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O varejo é feito de pessoas e, ainda que seja real 
e necessário o avanço da tecnologia, nada, ainda, 
substitui a relação humana, principalmente para o 
desenvolvimento do comércio. Desconstruir, ter ousadia 
e disposição e, sobretudo, sabedoria para lidar com as 
mudanças inevitáveis do setor foi a mensagem que mais 
ouvimos dos executivos do varejo americano, durante 
os nove dias de Missão Técnica NY 2018, que completou 
neste ano a 7ª edição do Varejo e a 2ª de Atacado do 
Senac/SC e Fecomércio SC.  

Foram visitas intensas e de muito aprendizado com 
um grupo formado por mais de 40 profissionais, entre 
empresários e especialistas do comércio de vários estados 
do Brasil, em empresas referência em diversos segmentos. 
Também foram três dias de palestras durante a maior 
feira de varejo do mundo, a NRF – Retail’s Big Show, para 
impulsionar um mercado que tem mudado a rota para se 
adaptar às novas gerações e a um novo movimento de 
consumo: voltado para experiências e totalmente digital. 
A inovação também se fez presente em vários momentos: 
no discurso, na abordagem com o cliente, na estrutura de 
lojas e empresas, nas estratégias de gestão e de vendas, e, 
principalmente, na experiência de consumo, palavra chave 
para entendermos o sucesso do varejo- e do comércio-  
numa das cidades mais importantes do mundo.

É indiscutível a representatividade que Nova Iorque 
tem em diversos aspectos da sociedade: na mídia, nas 
artes, pesquisa, tecnologia, educação, economia, e, claro, 
no comércio- que tem uma relação estrutural com o 
desenvolvimento da cidade. O britânico Henry Hudson, 
no início de 1600 e a mando da Companhia das Índias 

Re lações  humanas  e  o  f o r t a l ec imen to  do  va re j o

E D I T O R I A L

RUDNEY RAULINO 
DIRETOR REGIONAL DO SENAC SANTA CATARINA

Ocidentais, chegou por ali para explorar o que hoje é 
considerado um dos maiores portos naturais do mundo. 
Foi ele o responsável por prever que o rio – mais tarde 
chamado de Hudson, em sua homenagem - era grande 
o suficiente para fazer o comércio e a economia emergir 
naquele local. Convenceu, na época, George Washington 
que a economia dos Estados Unidos tinha que ser livre e 
estatal e em menos de quatro séculos a cidade se tornou a 
mais importante do mundo pelo livre comércio.

Como diz o ditado, “muita água passou por aquele 
rio desde então”, e muitas revoluções aconteceram. 
Chegamos ao ponto de questionar o desaparecimento de 
funções humanas e elevar a tecnologia como substituição 
ao homem. O avanço é inevitável, tanto quanto a percepção 
da importância das relações. É necessário que se lembre 
sempre que razão social existe para um propósito e que 
o funcionamento das empresas e o motivo pela qual 
elas existem não devem se sobrepor à necessidade de 
se trabalhar para o coletivo. Toda ação é seguida de uma 
reação, nem sempre imediata ou de grandes proporções, 
mas que sempre afetará a vida de alguém e o espaço na 
qual ela está inserida.

O Senac/SC é especialista em promover a educação 
e o aprendizado para o comércio. Com o programa 
Missão Técnica NY queremos, além disso, ser uma ponte 
com a inovação, auxiliar na transição necessária para 
que tenhamos em Santa Catarina um comércio forte e 
aderente, moderno e disruptivo, e propenso em olhar 
o oferecimento de experiência para seu cliente, com 
propósitos de sua fidelização.
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Os milhares de pontos de interrogação que 
pairavam a cabeça dos empresários na NRF - Retail´s 
Big Show dos anos anteriores parecem ter sido 
substituídos por exclamações. Alguns receios dos 
varejistas sobre o futuro dos pontos de vendas- como 
a derrocada das lojas físicas ou as dificuldades de 
conquistar o “novo consumidor”- passaram a ser 
encarados sob outra ótica. O evento realizado em 
janeiro, em Nova Iorque, é considerado um farol para 
o setor e foi o principal destino dos 50 participantes 
da Missão NY deste ano.

Segundo os maiores players do varejo mundial, 
a integração entre on e off-line, resumida no termo 
omnichannel, é uma realidade possível e necessária. 
No lugar de concorrência entre os dois canais, a 
solução é uni-las, já que o consumidor transita entre 
elas. Quem nunca pesquisou os preços no site e 
depois comprou na loja ou experimentou o produto 
na prateleira, mas finalizou a compra no ambiente 
virtual? Alguns fatos recentes também reforçam 
essa mudança de rota: a gigante Amazon comprou a 
rede Whole Foods Market, cadeia de supermercados 
de comida natural e orgânica com mais de 400 lojas 
físicas nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. No 
fim de janeiro também lançou Amazon Go, primeiro 
supermercado sem caixa e filas, em Seatle, EUA.

BRUNO BREITHAUPT 
PRESIDENTE DO SISTEMA FECOMÉRCIO DE SANTA CATARINA

A R T I G O

Três palavras-chave também deram a tônica em 
boa parte das palestras: ‘experiência de compra’, 
‘personalização’ e ‘digitalização’, conceitos essenciais 
para atender o novo comportamento de consumo. 
Mas como eles podem ser aplicados na prática nos 
negócios? Em primeiro lugar é necessário entender o 
significado de cada um. A jornada de compra precisa 
ser significativa e relevante desde o momento em 
que o cliente teve o primeiro contato com o produto/
serviço, na loja física ou no site, até a hora da 
efetivação da compra.

Durante as visitas técnicas realizadas antes do 
evento podemos ver de perto vários exemplos de boas 
práticas. Na loja de artigos femininos Anthropologie, 
o atendimento é personalizado e direcionado para 
que o cliente tenha de fato uma boa experiência 
durante a compra. Por lá, são oferecidos profissionais 
para auxiliar em questões de estilo e imagem pessoal, 
além de estilistas que ajudam na escolha das peças de 
acordo com o perfil de cada cliente.

Oferecer um produto ou serviço com a cara 
do consumidor, que atenda seus desejos ou 
necessidades específicas, não é novidade entre as 
tendências, mas o refinamento das informações com 
o avanço da tecnologia amplia as possibilidades de 
diferenciação ou customização das mercadorias. Com 
a automatização de algumas tarefas- e para isso existe 
um amplo leque de software, das operações mais 
simples às mais complexas- e a coleta de dados dos 

Farol  do varejo
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clientes, a venda pode se tornar mais ágil, eficiente 
e precisa. Na Rebecca Minkoff, marca reconhecida 
pelo design e tecnologia das peças, o atendimento é 
diferente desde o momento em que se entra na loja. Ao 
invés de passar pelas araras, o consumidor escolhe suas 
peças num painel digital, a partir de características já 
“ditas” para o sistema. Quando chega ao provador, 
as peças já estão prontas para 
serem experimentadas.

Uma afirmação do fundador 
do Walmart, Sam Walton, 
sintetiza a importância da 
valorização do fator humano: 
“Para o funcionário cuidar bem 
do cliente, é indispensável à 
empresa cuidar bem dele”. 
Esta forma de pensar foi 
compartilhada por Ariana 
Huffington, CEO da startup Thrive Global e fundadora 
do The Huffington Post, que abordou a humanização 
com maestria, durante a palestra, e lançou uma 
provocação para o público: “Aqui se falou muito 
de experiência do consumidor, mas como é que os 
seus colaboradores, se estiverem exaustos, poderão 
oferecer uma boa experiência?” A principal lição é que 
o engajamento deve ser de dentro para fora. Para ter 
uma marca reconhecida, o empresário precisa de uma 
política de valorização das pessoas que estão atrás do 
balcão, dos fornecedores ao atendimento, passando 
pelo operacional e gestão.

Na loja de artigos para animais de estimação 
PetSmart, por exemplo, a capacitação e o 
desenvolvimento dos colaboradores é palavra de 
ordem para que funcionário e cliente possam “falar 
a mesma língua”. O processo de identificação com 
o propósito da empresa começa na contratação, por 
isso lá só trabalham pessoas que são apaixonadas 

por animais. No crachá, por 
exemplo, são apresentadas as 
informações do funcionário e a 
foto do seu animal de estimação, 
permitindo que o consumidor 
escolha um atendente que 
tenha mais conhecimento sobre 
determinada espécie ou raça.

Em 2018, o ambiente 
econômico no Brasil deve 
ser mais favorável aos 

empresários. Somando os insights da 7ª Missão NY 
e o empreendedorismo nato do catarinense podemos 
desenvolver cada vez mais um senso de adaptação aos 
novos tempos e turbinar os negócios nos próximos 
anos, apostando em tecnologias que tornem as 
operações mais produtivas e competitivas, sem 
desviar o foco do maior patrimônio das empresas: o 
capital humano.

O REFINAMENTO DAS 
INFORMAÇÕES COM O 

AVANÇO DA TECNOLOGIA 
AMPLIA AS POSSIBILIDADES 

DE DIFERENCIAÇÃO OU 
CUSTOMIZAÇÃO DAS 

MERCADORIAS
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A P R E S E N T A Ç Ã O

MISSÃO TÉCNICA NEW YORK 2018:
Maratona de aprend izado

O ano de 2018 iniciou com uma maratona de aprendizado para 
empresários e profissionais do varejo e atacado, que embarcaram com a 
Fecomércio SC e o Senac/SC para mais uma edição da Missão Técnica New 
York. Pelo sétimo ano consecutivo, as instituições levaram os participantes 
de todo o Brasil para vivenciar na Big Apple sete dias de imersão, com visitas 
técnicas em empresas referência mundial nos segmentos e a participação 
na NRF - Retail’s Big Show, a maior feira de varejo do mundo, promovida há 
mais de um século pela National Retail Federation (NRF). Durante as sete 
edições da Missão Técnica NY, mais de 300 pessoas já puderam conhecer 
as tendências pioneiras e aprender sobre estratégias inovadoras para o 
desenvolvimento do comércio.

Os integrantes da comitiva da Missão Técnica New York 2018 puderam 
ver de perto as inovações apresentadas por mais de 600 expositores, além 
de aprender mais sobre o varejo em palestras com ícones do mercado 
mundial. A NRF - Retail’s Big Show destacou temas como experiência e 
propósito de marca, e disrupção. Nomes como James Curleigh- da Levi’s, 
Arianna Huffington- The Huffington Post, e Tommy Hilfiger- homônimo 
da marca fundada por ele, foram alguns dos executivos que passaram pelo 
palco principal do Jacobs K. Jivits Convention Center, em Manhattan. Além 
de conhecer cases e empreendedores de sucesso, os participantes puderam 
saber sobre como conquistar as novas gerações, usar as redes sociais para 
engajamento dos clientes e valorizar o público interno e externo.
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Os integrantes da comitiva também participaram de visitas técnicas em 
empresas varejistas e atacadistas, como Macy’s, Anthropologie, Eataly, Duane 
Reade/Walgreens, Whole Foods Market, Rebecca Minkoff, entre outras. 
Nesses locais o grupo pode conhecer de perto os conceitos mais inovadores 
e as ferramentas implementadas no epicentro do varejo mundial. O grupo 
teve a oportunidade, ainda, de assistir a workshops internacionais exclusivos, 
ministrados por professores da Universidade de Ingolstadt, da Alemanha, 
parceira do Senac/SC. Os especialistas em varejo mundial apresentaram 
um panorama entre o mercado brasileiro, americano e europeu, e falaram 
também sobre inteligência artificial e digitalização.

