidores.  Danny Meyer, 
fundador da Union Square Hospitality 
Group, recomenda em sua palestra que 
se avance tecnologicamente a partir 
dos pressupostos básicos do varejo para 
conquistar clientes e estabelecer com eles 
uma relação duradoura.

O empresário ressaltou que a chave 
do sucesso está em se tornar essencial na 
vida do cliente. Para conseguir isso numa 
cidade como Nova Iorque que, por exemplo, 
conta com 26.500 restaurantes, é preciso 
trabalhar com diferenciação. O produto 
ou serviço que você oferece não pode estar 
disponível no restaurante ao lado. É assim 
que você se torna essencial na vida do 
cliente. 

GUNTHER T.BRIGHT VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO E GERENTE GERAL DE MERCHANT SERVICES – US., AMERICAN EXPRESS
PHIL WAHBA ESCRITOR SÊNIOR DE VAREJO, REVISTA FORTUNE
DANNY MEYER FUNDADOR E CEO, UNION SQUARE HOSPITALITY GROUP

Meyer também argumentou que 
na área de restaurantes os produtos 
representam 49% da receita para o sucesso 
e a hospitalidade envolvida nos serviços 
51%. Portanto, seus produtos precisam ter 
um valor agregado. Assim pode-se ter um 
cardápio com um número menor de itens, 
porém com pratos diferenciados e de maior 
qualidade. “Nenhum restaurante pode 
satisfazer a todos segmentos. Há que se 
escolher um item no cardápio e tornar-se 
excelente no seu preparo”, declarou o CEO.

Quanto a hospitalidade, o segredo está 
na contratação de pessoas que fazem a 
diferença. Pessoas que trabalham com 
ética, mente e coração. Estas precisam 
ser treinadas e empoderadas.  São os 
colaboradores que vão cativar e fidelizar 
os clientes, fazendo com que eles se sintam 
bem ao frequentar o estabelecimento. 
Danny Meyer sugeriu que os empresários 
façam o seguinte questionamento: Se eu 
fechasse as portas hoje, meus clientes 
sentiriam falta? E complementou com a 
citação da escritora Maya Angelou que 
enfatiza a importância da hospitalidade, 

quando afirma que as pessoas esquecem 
o que você lhes disse, o que você as fez, 

mas elas jamais esquecem como você 
as fez se sentir. E finalizou com um 

conselho: “Foque no essencial com 
hospitalidade”. 

ADALBERTO ANGELO HINKEL, 
COMPUFOUR SOFTWARE
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R E T A I L ’ S  B I G  S H O W

                     Uma visão do Federal
Reserve Bank of New York

A  E V O L U Ç Ã O  D O  C O M P O RTA M E N TO  D O 
C O N S U M I D O R :

A crise econômica que os Estados 
Unidos viveram a partir de 2008, quando 
houve o estouro da bolha imobiliária, 
mudou completamente a forma com que o 
consumidor passou a se comportar diante 
do comércio. As hipotecas das residências 
sempre foram utilizadas para financiar 
o consumo das famílias americanas, mas 
devido ao acesso facilitado ao crédito 
e a supervalorização das residências, 
os americanos passaram a consumir 
enlouquecidamente. Eles hipotecaram 
suas residências para comprar móveis, 
eletrodomésticos, fazer viagens e até 
trocar de carro, levando ao endividamento 
da população e por consequência à 
inadimplência.

Passados oito anos da crise, o que se 
vê hoje é uma mudança muito grande no 
comportamento de consumo das famílias 
americanas. Para William Dudley, CEO do 
FED, Federal Reserve Bank, as famílias 
aprenderam que o consumo exagerado é 

TERRY J. LUNDGREN CHAIRMAN AND CEO - MACY’S, INC.
WILLIAM DUDLEY CEO, FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK

insustentável. Muitos ficaram sem suas 
casas, outros viram seus parentes perderem 
tudo e isso fez com que uma consciência 
de poupança começasse a ser criada nos 
Estados Unidos. Hoje as famílias estão 
preferindo quitar suas hipotecas e gerar 
fundos de poupança para depois, com 
dinheiro no bolso, voltarem a consumir.