Foram dias intensos de imersão num universo relativo às marcas, 
propósitos e experiências inovadoras em todas as abordagens do mercado. 
Neste ano, a tecnologia foi destaque, seguida da importância da disrupção, 
experiência de consumo e humanização das relações de venda. Novas 
ferramentas e interações, realidade aumentada e virtual, big data e 
inteligência artificial também estiverem presentes em diversos cases. Com 
todo esse aprendizado na bagagem, os empresários voltaram para o Brasil 
com “ferramentas” pioneiras para implantar novos conceitos em seus 
negócios locais, a fim de oportunizar o crescimento do varejo catarinense e 
em todo o país.
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V I S I TA S 
T É C N I C A S

F O R A M  D O I S  D I A S  D E  V I S I TA S 

E M  E M P R E S A S  D O  ATA C A D O  E 

D O  VA R E J O ,  D U R A N T E  A  M I S S Ã O 

T É C N I C A  N Y  2 0 1 8 .  E X P E R I Ê N C I A  D E 

C O M P R A ,  I N O VA Ç Ã O  T E C N O LÓ G I C A 

E  N O VA S  E S T R AT É G I A S  PA R A  O 

R E L A C I O N A M E N TO  C O M  O S  P Ú B L I C O S , 

I N T E R N O S  E  E X T E R N O S ,  F O R A M 

A S  PA L AV R A S  C H AV E S  D A S  R E D E S 

R E F E R Ê N C I A  M U N D I A L  N O  M E R C A D O .
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O mercado consumidor feminino 
crescente nos Estados Unidos na década 
de 1990, formado por mulheres de 
personalidade, ávidas por exclusividade 
e artigos criativos, foi o propulsor para o 
nascimento da Anthropologie. Fundada em 
1992, na Pensilvânia, a loja vende muito 
mais do que roupas e acessórios e em pouco 
mais de 20 anos conquistou um público 
decidido e fiel. 

Parte do portfólio de marcas consumidoras 
globais URBN, a Anthropologie, hoje, está 
presente em todo o mundo com mais de 
200 lojas e oferta produtos multimarcas de 
vestuário, acessórios, roupa íntima, móveis 
e decoração, produtos de beleza e presentes. 
Com um ar francês, agrega para o estilo 
de vida de mulheres que fazem questão de 
reforçar a independência e a ousadia, na 
faixa de 30 e 45 anos. 

A loja não dita tendências e nem está 
preocupada com isso, já que seu público 
tem características próprias e pontuais. A 
consumidora da Anthropologie vive a vida de 
maneira leve e aventura-se em novidades, e 
é exatamente dessa maneira que a loja quer 
ser lembrada: um portal de descobertas.  

O ponto alto são produtos artesanais, que 
valorizam o cuidado, a delicadeza e ao mesmo 
tempo demonstram força e ousadia em 
cada costura, desenho ou detalhe aparente. 
Os estilos atendidos são variados, desde 
mulheres que prezam por artigos suaves 
e delicados, divertidos e descomplicados, 
clássicos e elegantes, modernos e esportivos, 
atuais e feitos à mão. 

Empoderamento é palavra de ordem. 
Quem dita as regras são, basicamente, as 
clientes, a partir do comportamento de cada 
uma, dentro e fora das lojas. A Anthropologie 
tem a percepção da importância do saber 
se relacionar com o consumidor e da 
necessidade de prestar atenção em como ele 
reage diante de cada estratégia utilizada. 

Não é à toa que analógico e digital sejam 
tão presentes nas ferramentas de divulgação 
da marca. Embora o Instagram seja o 
principal “portal de informação de moda” 
da loja, a divulgação por meio de catálogo 
impresso, enviado para a residência das 
clientes – prática muito comum nos anos 
80 e 90 – ainda é uma forte ferramenta. 
A partir dos catálogos, é possível mostrar 
aquilo que se quer e manter o “contato 
humano”, de certa forma, com seu público. 
E são por meio destas opções antagônicas 
que as consumidoras têm a oportunidade 
de conhecimento e identificação, cada qual 
no seu timing, estratégia que gera grande 
retorno para o consumo nas lojas - sejam 
elas física ou online. 

A Anthropologie também oferece apoio de 
estilistas e profissionais especializados em 
estilo e imagem pessoal e, ainda que tenha 
um público majoritariamente decidido e fiel, 
acredita que este tipo de auxílio faz toda a 
diferença no relacionamento com seus clientes. 

Ainda sobre as estratégias utilizadas, 
as lojas renovam totalmente o visual 
merchandising a cada dois ou três dias, 
proporcionando um aspecto de ambiente 
atual e “fresco”. A Anthropologie investe 
em manufatura exclusiva e importa muitos 
produtos de outros países, pois acredita 
na diversidade cultural e na força da 
valorização do artesão. Isso faz com que 
somente 5% da mercadoria ofertada em loja 
seja dos Estados Unidos. 

Tudo isso porque o objetivo da 
Anthropologie não é simplesmente vender, 
e sim oferecer a melhor experiência para 
o cliente, já que o consumo nada mais é 
do que a consequência de uma excelente 
experiência proporcionada. 

A N T H R O P O LO G I E
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Localizada em Nova Iorque, 
o CostCo é um supermercado 
atacadista que vende alimentos 
frescos, vitaminas, cosméticos, 
eletrônicos, roupas, joias, entre 
outros produtos, apenas para 
um clube de associados formado, 
atualmente, por cerca de 90 milhões 
de sócios em todo o mundo, entre 
pessoas físicas e jurídicas. 

A empresa tem mais de 740 
lojas presentes nos Estados 
Unidos, Canadá, Coréia, Taiwan, 
Japão, Espanha, França, Islândia, 
Austrália, Reino Unido e México, 
sendo 514 delas somente nos EUA. 
A loja visitada pelo grupo da Missão 
Técnica NY 2018 conta com 30 
gerentes e 300 funcionários, que 
garantem a variedade, qualidade 
dos produtos e preços baixos 
confirmados em cada gôndola, em 
todo o supermercado.  

Carro-chefe da CostCo, o clube de 
associados é fundamental para que 
a empresa possa praticar a venda 
de seus produtos com valores mais 
baixos do que os encontrados no 
mercado. O lucro da rede, diferente 

do que é comumente praticado 
pelos supermercados, não vem das 
vendas, é obtido da anuidade paga 
por cada sócio, que pode variar 
de 60 a 120 dólares ao ano, de 
acordo com o pacote de benefícios 
escolhido por cada um. O clube de 
associados também possibilita um 
mark-up baixo, em torno de 10%, se 
comparado com os demais varejistas, 
que pode chegar a 60% - mark-up é 
o nome dado para a diferença entre 
o custo de um produto ou serviço e o 
seu preço de venda. 

A CostCo possui escritórios de 
compras regionais e utiliza o sistema 
de distribuição cross docking, 
que possibilita a diminuição do 
manuseio das mercadorias. Assim 
que recebidos do fornecedor, os 
produtos são repassados direto 
ao cliente, expostos em pallets, 
permitindo agilidade de entrega 
e sem a necessidade de grandes 
espaços físicos para estoque – que 
tem rotatividade de 30 dias. 

Os produtos hortifrutigranjeiros 
são basicamente dos Estados 
Unidos e da América do Sul e 

C O S TC O

V I S I T A S  T É C N I C A S

as frutas, legumes e verduras 
passam por um rigoroso padrão de 
qualidade, garantindo tamanhos 
e cores semelhantes em todos os 
pacotes. O supermercado também 
tem produção própria de alimentos 
de padaria e açougue, para que 
os clientes possam ter acesso aos 
artigos de qualidade logo em seguida 
da sua produção. A loja possui 
uma área para venda de produtos 
sazonais, onde em cada estação são 
apresentados artigos diferentes e 
característicos - no inverno, por 
exemplo, investem em mobiliário e, 
na primavera, o destaque é para os 
produtos de jardinagem. A empresa 
possui ainda uma marca própria, a 
Kirkland, que representa 26% das 
vendas totais, e oferece um serviço 
de garantia própria, com serviços 
que variam de acordo com cada 
pacote escolhido no momento da 
associação do cliente. 

A empresa quer ser líder em 
preço e mantem a seguinte filosofia: 
preço justo; produto certo no tempo 
adequado, qualidade garantida, 
quantidade certa e local correto. 

UM MODELO DE NEGÓCIOS 
DIFERENCIADO E INSPIRADOR. 

OS MEMBROS DO CLUBE DE 
COMPRAS TÊM ACESSO A 

PRODUTOS VARIADOS E DE 
QUALIDADE COM PREÇOS MUITOS 

COMPETITIVOS, O QUE PERMITE 
GIRO RÁPIDO DOS ITENS, POUCO 

ESTOQUE E FIDELIZAÇÃO.
JOSÉ AGENOR DE ARAGÃO JUNIOR,

DIRETOR EXECUTIVO DA FECOMÉRCIO SC
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A rede de farmácias mais 
conhecida de Nova Iorque – e 
também a mais completa, quando 
o assunto é variedade de produtos 
- foi fundada em 1960. O nome é 
uma referência ao endereço em que 
estava localizada nesta época: a 
famosa Broadway, entre a Duane e 
Reade Streets, em Manhattan. No 
ano de 2010, ocorreu a fusão com a 
rede de farmácias Walgreens - que 
começou em Chicago, em 1901. A 
partir disso, as lojas Duane Reade/
Walgreens se transformaram numa 
“gigante”, que oferece variedade 
de itens de farmácia, vitaminas, 
produtos nutricionais, cosméticos, 
itens de papelaria e fotografia. 

Somente em Nova Iorque são 
mais de 180 lojas, embora nos 
últimos cinco anos tenham sido 
fechadas mais de 50 unidades para 
uma necessária adequação, após a 
fusão. Ainda que tenham sentido a 
diminuição no percentual de clientes, 
houve um aumento no volume de 
vendas por loja. 

Presentes praticamente em cada 
esquina de Nova Iorque, as lojas 
oferecem inúmeras possibilidades e 
são responsáveis pela ótima fama 
das farmácias americanas, quando 
o assunto é facilidade, variedade 
de produtos e comodidade. Por ali, 
há opções para todos os gostos e 

D U A N E  R E A D E / W A LG R E E N S
necessidades: alimentos para lanches 
rápidos; cervejas, iogurtes, sucos, 
chocolates e guloseimas a perder de 
vista; uma infinidade de cosméticos 
que deixa qualquer pessoa extasiada; 
acessórios, presentes, perfumes, e, 
claro, medicamentos. 

Atualmente, em meio a 
revolução no varejo causada pela 
gigante Amazon, são muitos os 
desafios também para a Duane 
Reade/Walgreens. A rede pretende 
aumentar os custos da locação 
de seus espaços próprios em 
Manhattan, para gerar receita. 
Também está nos planos negociar 
com o seguro saúde nova-iorquino, 
na próxima renovação de contrato, a 
possibilidade de cobertura dos custos 
de farmácia de seus segurados, já que 
fora de NY os custos são cobertos. 
Adaptar-se às questões trabalhistas 
de Nova Iorque também é uma 
realidade necessária e urgente, pois 
algumas mudanças recentes afetam 
diretamente a folha de pagamento 
dos funcionários: a hora paga passou 
de 9 para 15 dólares, gerando para a 
rede um impacto de U$ 20 milhões.  

Tais readequações fazem parte 
de um movimento de sobrevivência 
em meio ao que chamam de “efeito 
Amazon”, a gigante do varejo que 
ataca “violentamente” em Nova 
Iorque, Chicago e São Francisco, 

com um modelo de negócio online 
que desbanca qualquer “concorrente 
físico” - já que alugueis de espaço, 
estoque e até mesmo o combate ao 
crime organizado no varejo (que 
rouba no atacado, reprocessa e 
revende os produtos para pequenas 
redes) são pontos sentidos de 
maneira mais branda se comparado 
com a forma como impacta a rede 
Duane Reade/Walgreens. 

Enquanto a rede tenta encontrar 
caminhos para sobreviver, estima-
se que cerca de 100 caminhões da 
Amazon entram diariamente em NY 
para entrega de produtos comprados 
online – número muito superior 
do que a própria frota da rede 
farmacêutica. Além disso, a gigante 
do varejo está na frente quando o 
assunto é preço, superando inclusive 
a rede Walmart. 

Neste caso, a experiência de 
consumo - artigo fundamental 
investido pela maior parte das lojas e 
empresas do varejo atual americano 
- deixou de ser estratégia para a rede 
Duane Reade/Walgreens. O motivo é 
claro: necessidade de sobrevivência 
em meio a um mercado varejista 
dinâmico e avassalador, transformado 
pela chegada da tecnologia e de todo 
o aparato que com ela veio para 
revolucionar a forma de se fazer varejo.
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V I S I T A S  T É C N I C A S

Especializada em doces, com 
mix de produtos à disposição dos 
consumidores, a Dylan’s Candy Bar 
foi criada em 2001, após o Atentado de 
11 de setembro, com o objetivo de levar 
alegria para a cidade de Nova Iorque. 
A missão da empresa é despertar o 
espírito criativo e a criança interior 
de cada um, envolvendo os clientes 
com a decoração colorida e lúdica e 
produtos de última geração. 

A fundadora Dylan Lauren foi 
pioneira na criação de uma das 
maiores marcas de confeitaria – e 
estilo de vida - de NY, inovando a 
maneira como as pessoas enxergam 
os doces ao oferecer uma “nova 
roupagem” integrada ao mundo 
das artes, moda e da cultura pop 
americanas. Os estabelecimentos 

estão localizados em cidades 
cosmopolitas, como Chicago, Los 
Angeles, Miami e East Hampton. A 
marca também atende boutiques de 
luxo, lojas líderes de departamento 
e hotéis premium, tanto nacionais 
quanto internacionais. 

A comitiva da Missão Técnica 
New York 2018 visitou a loja em 
Manhattan, considerada o carro-
chefe e citada em diversos “Top 10” 
de atrações turísticas da cidade. 
Desde a inauguração, em 2001, 
mais de 2 milhões de visitantes já 
passaram neste espaço, que conta 
com três ambientes repletos de 
ilhas doces e coloridas e, no segundo 
andar, oferece uma cafeteria, onde 
os clientes podem consumir diversos 
produtos próprios da loja. 

DY L A N ’ S  C A N DY  B A R
No local, há réplicas de doces 

fabricados no ano de 1920 e chocolates 
de fabricação própria. Ao entrar na 
Dylan’s, os visitantes são transportados 
para uma versão moderna da fábrica 
de chocolates Wonka, do filme e livro 
do escritor Roald Dahl, “A Fantástica 
Fábrica de Chocolates”. As surpresas 
e a experiência ultra sensorial não 
param por aí: uma grande árvore de 
pirulitos, colunas de doces, prateleiras 
com chocolate escorrendo, papel 
de parede e escadaria com doces 
embutidos, odores que remetem 
aos artigos comercializados, tudo 
propositalmente escolhido para, assim 
como os doces, oferecer uma “euforia 
duradoura” e incorporar aquilo que 
mais se fala no varejo americano: 
experiência do cliente. 

A tecnologia também foi levada 
em consideração para garantir a 
melhor experiência de consumo. A 
loja é pioneira nos Estados Unidos ao 
disponibilizar impressoras 3D de doces 
para a criação de frases ou palavras de 
acordo com a necessidade dos clientes. 
Também diversificam as possibilidades 
de produtos traduzidos em doces, como 
convites ou lembranças de festas. 

Os artigos vendidos passam por uma 
seleção “grande e incomparável”, dessa 
forma considerada pela própria loja. O 
processo é tão detalhado que chega a 
ser confundido com uma curadoria de 
arte, um dos motivos que faz da marca 
um verdadeiro museu de doces com 
mais de 7 mil guloseimas encantadoras. 
Além dos milhares de doces disponíveis, 

há artigos de papelaria, voltados para 
tecnologia, brinquedos e pelúcias, 
acessórios para bolsas e loções para o 
corpo e para roupas. 

Dylan’s Candy Bar é a 
“plataforma de lançamento” de 
novas experiências de doces e 
itens únicos, com uma variedade 
de produtos nostálgicos e raros 
americanos, além de novidades, 
doces especiais importados e 
confecções deslumbrantes para 
datas especiais. O público, que reúne 
uma impressionante base de fãs de 
todas as idades e origens, é formado 
também por personalidades como 
Michelle Obama, Madonna, Oprah 
Winfrey, David Beckham, Steven 
Spielberg, Tom Cruise, entre outros. 

Dentre as estratégias de venda 
utilizadas, a principal delas é a 
personalização, a possibilidade de os 
clientes criarem seus próprios kits de 
produtos. Para isso, a loja dispõe de 
várias ilhas com artigos distintos, com 
o propósito de deixar o consumidor à 
vontade para personalizar sua compra. 
Embora a inovação e o pioneirismo 
sejam relevantes para a Dylan’s 
Candy Bar, é a experimentação e a 
proximidade com o cliente os grandes 
diferenciais da loja, demonstrando 
que a relação humana ainda é um dos 
principais fatores de encantamento e 
compra quando o assunto é experiência 
de consumo. 
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V I S I T A S  T É C N I C A S

Amor pelos alimentos e bebidas 
de alta qualidade e as histórias 
sobre o que estes produtos rendem, 
as pessoas que produzem, e os 
lugares de onde elas vêm poderiam 
ser apenas um resumo simples para 
um case de storytelling, estratégia 
de narrativa “em alta” nos dias 
de hoje para contar histórias 
verdadeiramente relevantes. Mas 
no Eataly, essas são características 
fundamentais que fazem deste 
restaurante e mercado italiano o 
sucesso mundial que é. 

Por acreditar que uma das 
maiores fontes de alegria é o que 
acontece em torno da mesa de jantar 
e com a premissa de que a boa comida 
reúne todas as pessoas, o mercado 
italiano “mais charmoso e inteligente 
do mundo” está presente, além da 
Itália, também nos: Estados Unidos, 
Brasil, França, Turquia, Emirados 
Árabes, Japão e Coréia do Sul.    

Empresários participantes da 
Missão New York 2018 visitaram 
a unidade NYC Downton, que, 
assim como em cada loja, possui 
uma história única: esta apresenta 
a narrativa do pão e deixa clara a 
mensagem de que esse é o artigo 
mais precioso que os homens têm em 
comum, “aquele que o reparte não é 
passível de fazer guerra”. 

E ATA LY  I TA L I A N  F O O D
Restaurantes variados de opções 

italianas misturam-se com inúmeras 
prateleiras de produtos belos e 
deliciosos. Vidro é algo bastante 
característico no ambiente, interno 
e externo, e existe de maneira 
proposital: o orgulho do que fazem 
e da forma como fazem é totalmente 
presente – é só olhar para o rosto 
de cada funcionário – além de ser 
uma estratégia para que os clientes 
possam sentir isso de perto e ver 
tudo o que se produz. 

Por ali, o produto mais vendido 
é a pizza, que é apresentada em 
vários formatos e sabores. O pão não 
é só mote da loja, é artesanalmente 
feito, com fermentação natural e 
assado em forno a lenha. Mais de 
70% dos produtos são italianos e os 
outros 30% tem origem local, nos 
Estados Unidos. Produzem cerca 
de 500 kg de queijo por semana 
e oferecem variedade tamanha 
para a escolha de seus clientes. 
Também nesta unidade existe uma 
universidade gastronômica, onde 
os clientes descobrem e aprendem 
sobre aquilo que o Eataly se orgulha 
em oferecer: alimentos de qualidade 
e experiências inesquecíveis. 

Muitos são os motivos que 
fazem dessa rede o sucesso que é. 
Funcionários dedicados promovem 

diariamente a compreensão real de 
alimentos e bebidas. O trabalho de 
cada um é feito de maneira para 
melhorar sua própria vida e levar 
valor às pessoas. A equipe não mede 
esforços para que uma simples 
visita se torne uma experiência 
inesquecível, confortável, feliz e 
enriquecedora (e de fato entregam!). 
As lojas são criadas com histórias, 
onde o cliente descobre e aprende 
sobre a gastronomia. 

Atenção às escolhas dos clientes 
é estratégia diária, pois são elas que 
determinam os produtos disponíveis 
nas prateleiras. A rede defende e apoia 
o desenvolvimento da comunidade, já 
que oferecer produtos de qualidade 
impacta na criação de um ambiente 
melhor e mais saudável, não só para 
quem consome, mas também para 
quem produz. 

No Eataly, o comprometimento 
é com a honestidade para com 
seus clientes: não estimulam seus 
consumidores a comprar mais do 
que precisam ou a gastar além do 
que podem. Cada passo mira para 
um único objetivo: fazer do ambiente 
o local propício para expandir gostos 
e conhecimento e proporcionar para 
o seu público o sentimento de que 
cada um deles é de fato único e para 
a vida toda.

É URGENTE QUE NÓS, 
EMPRESÁRIOS, TENHAMOS 

A PREOCUPAÇÃO DA 
SATISFAÇÃO QUE O CLIENTE 

TERÁ DA EXPERIÊNCIA DE 
COMPRA, AO ENTRAR EM 

NOSSAS LOJAS
MARCELO GEVAERD, 

GEVAERD CALÇADOS
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Distribuidora de alimentos 
fundada em 2002, a Family Food 
surgiu para suprir a necessidade 
de produtos equatorianos da 
comunidade de Connecticut, estado 
americano da região da Nova 
Inglaterra. Atualmente, também é 
uma das principais distribuidoras 
de produtos secos e molhados 
de países como a Costa Rica, El 
Salvador e da Guatemala, para 
supermercados independentes e de 
capacidade variada, localizados nas 
regiões de Nova Iorque, Nova Jersey, 
Connecticut, Pensilvânia, Carolina 
do Norte, Chicago e Massachusetts.  

A distribuidora tem 
exclusividade na representação 
de marcas específicas da América 
Latina e utiliza disso como um de 
seus diferenciais competitivos, que 

FA M I LY  F O O D
pode ser somado a extensa linha 
de produtos oferecidos, pronto 
atendimento aos seus clientes, 
satisfação do consumidor e bem-
estar de seus funcionários.  

Os serviços são divididos em 
times, entre eles: vendas, separação 
e carregamento. A empresa preza 
pelo contato humano no momento 
da venda, que ocorre diretamente no 
cliente, garantindo a entrega em até 
48 horas. 

A estratégia de negócio está 
baseada no envolvimento dos 
colaboradores com o propósito da 
empresa: garantir qualidade e 
satisfação dos clientes, integridade 
para ser uma empresa única e 
confiável, e inovação para descobrir 
as melhores oportunidades para 
seus funcionários e clientes. 

Todas as atividades 
desempenhadas são próprias, 
sem haver qualquer relação de 
terceirização.

Embora a Family Food esteja 
instalada num dos maiores 
centros comerciais do mundo, a 
opção é pela simplicidade e em 
priorizar diferenciais considerados 
importantes para a relação entre 
distribuidor e varejista, como 
facilidade de pagamento (prazo de 30 
dias), rapidez na entrega (garantia 
de até 48 horas), localização 
estratégica (próximo às rodovias, 
facilitando o tráfego das mercadorias 
entregues), pontualidade de 
carregamento (os caminhões são 
carregados diariamente, após às 
10h30 da manhã), controle de 
estoque (a validade dos produtos 

secos é sempre superior a seis meses, 
minimizando possíveis perdas) e 
envolvimento com a comunidade 
(doação de produtos com prazo 
próximo da validade). 

Tais estratégias são, em partes, 
alternativas para ter diferencial 
e qualidade dos produtos: os 
artigos comprados no Equador, por 
exemplo, levam aproximadamente 
seis semanas para chegar nos EUA e 
as liberações alfandegarias ocorrem 
geralmente em uma semana. 

Para facilitar os processos 
logísticos, o código de barras de 

cada mercadoria é registrado assim 
que chega na distribuidora, criando 
a informação do produto que pode 
ser rastreado a qualquer momento, 
a partir de informações de data de 
fabricação, data de validade, origem 
e lote. Além disso, o centro de 
distribuição é organizado por peso.

Atentos às mudanças de 
mercado, a distribuidora está em 
busca de novos produtos para 
suprir a diminuição do consumo 
dos artigos étnicos, nos últimos 
anos. Parte desta estratégia é a 
parceria com o mercado brasileiro: 

em 2017, importaram pela primeira 
vez produtos do Brasil, da marca 
Bauducco, e que foram bem aceitos 
pelos seus clientes. Também tem como 
objetivo estratégico estreitar relações 
com o país e pretendem participar de 
feiras atacadistas para aumentar o 
número de parcerias de importação. 

O sucesso, segundo eles, é 
evidente a partir da satisfação dos 
clientes varejistas como no retorno 
de pagamento: a inadimplência é 
menor do que 1%.   
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Como regra, a Macy’s não 
detalha seus números. Reconhecida 
pela implementação de estratégias 
brilhantes, há pouco tempo a 
loja passou a facilitar a entrega e 
começou a enviar compras feitas 
online também para o Brasil – 
calculado o imposto sobre produtos 
industrializados e garantindo taxas 
baixas de remessa internacional, 
sem a cobrança de encargos extras 
para entrega.

A rede começou suas operações em 
1858, quando ainda era denominada 
R.H. Macy & Co., na esquina da 
14th Street com a 6th Avenue, em 
Nova Iorque. No ano de 1902, a loja 
se mudou para a Herald Square, 
unidade visitada pelo grupo de 
empresários da Missão NY 2018, e que 
mantem características estruturais 
até hoje: como a escada rolante (do 
início de 1900), visivelmente vintage 
e propositalmente preservada: para 
proporcionar ao cliente uma relação 
de proximidade e cuidado. 