Diante deste cenário, em que as receitas 
das famílias e o consumo vão diminuindo 
e as poupanças passam a aumentar, as 
vendas no comércio se estabilizam. A 
aposta do varejo e do mercado financeiro 
está nos jovens, que ganham menos, mas 
consomem mais. Isso os leva a contrair 
dívidas junto aos bancos fazendo girar 
a economia do país. Estamos vivendo no 
Brasil um fenômeno muito parecido com o 
dos Estados Unidos. Nossa economia está 
passando por dificuldades devido a falta 
de gestão das contas públicas e também 
pelo consumo exagerado que levou ao 
endividamento das famílias brasileiras. 
O crédito fácil e o incentivo exagerado ao 

consumo também contribuíram para a 
chegada neste estágio. Acredita-se que 

a economia retome seu crescimento 
e que o país volte a se desenvolver. 

A exemplo dos Estados Unidos, 
a população brasileira mudará 

a forma de consumir e o 
varejo precisará romper 

com o antigo modelo de 
negócio, adaptando-se às 

tendências de consumo 
mais conscientes e 

exigentes. 
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O primeiro painelista, Pano Anthos, 
iniciou sua explanação dizendo que a 
evolução nas lojas não foi tão grande nos 
últimos cem anos e ainda não houve uma 
disruptura completa. É preciso fazer na loja 
física o que se está fazendo na loja virtual. 
Um exemplo é o crescimento da Amazon 
e como o uso das novas tecnologias estão 
contribuindo para maior engajamento e 
interação com o consumidor. “É preciso 
ouvir, observar e saber como o consumidor 
está se comportando e, com isso, criar novas 
oportunidades e experiências inesquecíveis”, 
alegou o fundador da XRC Labs. Se na loja 
virtual é possível encontrar algo além do 
produto, como informações, comentários de 
outros consumidores e explicações, é preciso 
oferecer essa mesma experiência dentro da 
loja física.

Erik Skantze, CEO da Perseus Mirrors, 
apresentou o espelho inteligente que está 
integrado a uma plataforma de compra 
e que pode ser distribuído em diversos 
pontos da casa do consumidor. Esse espelho 
permite que o consumidor faça interações e 
tenha experiências de compras marcantes. 
A tecnologia acoplada na peça informa, 
com antecedência e por meio de alertas, as 
necessidades do consumidor. Com isso, ele 
pode efetuar uma nova compra e acessar 
informações sobre a marca.

A Strypes apresentou o conceito de 
personalização dos produtos. Alexa Fleiscman, 
CEO da empresa, falou da diferença entre 
customização e personalização. O que o 
cliente quer é ter uma experiência de compra 
personalizada onde, ele mesmo, personaliza 
seus produtos. O que a Strypes faz é dar ao 
cliente uma experiência relevante e produtos 
singulares onde ele participa do processo. 
Conclui dizendo que os clientes pagam 20% 
a mais por um produto que ele ajudou a 
criar, e que é preciso trazer o consumidor 
para o processo. “Isso sim é personalização”, 
destacou Alexa.

PANO ANTHOS FOUNDER AND MANAGING DIRECTOR, XRC LABS
LESLIE COHEN EXECUTIVE DIRECTOR, XRC LABS
JOE BENINATO FOUNDER AND CEO, BANTER
ALEXA FLEISCHMAN CEO, STRYPES
ERIK SKANTZE CO-FOUNDER AND CEO, PERSEUS MIRRORS
LIYIA WU FOUNDER AND CEO, SHOPSHOPS

O  VA R E J O  E M  V E LO C I D A D E  D E S E S TA B I L I Z A D O R A

Joe Beninato, CEO da Banter, 
apresentou a seguinte pesquisa: “Menos 
de 10% dos clientes baixam os aplicativos 
das lojas e se conectam com elas. Como se 
conectar com os outros 90% restantes? ”. 
O executivo diz que as empresas precisam 
se conectar com os clientes, e os clientes 
com as lojas, por meio de mensagens 
de texto. Essa maneira de se conectar 
com a marca aumenta as vendas, reduz 
custos e proporciona maior satisfação e 
engajamento. “Mensagem de texto é a 
ferramenta de comunicação mais utilizada 
entre as pessoas, portanto, devemos dar 
o que elas querem”, afirmou Beninato. A 
Banter utiliza a ferramenta de comunicação 
por meio de mensagens escritas no celular 
por algumas razões: é fácil, é informal, é 
genuíno e expressivo, não é limitado pelo 
tempo e está sempre ligado e perto de você.