M A C Y ’ S

V I S I T A S  T É C N I C A S

A loja visitada é a principal de 
toda a rede: são 11 andares divididos 
em diversos departamentos; mais 
de cinco mil funcionários - somente 
naquele local; funcionamento 
diário, sete dias da semana; recebe 
diariamente 35 mil pessoas, em 
média, podendo chegar a 100 mil em 
dias específicos. Ao todo, são mais 
de 140 mil funcionários, 700 lojas de 
departamento Macy’s e Bloomingdale’s 
e cerca de 160 lojas especializadas, 
operando em 45 estados. 

A rede é reconhecida pelo 
pioneirismo e estabeleceu padrões 
diferentes de vender no varejo. É 
dela a criação do conceito loja de 
departamento.

Foi a primeira varejista a imprimir 
os preços nas etiquetas, a primeira a 
oferecer a garantia do dinheiro em 
forma de qualidade dos produtos. E 
foi a primeira também a ter a grande 
sacada de vender artigos de 2 dólares 
a 1,99 – estratégia mundialmente 
utilizada e que funciona até hoje. 

Durante a visita, foi feito um 
anúncio importante: a partir deste 
ano, o marketing da Macy’s será 
quase todo digital. Isso porque o 
objetivo é aumentar as vendas online 
e, atualmente, 80% do consumo ainda 
é realizado em lojas físicas. Parte 
dos motivos que fazem a loja tomar 
este rumo está relacionado com o 
desejo – e a necessidade – de atrair 
um público importante: a geração 
Millennials, totalmente tecnológica, 
formada por jovens de 25 a 30 anos 
que são mais conscientes daquilo que 
querem consumir e compartilhar – e 
que somente no Brasil movimenta 
mais 260 bilhões de reais, de acordo 
com a consultoria americana Booz 
Allen. Há quatro anos, a rede investiu 
400 milhões de dólares – e fez uma 
revolução – para estar mais próxima 
destes consumidores. 

Compreendendo o impacto 
positivo de investir em seu entorno, 
a Macy’s tem em seu quadro 
administrativo grupos responsáveis 
por desenvolver o entretenimento, o 
marketing e o turismo, e o marketing 
das causas. Por isso, faz parcerias 
e apoia eventos que marcam datas 
importantes para os americanos, 
investe em estratégias específicas 
de compras para os turistas – como 
os cupons de desconto, e revertem 
uma parte do lucro em doações para 
instituições filantrópicas. 

A Macy’s é tudo isso: evolução, 
disrupção, pioneirismo e referência. 
É quase um mundo – de gente, 
produtos e estratégias.
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Muji, em japonês, significa 
“produtos de qualidade” e três 
princípios fundamentais norteiam, 
desde o início, o trabalho desta 
empresa, fundada originalmente no 
Japão, na década de 1980: seleção 
de materiais, racionalização de 
processos e simplificação de pacotes, 
princípios inalterados até os dias 
de hoje. Especializada em produtos 
orientais nascidos a partir de um 
processo de fabricação racional, a 
rede é formada por mais de 700 
lojas em todo o mundo, 16 delas 
nos Estados Unidos, e dispõe de 
mais de sete mil artigos variados 
de qualidade, “puros e frescos”, 
incluindo artigos domésticos, roupas, 
alimentos, saúde e bem-estar, 
materiais de escritório e de viagem. 

A primeira loja fora do Japão foi 
inaugurada em Londres, na década 
de 1990. Em 2007, foi aberta a 
primeira loja nos Estados Unidos, 
em Nova Iorque. O diferencial está 
no design oriental e na simplicidade 
e “vazio” propositais que produzem 
“a universalidade final, abraçando 
sentimentos e pensamentos de 
todas as pessoas”, de acordo com a 
própria loja.  

Os produtos são examinados 
a partir da seleção do material, 
processo de inspeção e simplificação 
de empacotamento. Exemplo disso 
é o papel bege claro utilizado nas 
embalagens e rótulos, resultado 
do processo que descarta o 
branqueamento do papel e garante 
um aspecto cru, rústico e simples. 

Focada na experimentação, a loja 
visitada, em Manhattan, dispõe de 
ilhas com produtos que podem ser 
utilizados pelos clientes, além de 
uma ilha de produtos para testes, 
que não estão à venda, garantindo 
a relação entre cliente e loja, e a 
percepção de mercado sobre aquilo 
que se pretende lançar. 

Há também a crescente 
implementação de setores 
customizados, onde é o cliente 
quem escolhe os produtos que serão 
produzidos, a partir de necessidades 
pessoais, como fragrâncias para 
difusores de ambiente e produtos do 
setor de bordados. Este inclusive, é 
um ótimo exemplo de intercâmbio 
de produção atrelada ao varejo, 
transparência e empoderamento do 
cliente, já que algumas máquinas 
ficam localizadas dentro das lojas, 

M U J I
garantindo clareza no processo de 
produção e confiança aos clientes, que 
têm condições de adquirir produtos 
da forma como realmente precisam.  

Prezando pela experiência de 
consumo, o trabalho desenvolvido 
pela Muji consiste em oferecer aos 
clientes uma proposta que satisfaça o 
“fazer”, elevando o nível da resposta 
do próprio consumidor no ato da 
compra, com clareza, consciência 
e confiança. A ideia é estimular o 
questionamento sobre a importância 
do que se pretende comprar e não 
somente o desejo de ter, já que, para 
a Muji, é importante ofertar artigos 
que tenham o sentido “conciliador” 
e “agregador”. 

Mesmo com a crescente 
ampliação da rede, a bússola da Muji 
aponta para o norte e “continuamos 
sendo orientados para a base e 
universalidade da vida diária”, 
destaca a própria loja. 

PARA MODERNIZAR E 
INVESTIR NOS NOSSOS 

NEGÓCIOS, PRECISAMOS, 
EM PRIMEIRO LUGAR, 

REPENSAR ONDE NÓS 
QUEREMOS CHEGAR E O 

QUE QUEREMOS FAZER
CELIO FIEDLER,

FIEDLER AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
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Maior varejista especialista 
em serviços e soluções para as 
necessidades de animais de 
estimação, a Petsmart é uma rede 
americana presente nos Estados 
Unidos, Canadá e Porto Rico, com 
mais de 55 mil associados e 1500 
unidades, nos três países. A loja 
visitada, situada em Manhattan, faz 
parte de uma das seis lojas conceito e 
tem como mote o salão de beleza para 
os animais. O foco é trabalhar com 
paixão e amor incondicional pelos 
animais de estimação, pois, para a 
loja, os pets fazem das pessoas seres 
humanos melhores.

A Petsmart oferece produtos 
variados a preços competitivos, 
garantindo nos últimos cinco anos um 
aumento de 40% no lucro das vendas 
de comidas. Também disponibiliza 
serviços variados, como treinamento 
para cães e embarque de animais de 
estimação e é referência em serviços 
de hospedagem para pets. A empresa 
também trabalha com o serviço de 
adoção de animais, nicho responsável 
por cerca de 16 mil visitas ao ano em 
lojas físicas, e convida milhares de 
organizações de proteção animal a 
leva-los às lojas para que tenham a 
melhor chance de encontrar um lar. 
Este programa já facilitou mais de 
7,3 milhões de adoções.

O portfólio de recursos digitais 
para o que eles chamam de “pais de 
estimação” inclui sete plataformas 
que oferecem, além de produtos, 
informações para o cuidado dos 
pets, considerado um dos canais 
mais abrangentes nos EUA para 
este nicho. Além disso, também 
apresenta o serviço de adoção online, 
que permite aos pais potenciais 
encontrar o animal perfeito com 
base em características, como casa, 
família e estilo de vida. A varejista 
apresenta também o BlogPaws, a 
primeira rede de influenciadores do 
mundo neste segmento.    

O cuidado veterinário é 
disponibilizado pela rede em algumas 
das lojas, a partir da Banfield Pet 
Hospital, que opera independente 
serviços completos hospitalares para 
animais de estimação, oferece cuidados 
para saúde e serviços de emergência.

Como forma de oferecer aos seus 
clientes possibilidades efetivas de 
experiência de compra, a Petsmart 
tem utilizado estratégias do 
omnichannel, tendência no varejo que 
converge canais- lojas físicas, virtuais 
e compradores- para possibilitar que 
o consumidor não perceba a diferença 
entre mundo online e off-line.

A empresa também dispõe de 
um aplicativo para interação com 
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os clientes, que traça um perfil dos 
consumidores para aumentar a 
eficiência da publicidade direta, já que, 
com base nas informações compiladas, 
o cliente recebe somente propagandas 
dos itens e serviços que o interessa.

A Petsmart inova também na 
comercialização de produtos vivos, 
como insetos, diferencial que permite 
à empresa aumentar o ticket médio, 
já que muitos clientes que entram na 
loja interessados em comprar este 
tipo de produto e acabam levando 
também outros produtos ou serviços. 
A loja não “abriu” os números, mas 
enfatizou que esta estratégia garante 
um incremento de milhões de 
dólares ao ano em faturamento. Com 
uma forte cultura organizacional, 
somente contrata funcionários que 
possuam animais de estimação, 
estimula a prática de exercícios 
físicos e investe em capacitações 
para que vendedor e consumidor 
possam “falar a mesma língua”.

O faturamento no mercado 
mundial para este segmento, em 
2016, foi de 105,3 bilhões de dólares, 
de acordo com dados da consultoria 
Euromonitor, elaborados pela 
Associação Brasileira da Indústria de 
Produtos para Animais de Estimação 
(Abinpet). Os Estados Unidos 
lideram o ranking com mais de 40% 
deste número e o Brasil segue nesta 
locomotiva, que parece estar a todo 
vapor: ocupa a terceira posição, com 
uma fatia de 5,14%, fazendo deste 
um cenário bastante animador.
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Design, inovação e tecnologia 
definem Rebecca Minkoff. A marca 
global de bolsas de luxo tecnológicas, 
oferece também variedade de roupas, 
calçados e acessórios, que podem 
ser vistos em mulheres jovens 
e descoladas, especialmente as 
asiáticas, que formam o seu público 
mais fiel de consumidoras.

Homônima da marca, Rebecca 
Minkoff chegou em Nova Iorque com 
o sonho de se tornar design de moda. 
O sucesso não demorou para chegar: 
em 2001, uma versão da camiseta 
“I Love New York” foi projetada por 
Rebecca para um concurso que faria 
parte de uma coleção, que apareceu 
no famoso programa americano “The 
Tonight Show”. Pouco depois, em 
2005, a designer criou sua primeira 
– e icônica - bolsa de mão, apelidada 
de “Morning After Bag”, também 
conhecida como “MAB”. 

Daí em diante, Rebecca “estourou” 
como designer de bolsas, com um toque 
tecnológico e temático, em meio a um 
público feminino exigente, ousado 
e decidido. Quatro anos depois, em 
2009, a designer voltou às suas raízes 
e apresentou sua primeira coleção de 
vestuário feminino, investindo em 
referências coloridas e primaveris, 
para contrastar com o preto e o cinza 
tão presentes em Nova Iorque.  

R E B E C C A  M I N K O F F
Hoje, a marca possui mais de 10 

lojas, nos Estados Unidos e em outros 
países, e seus produtos são vendidos 
em mais de 900 lojas distribuídas em 
todo o mundo. 

A marca também é muito ativa 
quando o assunto é o envolvimento 
social, apoiando diversas entidades 
filantrópicas e representando 
ativamente o público feminino – 
Rebecca é membro, desde 2017, do 
primeiro Conselho de Estado de Nova 
York sobre Mulheres e Meninas. 

Localizada no Soho, bairro em 
Nova Iorque que reúne famosas 
marcas mundiais e bastante 
representativo na indústria da moda, 
a loja Rebecca Minkoff visitada se 
destaca pela tecnologia estrutural e o 
cuidado dos funcionários em oferecer 
a melhor experiência para o cliente. 

Logo na entrada, um catálogo 
digital apresentado num painel 
imponente, na parede da loja, dá o 
tom inicial do contato personalizado 
que a marca pretende estabelecer com 
seu público. É ali que a consumidora 
conhece a coleção disponível e 
escolhe, como se passasse o dedo na 
tela de um smartphone, as peças 
que serão experimentadas, definindo 
cor, tamanho e qualquer outra 
característica possível. Enquanto 
isso, champanhe é servida para que 

aquele momento seja realmente 
único – e como num passe de 
mágica, explicado pela tecnologia, 
os artigos são enviados para o 
provador. Finalizada a seleção, a 
cliente é direcionada para um espaço 
confortável e, claro, tecnológico, onde 
experimenta as roupas e acessórios 
escolhidos enquanto, se quiser, 
alterna as luzes do ambiente – de 
acordo com o que pede cada peça, 
e clica, ali mesmo no espelho, nas 
opções disponíveis para que aquele 
momento seja o mais agradável e 
personalizado possível.  

Comum em qualquer outro 
estabelecimento, o caixa para 
pagamento não existe nesta loja 
Rebecca Minkoff. As clientes, que 
muitas vezes chegam simplesmente 
para levar aquilo que já foi escolhido 
pela loja online, são convidadas 
a sentar numa das poltronas 
confortáveis disponíveis em toda a 
loja e a máquina do cartão é que vai 
até elas.

Tecnologia, comodidade, facilidade 
e conforto são características 
presentes não apenas no design 
de suas peças, mas como parte do 
segredo de seu negócio.
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Produto de marca própria, com 
preço baixo e qualidade garantida, 
é um dos pontos altos deste 
supermercado que começou na 
década de 1950, na Califórnia, como 
uma rede de conveniências chamada 
Pronto Markets. Na década de 
1960 o nome mudou para Trader 
Joe’s e nessa mesma época mudou 
também a maneira como faziam 
negócios: passaram a embalar os 
alimentos que vendiam, estratégia 
que possibilitou diminuir os custos 
e “salvar nosso dinheiro”, como 
costumam enfatizar. Isso porque 
“valor” é um conceito levado muito a 
sério pela Trader Joe’s. 

Para eles, “valor” é uma soma 
de excelentes preços – praticados 
diariamente - e ótimos produtos, sem 

precisar contar com truques, clubes 
de fidelização, cartões especiais ou 
qualquer outra estratégia que não 
se restrinja ao custo benefício: preço 
e qualidade. 

Nesse ritmo, não demorou 
muito para que as lojas – maiores, 
enfeitadas com pranchas de cedro nas 
paredes e com funcionários vestindo 
roupas havaianas – chamassem a 
atenção dos californianos e fossem 
reconhecidas como um ambiente 
leve e descontraído para as compras. 

A primeira loja já com o nome 
Trader Joe’s foi aberta em Pasadena 
(CA), em 1967 – e existe até hoje com 
a mesma estrutura. Desde então, a 
rede expandiu para outros locais, 
como Arizona, Oregon, Washington, 
Nevada, Boston, Massachusetts, 

T R A D E R  J O E ’ S
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Geórgia, Carolina do Norte, Texas e 
Flórida. Em Manhattan, a rede chegou 
em 2006 e, atualmente, são mais de 
400 unidades nos Estados Unidos. 

Qualidade, preço, e inovação  são 
aliados da marca Trader Joe’s. Na 
década de 1970 lançaram o primeiro 
boletim para clientes, apresentando 
histórias sobre os vinhos que vendiam, 
o famoso “The Insider Report” – 
que em 1985 mudou de nome para 
“Fearless Flyer” e continua sendo, 
até os dias de hoje, a principal forma 
de publicidade da rede. Esta década 
também foi importante pelo primeiro 
produto próprio: granolas, pelos 
cortes e embalagens próprias dos 
queijos que vendiam, e pela venda do 
primeiro item orgânico: suco de maçã 
não filtrado. 

O reconhecimento nacional 
chegou na década de 1980, com 
a famosa manteiga de nozes de 
produção própria. A popular lata de 
milho da Trader Joe’s, também de 
marca própria, foi lançada em 82, e a 
rede costuma dizer, em tom divertido, 
que além de existir até hoje, com 
a mesma qualidade, custa poucos 
centavos a mais do que naquela 
época – deixando claro a preocupação 
em garantir preço baixo.   

A logística da rede foi aprimorada 
na década de 90, quando passaram a 
apresentar cerca de dez novos itens 
por semana, sem comprometer a 
qualidade e gerando fluxo a partir 
de registros. 

Foram décadas de um salto 
expressivo de inovação e ousadia, 
sem perder a qualidade dos 
produtos e a garantia de preço 
baixo. O segredo? A resposta, como 
enfatizam, é descomplicada: sempre 

que possível, a compra é feita direto 
com os fornecedores, a negociação é 
“árdua” para obter o melhor preço e 
repassar o ganho para o consumidor, 
em forma de preço, não é cobrada 
taxa extra dos fornecedores para 
colocar seus itens nas prateleiras; 
procuram manter os custos baixos, 
pois entendem que cada centavo 
economizado é também economia 
para o consumidor. 

E, pelo visto, tem dado certo. 

FORAM DIAS DE MUITA TROCA DE 
CONHECIMENTO E IDEIAS ENTRE AS 

TURMAS. O CONTATO COM AS REDES E AS 
LOJAS VISITADAS NOS EUA FACILITARÃO 

E MUITO O NOSSO TRABALHO NO BRASIL
JANILSON SILVEIRA, 

EMBRAST EMBALAGENS
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Empresa orientada para a 
qualidade, sua mais alta forma 
de valor, oferece os melhores 
alimentos naturais e orgânicos 
disponíveis, mantém rigorosos 
padrões de qualidade na indústria 
e o compromisso com a agricultura 
sustentável. Esta é o Whole Foods 
Market, uma rede americana de 
supermercados, líder mundial em 
alimentos naturais e orgânicos, que 
iniciou sua operação na década de 
1990, em Austin, no Texas (EUA), 
e conta, atualmente, com mais de 
400 lojas na América do Norte e 
no Reino Unido. Em 2017, a rede 
foi integrada à gigante varejista 
Amazon, numa negociação de mais 
de 13 bilhões de dólares.

Para a Whole Foods, “saudável” 
tem um significado que vai além 
do “bem para o outro”, pois a 
comunidade impactada se estende 
além dos limites das cidades onde 
estão localizadas as lojas.

A rede trabalha com o conceito 
de que valor de produto é algo 
inseparável dos valores da 
empresa: vender produtos naturais 
e orgânicos da melhor qualidade; 
satisfazer, deliciar e nutrir seus 
clientes; apoiar a excelência e a 
felicidade dos membros da equipe; 
criar riqueza a partir dos lucros 
e crescimento; servir e apoiar 
as comunidades locais e globais; 

W H O L E  F O O D S  M A R K E T
praticar e promover a gestão 
ambiental; promover a saúde de 
suas partes interessadas por meio 
da educação alimentar saudável; 
e criar parcerias Win-Win com 
seus fornecedores – aquela velha 
máxima de que “juntos somos mais 
fortes”, onde há, em paralelo, a 
otimização e o desenvolvimento da 
empresa e de seus fornecedores.

A rede possui duas estratégias 
centrais que guiam todos os seus 
processos: experiência do consumidor 
e disponibilidade de produtos. Para 
isso, são realizados treinamentos 
periódicos com seus funcionários e 
há um grande cuidado com a gestão 
de estoque, já que 30 mil pessoas 
passam pelas lojas diariamente. Há 
também a preocupação de entregar, 
sempre, o que cada consumidor 
entrou para comprar.

A empresa possui um ponto de 
pedido e estoque de segurança padrão, 
porém cada gestor de unidade tem 
autonomia para fazer seus ajustes 
de acordo com as particularidades 
da região. O descarte de produtos 
também é um dos diferenciais: é 
desconsiderado o mínimo possível 
dos produtos danificados e existe um 
controle para possíveis destinações, 
antes que haja desperdício. A 
sustentabilidade também está 
presente no material utilizado para 
os expositores de produtos, que são 
desenvolvidos com o aproveitamento 
de materiais descartados.

Os produtos comercializados, 
além de frescos, são de fabricação 
própria ou de fornecedores de 
qualidade garantida. Os fast-foods, 
por exemplo, são produzidos com 
os mesmos suprimentos vendidos 
nas lojas, mantendo o conceito 
de produtos frescos direto dos 
produtores regionais.

Com relação à distribuição, a 
rede possui centros estrategicamente 
localizados para suprir a necessidade 
das lojas da região. Além disso, 
para garantir a disponibilização de 
produtos frescos aos consumidores, 
a varejista faz parcerias com 
produtores locais, incentivando 
a produção e proporcionando o 
desenvolvimento econômico e social 
da região onde a loja está inserida.

A recente integração com a 
Amazon já mostra resultados com 
relação aos diferenciais estratégicos 
competitivos, entre eles a ampliação 
da oferta de produtos com um custo 
de aquisição menor, garantindo a 
qualidade e o conceito de disponibilizar 
produtos frescos aos consumidores, e 
proporcionou também o aumento da 
visibilidade da marca Whole Foods, 
a partir da utilização dos canais da 
Amazon para levar informações da 
rede aos consumidores.

FORAM DIAS DE MUITA TROCA DE 
CONHECIMENTO E IDEIAS ENTRE AS 

TURMAS. O CONTATO COM AS REDES E AS 
LOJAS VISITADAS NOS EUA FACILITARÃO 

E MUITO O NOSSO TRABALHO NO BRASIL
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QUAIS AS MUDANÇAS 
NO MUNDO DO VAREJO, 
ATUALMENTE?

MUITO SE FALA SOBRE A 
TECNOLOGIA SUBSTITUIR O 
TRABALHO DESEMPENHADO 
PELO SER HUMANO. QUAL A 
SUA PERCEPÇÃO?

DURANTE AS VISITAS 
TÉCNICAS REALIZADAS EM 
EMPRESAS AMERICANAS, FOI 
POSSÍVEL OBSERVAR QUE A 
INOVAÇÃO EM PROCESSOS 
DE DISTRIBUIÇÃO ESTÁ 
IMPULSIONANDO AS VENDAS. 
QUAL A SUA PERCEPÇÃO 
SOBRE O ASSUNTO?

Informação, disponibilidade e integração de 
canais de vendas. Os consumidores querem 
ser informados 24 horas com relação à 
variedade de produtos, localização e origem, 
ofertas, entre outras questões. Aspecto 
fundamental no uso e implementação de 
inovações digitais é a disponibilidade do 
produto online e off-line. Os consumidores 
esperam uma solução omnichannel- 
integração de canais on e off-line, 
com centro de distribuição e logística 
transparentes, que ao longo da jornada de 
compra aumentará a satisfação do cliente e 
os lucros das empresas. Antes de mudar os 
processos e modelos de negócios, varejista 
e atacadista precisam identificar o desejo do 
cliente e olhar o seu próprio empreendimento 
na perspectiva do consumidor. 

Os consumidores estão procurando por 
informações de fácil acesso através do 
uso de localizador de loja, aplicativos 
automatizados de listas de compras, 
localizadores de produtos dentro das lojas, 
e outras informações online. Para atender 
às exigências de seus consumidores, os 
varejistas precisarão de um centro de 
distribuição sofisticado e transparência 
na variedade de produtos disponíveis ao 
longo de toda sua jornada de compra. O 
consumidor quer saber qual produto está 
disponível online, na loja da esquina ou em 
qualquer outro lugar. 

Aplicativos robóticos substituirão parte do 
trabalho humano. Comparada à Segunda 
Revolução Industrial, que começou em 1870, 
a chamada Quarta Revolução Industrial 
também trará inovações técnicas e melhorias 
que ajudarão a reduzir o trabalho físico 
pesado. De maneira especial, a distribuição, 
os centros distribuidores e a logística 
serão afetados pelos sistemas cibernético-
físicos e inteligência artificial. A divisão do 
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
E A FORMA COMO 
ESTA TECNOLOGIA 
VAI IMPACTAR 
POSITIVAMENTE O 
VAREJO FÍSICO FOI O 
ASSUNTO APRESENTADO 
PELO PROF. DR. 
MARC KNOPPE, DA 
UNIVERSIDADE 
INGOLSTADT, PARCEIRA 
DO SENAC/SC.  
KNOPPE FALOU SOBRE 
NOVOS MODELOS DE 
NEGÓCIO E CASES 
IMPULSIONADOS 
POR CENTROS DE 
DISTRIBUIÇÃO 
E LOGÍSTICA 
TRANSPARENTES, 
OTIMIZADOS POR RFID 
-IDENTIFICAÇÃO POR 
RADIOFREQUÊNCIA- E 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, 
E CONCEDEU ENTREVISTA 
PARA A MISSÃO TÉCNICA 

NY MAGAZINE. 

trabalho mudará e algumas tarefas serão, 
sim, substituídas por máquinas, como já 
vimos acontecer, por exemplo, na indústria 
automotiva. Em contrapartida, muitos 
novos empregos serão criados no varejo, 
na logística e nos centros de distribuição. 
Colaboradores e gestores necessitarão de 
uma educação diferente e terão que adquirir 
um conhecimento mais detalhado sobre o 
cliente e sua jornada de compra. Atualmente, 
o varejo está num estágio de semi-
automação, mas humanos ainda confirmam o 
procedimento antes da ação acontecer. 