Liyia Wu, CEO da ShopShops, comenta 
que a geografia não pode mais limitar 
um comprador apaixonado e com fome de 
marcas que estão distantes. O consumidor 
pode ter uma experiência de compra 
imersiva independente de sua localização. 
A ShopShops utiliza uma plataforma 
interativa que ajuda, orienta e guia os 
consumidores chineses que vão aos EUA 
a realizarem suas compras. Outra opção 
oferecida são as transmissões ao vivo dentro 
das lojas para demonstrar os produtos 
disponíveis e atrair os consumidores que 
não podem ir para os EUA. Após assistirem 
os vídeos, os clientes podem efetuar suas 
compras online. O usuário pode usar a 
ShopShops como um guia de compras e 
quando voltar para casa podem continuar 
fazendo aquisições. Os consumidores podem 
fazer suas compras no varejo americano 
sem nunca ter estado no país.
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O consumidor está cada vez mais 
exigente e consciente daquilo que deseja 
consumir. Por conta disso ele cobra 
das empresas uma postura verdadeira 
e transparente. As empresas, por sua 
vez, precisam passar ao consumidor 
que estão preocupadas com ele, com a 
comunidade e com o meio ambiente. 
Estas ações transmitem uma sensação 
de compromisso da marca, o que gera 
um engajamento entre os envolvidos. 
O consumidor consciente valoriza as 
empresas que possibilitam uma maior 
qualidade de vida para as pessoas, por 
meio dos seus valores e do compromisso 
que criam com a comunidade em que 
estão inseridos, seja em nível local ou 
global.

Além de desenvolver estratégias 
para comunicar os valores da empresa 
ao mercado, transferir aos funcionários 
a paixão do fundador e aquilo que ele 
acredita são formas de fortalecer o 
engajamento com o cliente. Isso será 

R E T A I L ’ S  B I G  S H O W

C O N Q U I S TA N D O  O  C L I E N T E  S O C I A L M E N T E 
C O N S C I E N T E  D O S  D I A S  AT U A I S
TRISTAN POLLOCK EIR/VENTURE PARTNER, 500 STARTUPS
CHRISTOPHER GAVIGAN FOUNDER AND CHIEF, THE HONEST COMPANY
LARS PETERSSON PRESIDENT, IKEA US

transferido de forma verdadeira ao 
consumidor que passa a participar das 
decisões sustentáveis da marca.

 Todos os setores da empresa devem estar 
interligados, dialogar entre si e ter foco nos 
valores sustentáveis. A nova geração quer 
saber como os produtos foram fabricados e 
rastrear a origem deles. Quer saber como 
as roupas são feitas, se não foi utilizado 
trabalho escravo e se não houve poluição ao 
meio ambiente nesta fabricação. Enfim, a 
importância pelo assunto sustentabilidade 
não é mais uma moda, é uma realidade. As 
pessoas se importam tanto com isso a ponto 
de pagar até 20% a mais por um produto 
sustentável, que transmita confiança e 
alinhamento com aquilo que acreditam.

O alinhamento do discurso com a 
prática nunca foi tão levado a sério como 
está sendo nesta geração. As marcas 
que conseguirem passar confiança aos 
consumidores ganharão cada vez mais 
adeptos e, por conta disso, um aumento em 
suas vendas.

A INTEGRAÇÃO ENTRE 
LOJA FÍSICA E VIRTUAL 

É O QUE GARANTIRÁ O 
SUCESSO DOS NEGÓCIOS.

VERIDIANA MENDES LAZZARI ZAINE, 
 COMERCIAL ZAINE
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a sua linha tecnológica 
de equipamentos, como: 
computadores portáteis, 
impressoras de RFID, 
scanners, suprimentos e 
softwares de gestão e operação.

Outro espaço visitado pela 
comitiva do Senac foi o da Tyco 
Soluções Integradas, um dos 
maiores desenvolvedores de soluções 
de segurança e controles para a gestão 
de varejo. Lá foram apresentados os 
softwares que identificam os clientes e 
fazem leitura facial, podendo determinar 
comportamento, sexo, idade e estado de 
espírito. Apresentaram também outros 
softwares que identificam e monitoram fluxo 
de loja, zonas de maior circulação, dados de 
compra e vitrines de interação com público. 
Foram vistos também, totens que dão dicas 
de combinações de roupas de acordo com o 
sexo, idade e geração a qual o consumidor 
pertence, sem a necessidade de apertar 
nenhum botão, simplesmente através da 
leitura facial e corporal.

A última empresa que o grupo conheceu 
foi a Intel, uma gigante da tecnologia que 
apresentou mais de 30 soluções inovadoras 
desenvolvidas por parceiros em todo o 
mundo. Algumas destas ainda nem estão 
em uso. O que mais chamou a atenção neste 
estande foi uma impressora de roupas, onde 
o consumidor pode escolher o tipo de peça que 
deseja e imprimir em até 45 minutos uma 
blusa de lã, por exemplo. Outro destaque 
foram os óculos de realidade virtual que 
permitem que os consumidores possam 
fazer compras, dentro de sua casa, como se 
estivessem na loja física. 

A feira da Retail’s Big Show trouxe em 
2017 muitas novidades aos participantes 
que foram em busca, principalmente, de 
soluções tecnológicas para suas empresas. 
Grandes indústrias de equipamentos 
e softwares estiveram presentes, 
demonstrando produtos inovadores em 
um espaço destinado exclusivamente para 
este fim, o Inovation Lab – Laboratório 
de Inovação.  Haviam outros dois andares 
na EXPO: um destinado a empresas de 
médio porte que, além de demonstrarem 
soluções que já estão nas lojas, também 
trouxeram produtos que ainda nem 
chegaram ao mercado. Outro andar foi 
destinado as grandes empresas que já eram 
conhecidas pelo público e que chamaram a 
atenção pelos equipamentos e soluções que 
apresentaram.

O que se viu nos mais de 500 estandes 
que haviam na feira foi a presença de 
equipamentos para a realização de 
inventário, self-checkouts, medidores 
de fluxo de loja, armazenamento em 
nuvem, uso de inteligência artificial para 
atendimento e também para gestão dos 
indicadores. Outros destaques foram os 
softwares de gestão de relacionamento 
com o cliente - CRM, informações para 
tomada de decisão apresentadas através de 
dashboards de fácil leitura e a tecnologia 
RFID (Identificador por Rádio Frequência) 
que facilita o inventário, a gestão dos 
produtos e a interação dos mesmos com as 
plataformas digitais.

O grupo de empresários que participou 
da Missão NY 2017 foi recebido pela maior 
fabricante de equipamentos para varejo do 
mundo: a Zebra. A empresa apresentou toda 

F E I R A  T E C N O L Ó G I C A

E X P O  N R F :
tecnologias inovadoras que
permitem otimizar a experiência
de compras dos cl ientes
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APESAR DE SER UMA 
FEIRA VOLTADA 

AO VAREJO, 
EXISTEM MUITAS 

TECNOLOGIAS 
VOLTADAS TAMBÉM 

AO ATACADO.
VALMIR MULLER, 

NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA
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O workshop de encerramento é o momento em que o conjunto 
de tendências e pontos marcantes, vistos ao longo da Missão, 
são discutidos junto aos empresários participantes. Em 2017, 
os principais tópicos apontados como relevantes, e que 
devem ocupar a atenção dos empresários brasileiros, estão 
apresentados nas próximas páginas.

W O R K S H O P  D E  E N C E R R A M E N T O

MISSÃO TÉCNICA 

NY 2017

TENDÊNCIAS DE VAREJO
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O maior diferencial competitivo 
das empresas é o desenvolvimento 
das pessoas, tanto interno quanto 
externo. Uma organização é feita 
por pessoas e não por “coisas”. São 
pessoas preparadas que promovem 
o diferencial necessário para o 
engajamento dos clientes. Mudar 
o paradigma atual para promover 
políticas de atração e retenção 
de talentos do mercado é o que 
sempre fará a diferença para as 
organizações.

É necessário ter bem definidos quais 
são os objetivos da organização e se 
manter firme em uma estratégia alinhada 
ao alcance destes. Buscar a efetividade 
nos processos da empresa, principalmente 
promovendo valores agregados que 
possam ser percebidos sob o ponto de 
vista dos clientes. Conhecer seu público 
alvo para promover relacionamento e 
poder proporcionar a personalização do 
atendimento e dos produtos, são itens 
que estão cada vez mais valorizados no 
mercado. 