25MISSÃO TÉCNICA NY MAGAZINE

E O QUE QUEREM OS 
CONSUMIDORES DIANTE DAS 
INOVAÇÕES NO PROCESSO DE 
DISTRIBUIÇÃO?  

HÁ OUTROS EXEMPLOS QUE 
PODEM SER APRESENTADOS? 

E SOBRE O FUTURO?

Há muita novidade. A Halfords- varejista 
britânico líder em ciclismo e automobilismo, 
com mais de 350 lojas, The Rowlands and 
Numark Pharmacy- varejista com mais 

Muito mais cooperação do que competição 
entre os varejistas. Todas essas soluções 
para os problemas do consumidor requer uma 
central de distribuição e uma logística baseada 
majoritariamente na RFID- identificação por 
rádiofrequência. A logística é que vai definir 
a interação da integração de canais, da 
conveniência e da experiência do consumidor.

Eles querem 100% de transparência, 24 
horas do dia, sete dias da semana- com 
relação aos produtos disponíveis em 
todos os canais- para só então optar 
pela compra online com entrega em 
domicílio ou diretamente na loja física, por 
exemplo. Comparado ao consumidor do 
passado, os clientes atuais são muito mais 
informados sobre os produtos e serviços. 
Eles procuram um varejista que possa 
atender imendiatamente as necessidades 
e desejos. Serviço é a questão chave. 
Para o consumidor não se trata apenas 
de ser online ou físico, ele espera um 
sistema integrado e claro de distribuição e 
logística. Todo varejista que atender estas 
exigências tem chances consideráveis de 
aumentar suas vendas e lucros. Varejistas 
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MARC KNOPPE,  
PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DE INGOLSTADT

O VAREJO ESTÁ NUM ESTÁGIO 
DE SEMI-AUTOMAÇÃO- AS 

DECISÕES PODEM SER FEITAS 
ATRAVÉS DA INTELIGÊNCIA 

ARTIFICIAL, MAS HUMANOS 
AINDA CONFIRMAM O 

PROCEDIMENTO ANTES DA 
AÇÃO TER LUGAR.

líderes na Alemanha e nos Estados Unidos, 
por exemplo, têm esses sistemas em 
funcionamento e são muito bem sucedidos. 
Negócios em lojas físicas estão aumentando 
em consequência de um sistema de 
unificação de canais e total transparência 
na distribuição, preços e serviços. Um 
bom exemplo disso é a Amazon Go, onde o 
cliente entra, passa seu cartão de associado, 
apanha os produtos, que serão debitados 
automaticamente na conta de seu cartão, e 
deixa a loja. Todo processo é assistido por 
inteligência artificial. Isso tudo é ainda um 
cenário em teste, mas uma indicação de 
futura realidade.

de 680 lojas, e muitos outros pequenos 
varejistas estabeleceram parcerias com a 
DPD, empresa líder na entrega de pacotes, 
no Reino Unido, para possibilitar entregas 
em outras lojas credenciadas, onde o 
consumidor apanha a compra na loja mais 
próxima de sua casa ou escritório. O objetivo 
é levar novos clientes às lojas onde as 
compras serão apanhadas, aumentando a 
“venda cruzada”.
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O QUE É A DIGITALIZAÇÃO 
NO VAREJO?

O QUE FAZ UM NEGÓCIO 
OBTER SUCESSO NO 
MUNDO DIGITAL?

QUAL O CASE DA 
MEDIAMARKT SATURN?

É um modelo tecnológico de negócios que 
analisa processos sob a perspectiva dos 
clientes. É a experiência do consumidor e 
a conveniência do processo aos olhos do 
consumidor que contam. Todo varejista 
deveria levar em conta o quanto aquela 
inovação terá importância para o consumidor. 
Se não houver melhoria na experiência para o 
cliente, essa inovação será inútil.

Sugiro começar o processo de digitalização 
com projetos pequenos e estar aberto para a 
cultura de tentativa e erro para possibilitar 
ajustes. A empresa alemã MediaMarkt 
Saturn, que vende produtos e serviços 
eletrônicos, presente em 15 países, é um 
ótimo exemplo: a cultura da organização 
admite que experimentam a partir daquilo 
que para eles é necessário. Tentam rápido, 
erram rápido e se adequam ainda mais 
rápido. Entre os exemplos de digitalização 
aplicados, cito os blockchains, que vão 
descentralizar e conectar todas as partes do 
processo de distribuição. O mais importante, 
no entanto, é a implementação do digital, 
passo a passo, tendo em mente a importância 
de oferecer ao cliente a conveniência e uma 
experiência de compra ímpar.

A MediaMarkt Saturn automatizou tarefas 
manuais e repetitivas, que foram delegadas 
a robôs ou softwares inteligentes, 
especialmente nos centros de distribuição, 
logística e rotinas dos clientes. Também 
adotou a cultura da experimentação para 
descobrir mais sobre digitalização. Como 
consequência, implementou novos formatos 
de lojas, com espaço menor, de 300 a 700 
metros quadrados, e em locais de grande 
movimentação nos centros das cidades. 
Esse novo formato de loja é chamado saturn 
collect: onde o consumidor espera obter 
produtos e serviços ligados ao seu estilo de 
vida digital também num ambiente off-line.

TECNOLOGIAS DE PONTA QUE IMPACTAM 
O MUNDO DO VAREJO FOI O ASSUNTO 
ABORDADO PELO PROF. DR. OLIVER HACKL, DA 
UNIVERSIDADE INGOLSTADT, DA ALEMANHA, 
PARCEIRA DO SENAC/SC. DURANTE O WORKSHOP 
REALIZADO NO SÁBADO, DIA 13 DE JANEIRO, 
HACKL RESSALTOU AOS PARTICIPANTES DA 
MISSÃO TÉCNICA NY 2018 AS POSSIBILIDADES 
DA DIGITALIZAÇÃO, DA DISTRIBUIÇÃO 
OMNICHANNEL- CONVERGÊNCIA DE CANAIS, E 
DOS NOVOS TIPOS DE SERVIÇOS NO VAREJO.

OLIVER HACKL,
PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DE INGOLSTADT 
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DE QUE FORMA A 
TECNOLOGIA BLOCKCHAIN 
PODERÁ AUXILIAR NOS 
SERVIÇOS OFERECIDOS?

E QUAL A SUA PERCEPÇÃO 
SOBRE O COMPORTAMENTO 
DO CONSUMIDOR DIANTE 
DE TANTAS MUDANÇAS 
OBSERVADAS NO VAREJO?

QUE TIPO DE ALERTA VOCÊ 
FARIA PARA OS VAREJISTAS?

Impulsionada pela inteligência artificial, a 
tecnologia blockchain vai ajudar varejistas a 
oferecer para os clientes um serviço melhor 
com relação às tarefas rotineiras. Nos 
processos de logística, novas tecnologias 
farão parte do cenário: os robôs de serviço 
ajudarão os consumidores a localizar 
produtos na loja, além da realidade virtual 
e a realidade aumentada, controle de voz e 
digitalização visual.

O comportamento do consumidor mudou. Os 
novos consumidores esperam ter ferramentas 
inteligentes de monitoramento constante das 
atividades, por exemplo. Querem os produtos 
imediatamente. Os clientes atuais são 
bem informados, esperam novos serviços, 
e consultoria pessoal sobre produtos, 
oferecidas por colaboradores especializados.

Não copie estratégias ou modelos de 
negócios alheios. Investigue diferentes 
modelos de negócio e tecnologias, pesquise 
sobre o consumidor do segmento em 
questão, adapte o modelo de negócio às 
necessidades locais. Sobretudo, mantenha a 
identidade do negócio.
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N R F  -  R E TA I L’ S 
B I G  S H O W

DISRUPÇÃO, RELAÇÕES HUMANAS E PERSONALIZAÇÃO: O RECADO DA 107ª EDIÇÃO DA 
MAIOR FEIRA DE VAREJO DO MUNDO, QUE APRESENTOU DURANTE TRÊS DIAS, EM NY, 
AS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS QUE DEVEM DITAR OS RUMOS DO VAREJO GLOBAL.
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APRENDA COM A LEVI’S: COMO A EMPRESA 
DE 150 ANOS CONTINUA TRANSFORMANDO 
SUA MARCA EM ÍCONE

Na abertura da 107ª NRF - Retail’s 
Big Show, o vice-presidente executivo 
e presidente de marcas globais da 
centenária Levi’s, James Curleigh, chegou, 
literalmente, de bicicleta ao palco principal 
do evento. Vestindo uma jaqueta tecnológica 
desenvolvida em parceria com a Google, e ao 
som de Bob Dylan, o executivo falou sobre 
os desafios para manter o DNA da marca 
e conquistar novas gerações. Curleigh 
ressaltou a importância da inovação e da 
tecnologia em todos os aspectos.  

Ao citar a Primeira Lei de Newton ou Lei 
da Inércia, que diz que os corpos tendem a 
permanecer em repouso, o executivo fez uma 
provocação aos presentes:  “Se o varejista 
não se mexer, já era”, afirmou. Fundada 
em 1853, a Levi’s atravessou gerações com 
uma peça que se tornou item essencial em 
qualquer guarda-roupa: o jeans. Embora 
este clássico esteja presente tanto no 
vestuário masculino quanto no feminino, 
representa apenas 5% do armário de uma 
pessoa, destacou.

Por isso, a empresa tem investido em 
novos produtos, indo ao encontro das 
tendências do momento e das necessidades 
dos fãs - como a Levi’s denomina os seus 
clientes. “Proteger o núcleo [do negócio] 
e expandir o máximo possível para ficar 
mais próximo do consumidor, isso faz parte 
da receita”, destacou. Embora o jeans seja 
o produto que carrega o DNA da marca, a 
empresa continua expandindo sua produção 
com novas peças e aposta em inovação. O 
objetivo é alavancar as vendas – e a percepção 
do público, aliando tecnologia e tradição, a 
fim de manter os atuais e conquistar uma 
nova geração de fãs.

A Levi’s conta com mais de 3 mil lojas em 
todo o mundo e em diversos pontos de venda 
já utiliza o conceito omnichannel, tendência 
do varejo que se baseia na convergência de 
todos os canais utilizados por uma empresa. 
Trata-se da possibilidade de fazer com 
que o consumidor não veja diferença entre 
o mundo online e o offline. A estratégia 
omnichannel integra lojas físicas, virtuais e 
compradores. “É preciso ir sempre além das 
expectativas do seu público, para que ele 
continue se encantando com a marca todos 
os dias”, afirmou Curleigh.

O vice-presidente e presidente das 
marcas globais da Levi’s mostrou como a 
inovação pode mudar a visão tradicional do 
varejo. Além disso, destacou a importância 
das parcerias estratégicas, o cuidado no 
relacionamento com os clientes, na qualidade 
dos processos e no controle da marca.

JAMES CURLEIGH - LEVI’S
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A  I M P O RTÂ N C I A  D E  M U D A R  A  F O R M A 
C O M O  T R A B A L H A M O S  E  V I V E M O S

R E T A I L ’ S  B I G  S H O W

ARIANNA HUFFINGTON - THE HUFFINGTON POST/ THRIVE GLOBAL

A empresária Arianna Huffington 
subiu ao palco principal da NRF – 
Retail’s Big Show 2018, no segundo 
dia de feira, 15 de janeiro, com a 
missão de mostrar a importância do 
equilíbrio entre a vida pessoal e a 
profissional. Arianna é fundadora do 
The Huffington Post, uma das mais 
bem-sucedidas plataformas de notícias 
do mundo. Em 2007, dois anos depois 
de fundar o portal, a empresária foi 
vítima de Burnout, uma síndrome 
causada pelo esgotamento.

Este episódio foi um alerta para 
que Arianna prestasse mais atenção 
à própria saúde. A partir disso, a 
CEO mudou seu estilo de vida e, 
em 2016, fundou a Thrive Global, 
plataforma dedicada ao bem-estar 
e à produtividade. Ela também é 
autora de uma série de livros que 
tratam de equilíbrio na vida pessoal 
e profissional, entre eles “A Terceira 
Medida do Sucesso”, que aborda as 
escolhas para equilibrar realização 
profissional e bem-estar. 

Durante a palestra na NRF, 
Arianna defendeu a necessidade 
de gerenciamento do tempo por 
meio da priorização das demandas. 
Segundo a empresária, a sociedade 

valoriza as pessoas que trabalham 
ininterruptamente, considerando esse 
volume excessivo de trabalho sinônimo 
de eficiência. “Como resultado, temos 
uma epidemia de Burnout, que ataca 
tanto executivos quanto colaboradores 
das empresas”, enfatizou. 

Huffington defende uma 
revolução na cultura do trabalho e 
também naquilo que entendemos 
como sucesso. Segundo ela, a busca 
pela realização profissional tem 
nos levado ao fracasso como seres 
humanos. A CEO argumentou que 
empresários exauridos não tomam 
decisões sábias e que colaboradores 
cansados não conseguem oferecer 
experiências aos clientes. “Aqui 
se fala muito de experiência do 
consumidor, a experiência na loja, 
cada vez mais atenção ao cliente. 
Como é que os seus colaboradores, se 
estiverem exaustos, poderão oferecer 
uma boa experiência?”, provocou. 

Com base em pesquisas científicas 
e estudos recentes nos campos da 
psicologia, dos esportes, da fisiologia 
e da medicina do sono, a autora 
chama a atenção para os perigos do 
estresse, da rotina acelerada e do 
vício da utilização dos smartphones. 

“Cuide de você tão bem quanto cuida 
do seu celular”, disse. Além disso, 
a empresária sugeriu pequenas 
mudanças para gerenciar melhor o 
tempo, ser mais produtivo e ter mais 
qualidade de vida. 

Dentre as sugestões para 
alcançar o equilíbrio entre vida 
pessoal e profissional, a empresária 
reforça a importância de se colocar 
em primeiro lugar: dormir de 7 a 
8 horas por dia; desligar o telefone 
celular antes do sono; fazer 
pequenas pausas durante o trabalho 
para energizar-se conscientemente e 
reconectar-se; sempre que possível, 
optar por reuniões sem dispositivos 
eletrônicos de espécie alguma; 
desenvolver uma atitude de gratidão 
com relação às pessoas e ao meio em 
que vivemos e trabalhamos, ambiente 
onde devemos contar as coisas 
positivas ao invés das negativas. 

Arianna Huffington finalizou a 
palestra enfatizando que não se trata 
de ser contra tecnologia, apenas de 
controlar a tecnologia para que ela 
não nos subjugue. “Em um mundo 
de realidade aumentada precisamos 
do contraponto de uma humanidade 
aumentada”, esclareceu.
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A  N O VA  E R A  D O  VA R E J O

O CEO do Walmart, um dos 
maiores varejistas do mundo, 
Doug McMillon, iniciou sua fala no 
primeiro dia da Retail’s Big Show, 
domingo – 14 de janeiro, ressaltando 
a importância de investir em 
pessoas. “Por favor, se você é 
varejista, invista em salário, o varejo 
é um setor de pessoas”, afirmou. Em 
2018, a empresa anunciou diversas 
mudanças que envolvem o bem-estar 
dos colaboradores, como aumento 
salarial, períodos mais longos de 
licença maternidade e paternidade 
- de acordo com a nova política 
norte-americana, e auxílio para 
custear despesas de funcionários 
que adotam crianças. 

O executivo revelou que as 
novas medidas receberam críticas 
de alguns setores e defendeu que 
cuidar dos colaboradores está em 
primeiro lugar para o grupo, que tem 
cerca de 3,5 milhões de empregados 
no mundo. McMillon também 
enfatizou a importância de preparar 
os funcionários para lidar com as 
mudanças rápidas no setor, em 
especial as novas tecnologias. Para 
isso, o executivo criou nos Estados 
Unidos centros para desenvolver 
e capacitar os colaboradores. São 
200 unidades de formação e 225 mil 
pessoas treinadas.

Diante de uma plateia lotada 
e atenta às práticas da empresa, 
McMillon revelou as transformações 
no negócio. “Estamos mudando o foco 
da companhia e nossa prioridade 
agora é tecnologia”, afirmou. O 
ritmo de crescimento do Walmart, 

em serviços que ampliem a atuação, 
é acelerado. Recentemente, o grupo 
adquiriu a Jet.com e a Bonobos – 
varejistas online – e deve continuar 
os investimentos no e-commerce, já 
que, por enquanto, as vendas online 
da companhia representam apenas 
12% do total das vendas.

O presidente do grupo 
também citou como desafio 
o comprometimento com a 
sustentabilidade, a procedência 
dos itens e a diversidade cultural. 
Segundo ele, os clientes querem 
transparência e exigem respeito a 
sua cultura. McMillon enfatizou que 
em todos os países as pessoas buscam 
economizar tempo e dinheiro, no 
entanto, mesmo que as necessidades 
básicas sejam iguais, os valores são 

diversos e precisam ser respeitados. 
“Em tempos tão instáveis, propósito 
e valores são conceitos inegociáveis”, 
afirmou.

Para o executivo, o futuro do 
Walmart, assim como de todo o 
varejo, depende da habilidade 
de entender as necessidades dos 
consumidores, investir em tecnologia 
e inovação e apostar na experiência 
do consumidor. “O varejo muda 
muito. Se você estiver entediado, não 
está fazendo a coisa certa”, advertiu. 
O grupo recebe, por semana, cerca de 
260 milhões de clientes e associados 
em suas mais de 11 mil lojas - sob 
diferentes bandeiras - presentes 
em 28 países e em websites de 
e-commerce de 11 países.

DOUG MCMILLON - WALMART
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O  F U T U R O  D O  VA R E J O :  C O M O  A 
T E C N O LO G I A  E S TÁ  M U D A N D O  O  J O G O

A palestra que encerrou o 
primeiro dia da NRF – Retail’s Big 
Show 2018, no domingo 14 de janeiro, 
trouxe para discussão o papel da 
tecnologia no mundo dos negócios. A 
jornalista Jennifer Jolly entrevistou 
dois nomes relevantes desse novo 
cenário: Marne Levine, chefe de 
operações do Instagram, e Taylor 
Haney, fundadora da Outdoor Voice, 
marca que vende produtos para 
atividades diárias ao ar livre. O bate-
papo abordou a forma com que os 
empreendedores podem usar as redes 
sociais para impulsionar os negócios.

O debate trouxe dicas e 
experiências sobre o uso das redes 
sociais. A ferramenta Stories, do 
Instagram, que permite contar 
uma história em poucos segundos 
e permanece no ar por 24 horas, 
é hoje responsável pela decisão de 
compra de 70% dos usuários da rede 
social, segundo Marne Levine. De 
acordo com ela, esta passou a ser 
uma nova forma de dar visibilidade 
e criar relacionamento entre marca 
e seguidores. Mas, qual o melhor 

momento para fazer o stories? 
“Depende de feedbacks”, avisou 
Marne, indicando que a empresa 
precisa conhecer bem o seu público. 
Levine também sugeriu um caminho: 
a paixão por temas e marcas orienta 
muito o comportamento de compra. 
“O Instagram aproxima as pessoas 
daquilo que elas querem e pode 
ser o local onde os negócios são 
concretizados”, definiu a executiva. 

Os empreendedores podem usar 
as redes sociais para entender que 
tipo de informação é mais relevante 
para o consumidor. “Percebemos que 
as marcas precisam ter presença 
muito forte, saber reagir e gerar 
feedback”, afirmou. No Instagram, 
as ferramentas auxiliam para que 
o usuário possa salvar fotos de 
algo que o interessou para, quem 
sabe, comprar futuramente. “Uma 
das coisas que percebemos é que os 
usuários salvam 50% de imagens 
que visitaram. Então, é necessário 
que seja oferecido informação dos 
produtos- mais do que o suficiente- 
para a hora da decisão”, ressaltou. 

JENNIFER JOLLY - NEW YORK TIMES & USA TODAY SHOW
LINDA KIRKPATRICK - MASTERCARD
MARNE LEVINE - INSTAGRAM
TYLER HANEY - OUTDOOR VOICE

Tayler Haney, da Outdoor 
Voices, afirmou que a empresa usa 
o Instagram para conectar os seus 
clientes, pois entendeu que através 
dele é possível descobrir quais as 
preferências e necessidades do 
cliente. A executiva aponta que a rede 
social deve ser usada para engajar o 
público e lembrou que a mentalidade 
móvel- ter um celular na mão e tomar 
decisões a partir dele - deve ser 
incorporada pelas empresas. 

Somente em dezembro de 2017, 
o Instagram registrou mais de 180 
milhões de interações de usuários 
com empresas, informou Marne, 
indicando a relevância da ferramenta 
para o varejo. Ela também enfatizou 
a estratégia, já utilizada por muitas 
empresas e que tem tido cada vez 
mais aderência de mercado, de 
atrair a atenção do público fazendo 
publicidade com influencers – 
pessoas populares na rede e que, 
ao fazerem posts, disseminam as 
marcas entre seus seguidores.
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T E M P O  D A S  T E N D Ê N C I A S  D E  VA R E J O : 
I N S P I R A Ç Ã O  PA R A  A  T R A N S F O R M A Ç Ã O 
A L É M  D A  A M A Z O N

A partir de grandes mudanças 
observadas no varejo, a CEO 
e fundadora da GDR Creative 
Intelligence, Kate Ancketill, afirmou, 
durante sua palestra que varejistas, 
independente do tamanho e da 
capacidade de atendimento, devem 
pensar como plataforma, assim como 
faz a Amazon, pontuou. Ancketill 
acredita que a máquina do varejo 
está quebrada e é preciso construir 
algo mais dinâmico, adaptável 
e que responda a um mercado 
fragmentado.

A GDR analisa tendências no 
mundo inteiro, e, de acordo com 
Kate, uma grande tendência da 
atualidade é a migração da máquina 
do varejo para a plataforma de 
vendas. Além disso, ressaltou que a 
fragmentação de mercado, mudança 
de comportamento do consumidor 
e crescimento da experiência em 
detrimento do produto está, de fato, 

mudando este mercado. 
“Os varejistas melhor 

posicionados no futuro serão aqueles 
que adotarem uma definição mais 
expansiva deste segmento e que 
abrirem sua mente para o que o 
varejo pode ser”, afirmou Ancketill. 
A CEO apresentou diversos cases 
que reforçam a loja física como 
fundamental neste processo para 
entender e atender este novo 
mercado. Kate falou das disrupções 
que plataformas como Amazon e 
Alibaba estão causando no mercado 
e gerou importantes reflexões. 

A especialista afirma que as 
pessoas pagam para ter experiências 
e não simplesmente pelo produto 
em si. Por isso, muitos varejistas 
estão oferecendo experiências 
únicas focadas em lifestyle, para 
atender a uma demanda crescente 
dos consumidores. Kate destacou: 
varejistas que se moveram rápido 

e passaram a oferecer categorias 
que vão além do esperado. A loja 
francesa de decoração Castorama, 
por exemplo, vende papel de parede 
que se conecta com um tablet que 
possui um sistema de interação 
para crianças e pais. O BuzzFeed 
passou a oferecer uma placa de 
aquecimento inteligente que ajuda 
os consumidores na preparação de 
pratos com base nos dados de receita 
do Tasty, canal de gastronomia 
e turismo que tem mais de 107 
milhões de usuários.

Exemplos como esses mostram 
como o varejo deve ser condicionado 
a repensar o negócio como 
plataforma: oferecendo variedade 
de experiências, ofertas e canais. 
O resultado é um mercado mais 
excitante e diversificado, que 
vai além das suas competências 
tradicionais.