W O R K S H O P  D E  E N C E R R A M E N T O

O alinhamento dos pilares da 
sustentabilidade (finanças, sociedade e 
meio ambiente) são a chave das empresas 
de sucesso. A gestão sustentável prima 
também pelo alinhamento entre os valores 
organizacionais, a cultura empresarial e 
uma liderança voltada à disrupção, com o 
objetivo de compartilhar responsabilidades 
com a equipe e com isso gerar um 
engajamento entre os colaboradores, 
a empresa e os consumidores. Estes 
valorizam cada vez mais a essência dos 
produtos e marcas, juntamente com um 
posicionamento que alinha o discurso com 
a prática.

GESTÃO SUSTENTÁVEL FOCO NAS PESSOAS, 
TREINAMENTO CONSTANTE 
DA EQUIPE E BUSCA PARA 
TRABALHAR COM OS MELHORES

ESTRATÉGIAS ASSERTIVAS E 
EFICIÊNCIA NOS PROCESSOS 
COM FOCO NO CLIENTE

No comércio, o mundo físico se 
mistura ao virtual, assim todos os 
canais de relacionamento com os 
clientes devem ser tratados como 
um canal único, alinhando as 
estratégias de precificação, logística, 
comunicação, etc. Considerar esta 
característica é imprescindível para 
atender aos anseios e expectativas 
dos consumidores.

OMNICHANNEL (TODOS
OS CANAIS INTEGRADOS)

As organizações precisam estar 
atentas a evolução constante do mercado, 
principalmente no que diz respeito a 
tecnologias e inovações. As empresas 
precisam estar em constante reinvenção. 
Para o cliente, conveniência é um fator 
determinante e a tecnologia deve ser 
usada para propor essa conveniência de 
forma simples, mas ao mesmo tempo, 
que aproxime ainda mais a empresa e o 
consumidor.

INOVAÇÃO E USO DE 
TECNOLOGIAS PARA FACILITAR 
A VIDA DAS PESSOAS E 
ALAVANCAR RESULTADOS

Atualmente existe uma grande 
quantidade de dados disponíveis 
para as organizações, contudo, 
o que traz diferencial para as 
empresas é conhecer quais são 
os dados relevantes para sua 
realidade. Assim, esses dados 
podem prover informação e 
subsidiar a tomada de decisão mais 
efetiva, potencializando o alcance 
dos resultados. Antes “Big Data” 
era o grande tema, hoje o 
“Small Data”, que alimente os 
indicadores chave do negócio, 
é que traz um diferencial 
e a alavancagem dos 
negócios.

DADOS PARA RESULTADOS
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 Os novos paradigmas de mercado, 
comportamento, consumo e tecnologia 
trazem a necessidade de novos processos 
dentro das organizações. Estes processos 
estão demandando novos profissionais 
que antes não se imaginava que fossem 
necessários para determinados negócios 
ou segmentos. Profissões que ainda nem 
foram preparadas pelas universidades. 
Essas novas carreiras estão sendo 
criadas e desenvolvidas pelos próprios 
profissionais que perceberam as 
necessidades, demandas e os desafios do 
mercado.

NOVAS PROFISSÕES E CARREIRASENGAJAMENTO DO CONSUMIDOR 
COM A MARCA E PERSONALIZAÇÃO 
DE PRODUTOS E ATENDIMENTO

Engajar o colaborador é condição 
indispensável para uma operação efetiva, 
mas engajar o consumidor, transformando-o 
em um “embaixador” da marca é o que vai 
melhorar o seu posicionamento no mercado. 
Junto a isso, vem o fato de que as pessoas 
não querem mais ser vistas como números, 
mas sim, tratadas como indivíduos únicos. 

Engajar a marca com seu público, a ponto 
de poder entender o que este pensa e 

como age, para poder então realizar 
uma experiência personalizada, 

será cada vez mais crucial para a 
sobrevivência das empresas.
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P A R T I C I P A N T E S

Adalberto Angelo Hinkel
Adriano Manoel dos Santos
Alexandre Alberto Weimer
Amarildo José da Silva
Antonia Maria Wurzius
Antonio Nahum Zaine
Atanázio dos Santos Netto
Bruno Breithaupt
Carlos Roberto Burigo
Célio Spagnoli
Deise Marina Contesini dos Santos
Dênis Luiz Lunelli
Denise Maria dos Santos
Eder Ouriques
Giseli Mara Schena
Inês Maria Ruviaro Vieira
Janice Breithaupt
Jaqueline Menegat
Joana Breithaupt Lunelli
José Agenor de Aragão Junior
Ketiny Karen Variza Sehn
Losinde Maria Spagnoli
Marc Knoppe
Marcelo Queluz Muller
Mayara Batista Alves
Milene Muller
Phelipe Eduardo Mendes Kutscher
Renato Campos Carvalho
Rudney Raulino
Telmo Sandro Poli
Thomas Vogler
Valmir Muller
Veridiana Mendes Lazzari Zaine
Wagner Aragonês Muller

PARTICIPANTES

Eliézer Ribeiro de Souza
Fernando Silva
Leonida Campestrini Kretzer
Marcus Tutui
Vinicius Cadore Furlanetto

EQUIPE TÉCNICA

Deborah Guimarães Heinzen
Naiana Silva Rocha
Rosangela Schmidt Rocha

EQUIPE LOGÍSTICA

42 MISSÃO TÉCNICA NY MAGAZINE



43MISSÃO TÉCNICA NY MAGAZINE



MOMENTOS DE NETWORKING, 
DESCONTRAÇÃO E LAZER TAMBÉM 

ESTAVAM NA PROGRAMAÇÃO DA 
MISSÃO TÉCNICA NY 2017.

2

1

6
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5

4

4

1  Comitiva da Missão NY 2017 conhecendo os centros financeiros americanos,  durante City Tour em New York

2  Empresários em clima de descontração, durante o trajeto para as visitas técnicas

3  Representantes do segmento do Atacado durante a visita aos expositores da EXPO NRF  

4  Empresários de Concórdia, oeste catarinense, formaram a maior delegação da Missão NY 2017

5  Nossos participantes foram convidados pela Zebra para um jantar de networking e geração de negócios durante a passagem por New York

6  A bordo de um barco que navegou pelo Rio Hudson, passando pelos principais pontos turísticos da cidade,nossa
comitiva participou de um  jantar de confraternização para se despedir da edição de 2017 da Missão NY

3

4
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EMPRESA:  
Dedal de Ouro - Fashion, 

Tecidos e Aviamentos
RAMO DE ATUAÇÃO:  

Comercio Atacadista e 
Varejista de Aviamentos para 

Industria Textil
ABRANGÊNCIA: 

Santa Catarina, Paraná e São 
Paulo

EMPRESA:  
Distribuidora Muller
RAMO DE ATUAÇÃO:  

Distribuidora de alimentos
ABRANGÊNCIA: 

Santa Catarina e região 
metropolitana

de Curitiba

EMPRESA:  
Distribuidora Timoneiro

RAMO DE ATUAÇÃO:  
 Distribuidora autorizada Mondelez

ABRANGÊNCIA:
Litoral Catarinense

(Itapoá até Passo de Torres)  

EMPRESA:  
PickPack Embalagens e 

Descartáveis
RAMO DE ATUAÇÃO:  

Ramo de atuação: embalagens, 
descartáveis, material de 
limpeza e utilizadas para 
o segmento food-service, 

institucional e varejo
ABRANGÊNCIA:

Litoral centro e Vale do Itajaí

EMPRESA:  
Associação de Distribuidores e 

Atacadistas Catarinenses
RAMO DE ATUAÇÃO:  

Serviços aos associados, 
como assessoria, capacitação, 

convênios e eventos
ABRANGÊNCIA: 

Estadual (Santa Catarina)

EMPRESA:  
Distribuidora Virtual
RAMO DE ATUAÇÃO:  

Produtos alimentícios e 
guloseimas

ABRANGÊNCIA:  
Região entre Joinville, Rio 

do Sul e Florianópolis

DISTRIBUIDORA 
VIRTUAL EMPRESA:  

Fecomércio Santa Catarina
RAMO DE ATUAÇÃO:  

representante dos interesses e 
da atuação do setor terciário. 
Oferece produtos e serviços 

como pesquisas de mercado e 
econômicas, câmaras setoriais 

e certificação de origem e 
digital.

ABRANGÊNCIA: 
Santa Catarina

EMPRESA:  
KR3 administradora de 

consórcio
RAMO DE ATUAÇÃO:  

Consórcio empresarial 
de imóveis, automóveis e 

caminhões
ABRANGÊNCIA:  

Nacional

EMPRESA:  
Santos Supermercados

RAMO DE ATUAÇÃO:  
Comércio varejista de 

mercadorias em geral, com 
predominância de produtos 

alimentícios
ABRANGÊNCIA:
Santa Catarina -

Palhoça e Imbituba

EMPRESA:  
Brusoft Informática Ltda.

RAMO DE ATUAÇÃO:  
Venda de Hardware, Software 

de gestão, Segurança de 
dados e Serviço de TI

ABRANGÊNCIA:
Região Sul do Brasil

EMPRESA:  
CompuFour Software
RAMO DE ATUAÇÃO:  

Softwares como Serviço (SaaS) 
ABRANGÊNCIA:

Nacional

EMPRESA:  
O2 Multicomunicação (ó Dois)

RAMO DE ATUAÇÃO:  
Comunicação Estratégica

ABRANGÊNCIA:
Região Sul do Brasil e São 

Paulo

EMPRESA:  
Comercial Zaine Ltda.
RAMO DE ATUAÇÃO:  
Roupas e calçados 

ABRANGÊNCIA: 
Mafra e região 

EMPRESA:  
Laleska Store

RAMO DE ATUAÇÃO:  
Vestuário e Moda
ABRANGÊNCIA: 

Concórdia e região

EMPRESA:  
Müller Novo Horizonte 

Distribuidora Ltda
RAMO DE ATUAÇÃO:  

Distribuição de alimentos para 
humanos e pequenos animais

ABRANGÊNCIA:  
Santa Catarina

(exceto Região Oeste)

EMPRESA:  
Serviço Social do 

Comércio – Sesc/SC 
RAMO DE ATUAÇÃO:  

Eventos e serviços em cinco 
grandes áreas: educação, 

saúde, cultura, lazer e ação 
social

ABRANGÊNCIA:
Estadual (Santa Catarina)

EMPRESA:  
Grupo Lunelli

RAMO DE ATUAÇÃO:  
Indústria Textil e Moda

ABRANGÊNCIA:
Nacional

EMPRESA:  
Pittol Calçados

RAMO DE ATUAÇÃO:  
Calçados, confecções, artigos 

de viagem e acessórios
ABRANGÊNCIA: 

Região Sul do Brasil

EMPRESA:  
Livraria Santa Cruz
RAMO DE ATUAÇÃO:  

Comércio de livros e presentes
ABRANGÊNCIA:

Nacional

EMPRESA:  
Café Colonial Encostas da Serra

RAMO DE ATUAÇÃO:  
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO INTERNACIONAL
EM GESTÃO DE NEGÓCIOS DO COMÉRCIO

INOVE SEU NEGÓCIO
E ACELERE SEUS
RESULTADOS.

O PACOTE TERRESTRE INCLUI:

• Hospedagem durante todo o período em hotel 5 estrelas 

• Café da manhã;

• Maleteiro;

• Seguro de viagem;

• Chip telefônico para ligações + internet;

• Transfer aeroporto – hotel – aeroporto;

• Assessoria logística para as programações;

• Assistência profissional e técnica Senac, Volée Viagens e THI;

• City Tour em Munique.

PARA MAIS DETALHES ENTRE EM CONTATO:
SENAC – (48)  3251-0319 OU (48)  98835-4873  

EMPRESARIAL@SC.SENAC.BR |  SC.SENAC.BR |  VOLÉE – (48)  3348-0078

Programação:  Consulte-nos quanto as datas

Pacote Terrestre:
 
SOB CONSULTA.

Pacote Aéreo:

SOB CONSULTA.

INVESTIMENTO:  

EVENTO

Saída do Brasil

Chegada em Ingolstadt - Alemanha

Visita ALDI
Visita AUDI
Networking

Visita Ingolstadt Village
Networking

Wks- Gestão de Pessoas - THI
Laboratório Consultivo - THI
Wks- Gestão Logística - THI
Laboratório Consultivo - THI
Fechamento e Feedback

Tour THI
Palestra THI
Workshop
Painel/Debate

Saída de Ingolstadt -Alemanha

Chegada ao Brasil

City Tour em Munique

Visita Media Saturn
Wks- Marketing e Estratégias - THI
Laboratório Consultivo - THI
Networking

DATA

Sexta 

Sábado

Domingo

Agenda sujeita a alterações.

Terça

Sexta

Quarta

Segunda

Sábado

Domingo

*Grupo mínimo de 10 pessoas.

Quinta
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