KATE ANCKETILL  - GDR CREATIVE INTELLIGENCE
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C O N S U M I D O R E S  E M P O D E R A D O S 
M E L H O R A N D O  O S  C U I D A D O S  C O M 
S A Ú D E  D I A R I A M E N T E

À frente de uma rede com cerca 
de 10 mil farmácias, 20 centros 
de distribuição e e-commerce, 
a executiva Helena Foulkes, 
presidente da CVS Pharmacy, 
iniciou sua fala enfatizando os 
esforços da empresa para aumentar 
o fluxo de clientes em suas lojas 
físicas e integrar seus sistemas de 
comunicação com os consumidores. 
Mais de 48 milhões de clientes já 
se comunicaram com a CVS via 
mensagem de texto e outros 20 
milhões usaram o aplicativo da 
empresa, até agora.

Mas, o grande desafio para 2018 
está na decisão da empresa de, 
gradativamente, usar em todos os 
produtos imagens de mulheres não 
retocadas, imagens não submetidas 
a tratamento. Numa época em que se 
prega o empoderamento das mulheres, 
a CVS considera mais inspirador, 

especialmente para as adolescentes, 
mostrar que as “estrelas” também 
tem suas imperfeições. “A beleza 
é para fazer-nos sentir bem. As 
imagens reais ajudam mulheres e 
meninas a se enxergarem como elas 
são”, afirmou Helena.

A medida será aplicada 
primeiramente em produtos da 
própria marca e depois se estenderá a 
outras marcas de produtos vendidos 
em seus estabelecimentos. Foulkes 
ressaltou que o objetivo é eliminar 
fotos alteradas ou retocadas até 
2020. Mas, os primeiros produtos 
com esse novo conceito devem chegar 
às prateleiras ainda neste ano, com a 
o selo ”CVS Beauty Mark”, indicando 
que são fotos reais. De acordo com 
a presidente da rede, cerca de 80% 
dos clientes são mulheres, por isso 
o investimento cada vez maior em 
produtos de beleza.

A decisão de expor padrões reais 
representa um desafio semelhante 
ao que a CVS enfrentou em 2014, 
quando decidiu suspender a venda 
de produtos à base de tabaco. Entre 
outras medidas previstas para 2018, 
a executiva ressaltou investimentos 
significativos na renovação das 
lojas físicas para novos formatos 
e adequação dos espaços. A ideia 
é ter ambientes integrados com a 
venda de produtos saudáveis. Helena 
ressaltou também que todas as 
decisões da empresa são baseadas na 
premissa de ter sucesso ao praticar o 
bem, além de cumprir o propósito de 
fazer o que é melhor para a saúde e o 
bem-estar dos clientes no longo prazo.

HELENA FOULKES - CVS PHARMACY

R E T A I L ’ S  B I G  S H O W
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D A N D O  1 0 0 % :  A  R E I N V E N Ç Ã O  D A  C A R I D A D E

A maior feira de varejo do mundo  
trouxe à luz das discussões em 2018 
a importância da humanização nos 
negócios. A palestra que abriu o 
último dia da feira foi com o ativista 
e filantropo Scott Harrison, CEO 
e fundador da Charity: Water, 
que contou sua história pessoal 
e o trabalho desenvolvido pela 
organização. 

Harrison, que promovia festas 
em casas noturnas e grandes 
eventos de moda, em Nova Iorque, 
deixou em 2004 a vida que muitos 
invejavam, mas que fazia dele 
uma pessoa “desesperadamente 
infeliz”, como descreveu. Inscreveu-
se para um serviço voluntário a 
bordo de um hospital flutuante, 
uma organização humanitária 
que oferecia atendimento médico 
gratuito para locais miseravelmente 
pobres no mundo. Neste grupo, 
passou a desempenhar a posição de 
fotojornalista do navio e rumou em 
direção à África. Como ele mesmo 
enfatizou, muitas vezes, em meio 
às próprias lágrimas, registrava 
através das lentes de sua câmera 
a vida e o sofrimento humano que 

para ele eram inimagináveis. 
Após esta experiência, que nunca 

mais o deixou viver como antes, 
Scott fundou a Charity: Water, 
organização sem fins lucrativos e 
que tem como principal objetivo 
levar água potável para locais 
onde, infelizmente, este ainda é um 
bem raro. “Ninguém nos dias de 
hoje deveria ser obrigado a beber 
água suja”, afirma. Com essa ideia 
na cabeça, ele traçou uma meta: 
disponibilizar água potável ao maior 
número de pessoas do planeta - dados 
apresentados pela Charity: Water 
mostram que, em todo o mundo, 
uma em cada dez pessoas não tem 
acesso a água potável, e mais de 660 
milhões bebem, diariamente, água 
contaminada. 

Ao revelar os contrastes do 
mundo, onde alguns têm tanto e 
outros nada, Harrison emocionou a 
plateia, que lotou o palco principal do 
evento, na terça-feira 16 de janeiro. 
O CEO contou sua trajetória para se 
tornar um empreendedor social e as 
primeiras dificuldades encontradas 
para conseguir atrair doações. 
De acordo com Scott, as pessoas 

ficavam desconfiadas por não saber 
como as instituições de caridade 
administravam o dinheiro recebido. 
Por isso, todas as contas da Charity: 
Water são abertas. Quem faz uma 
doação pode acompanhar exatamente 
onde o dinheiro é investido. Relatórios 
anuais, declarações financeiras e 
relatórios de auditoria são postados no 
site da organização.

Assim, a ideia do projeto, que 
nasceu em 2006, se espalhou e a 
Charity: Water se mantém firme 
há mais de dez anos. Scott percorre 
países da África, Ásia e América 
Latina com o objetivo de erradicar 
o problema da água por meio da 
escavação de poços artesianos. Até 
agora, a organização já financiou 
mais de 24 mil projetos relacionados 
à água potável, para sete milhões de 
pessoas em todo o mundo. Em seu 
discurso ficou clara a importância da 
caridade, de “dar sem esperar receber 
nada em troca”. Como lição de casa, 
Harrison pediu para que todos ajudem 
a criar uma cultura de generosidade.

SCOTT HARRISON - CHARITY: WATER
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O  P O D E R  D A  D I S R U P Ç Ã O

R E T A I L ’ S  B I G  S H O W

Encerrando a programação do 
maior evento do varejo mundial, 
o empresário e estilista Tommy 
Hilfiger falou sobre o “Poder da 
Disrupção”. Hilfiger é uma das 
principais referências fashion do 
mundo e a marca, criada por ele, 
está presente em mais de 100 países. 
Lançada em 1985, a Tommy Hilfiger 
lidera indústrias com colaborações 
inovadoras, desfiles de moda 
imersivos e tecnologia de ponta.

Não foi à toa que Hilfiger 
escolheu para sua fala o tema 
disrupção, termo fundamental para 
o empreendedorismo, um processo 
de inovação que muda a forma como 
consumimos produtos e serviços. 
Exemplos surgem a todo momento e 
os mais emblemáticos, ultimamente, 
utilizamos quase todos os dias: 
Facebook, Uber e Netflix. Em geral, 

as iniciativas disruptivas envolvem 
tecnologia, mas podem ser evidentes, 
também, em produtos ou serviços 
simples, como ideias diferentes de 
atendimento ao cliente. 

Hilfiger, que falou sobre o desafio 
de evoluir sem perder a essência, 
enfatizou que a marca precisa ser 
nutrida como se fosse uma criança. 
“Meu medo sempre foi perder o 
frescor. Penso que devemos evoluir 
analisando sempre o próximo 
passo, com um olho no futuro e ao 
mesmo tempo equilibrando inovação 
e disrupção”, destacou Tommy. 
Ícone da moda de renome mundial, 
compartilhou com a plateia como 
manteve sua marca na vanguarda 
da indústria, abraçando a tecnologia 
e impulsionando a inovação. 

O empresário defendeu o 
comércio por dispositivos móveis 

como o futuro do varejo. “Se você 
espera por consumidores que venham 
até suas lojas, poderá aguardar por 
um longo tempo”, afirmou o CEO da 
Tommy, que também contou sobre 
estratégias tecnológicas utilizadas 
em seu negócio. A marca se colocou 
à frente do mercado ao utilizar 
inteligência artificial para se conectar 
aos clientes. A empresa foi a primeira 
a usar chatbots no Facebook, por 
exemplo, tecnologia que consegue 
captar as preferências do cliente para 
oferecer atendimento personalizado.

O CEO deixou claro que, apesar 
do uso crescente da tecnologia, 
é preciso colocar o consumidor 
no centro do negócio. De acordo 
com Hilfiger, o cliente quer usar 
a tecnologia para interagir com a 
marca em um sentido mais amplo, 
“ele quer ter não só o serviço ou 
produto, mas o relacionamento, e isso 
só se constrói com a criação de soluções 
com o máximo de personalização 
possível”, chamando a atenção para 
a importância de aliar tecnologia e 
humanização.  

Hoje, a marca Tommy Hilfiger 
conta com mais de 1900 lojas 
exclusivas e alcança um faturamento 
superior a seis bilhões de dólares. 
Para o fundador, tão importante 
quanto isso é a estratégia de negócio 
que não é segredo pra ninguém: 
“criei uma boutique que não vende 
apenas roupas, comercializa da 
maneira mais envolvente possível 
a melhor experiência que o cliente 
pode ter”, destacou.

TOMMY HILFIGER  - MARCA TOMMY HILFIGER
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A PRESIDENTE 
DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DE UMA 
DAS REDES VAREJISTAS 
MAIS REPRESENTATIVAS 
DO PAÍS, LUIZA HELENA 
TRAJANO, CONCEDEU 
ENTREVISTA EXCLUSIVA 
PARA A EQUIPE DA MISSÃO 
TÉCNICA NY MAGAZINE, 
NO SEGUNDO DIA DE 
NRF, 15 DE JANEIRO, 
EM NOVA YORK. LUIZA, 
QUE COMEÇOU O ANO DE 
2018 SENDO EMPOSSADA 
PARA O CONSELHO 
CONSULTIVO DO FUNDO 
DE POPULAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS, AGÊNCIA 
DA ORGANIZAÇÃO NAS 
NAÇÕES UNIDAS (ONU), 
É A RESPONSÁVEL PELO 
SALTO DE INOVAÇÃO E 
CRESCIMENTO QUE FEZ 
O MAGAZINE LUIZA SE 
DESTACAR ENTRE OS 
MAIORES VAREJISTAS 
DO BRASIL. 

Participo da NRF há mais de 
15 anos e, para mim, esta é a única 
feira do mundo onde a gente só fala 
de varejo, convive com milhares de 
pessoas do mundo inteiro, vivencia o 
varejo na prática e que nos apresenta 
com muita propriedade, a cada edição, 
as transformações dos negócios. 

Embora eu tenha notado 
algumas mudanças estruturais- 
menos palestras e um espaço físico 
menor, se comparado com outras 
edições-, percebi muita consistência 
no conteúdo apresentado, tanto 
na feira quanto nas palestras. Nas 
edições anteriores, falavam de 
maneira mais subjetiva sobre alguns 
projetos. Já neste ano, percebi um 
amadurecimento nesse sentido.

QUAL A IMPORTÂNCIA 
DE PARTICIPAR DA NRF 
– RETAIL’S BIG SHOW, 
PRINCIPALMENTE PARA OS 
EMPRESÁRIOS VAREJISTAS?

O QUE MAIS CHAMOU
SUA ATENÇÃO NESTA
107ª EDIÇÃO DA NRF?

LUIZA HELENA TRAJANO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA REDE MAGAZINE LUIZA

E N T R E V I S T A

A rede, que conta atualmente com cerca de 830 lojas em 16 estados 
brasileiros, trabalha estratégias fundamentais para o desenvolvimento de 
qualquer organização: investir e reconhecer as relações humanas, privilegiar 
atitudes empreendedoras e dar a elas o espaço que merecem para o avanço dos 
negócios e priorizar a criatividade dentro das organizações. Confira!

FOTO: DIVULGAÇÃO



39MISSÃO TÉCNICA NY MAGAZINE

Digitalização: não há mais 
formas de fugir dela. Eu costumo 
dizer para a minha equipe que não 
fui eu quem inventei a venda pela 
internet, ela é uma realidade e 
temos que nos adaptar a isso, sempre 
traçando estratégias para oferecer a 
melhor experiência para o cliente. 
Por outro lado, acredito que a loja 
física não vai morrer, ela continuará 
existindo, mas num outro formato: 
de experiência e integração com 
o cliente, para facilitar processos- 
comprar no ambiente online e retirar 
na loja física, por exemplo-, e é muito 
importante que nós, varejistas, 
saibamos disso. O Magazine Luiza 
pratica isso há tempos. 

Velocidade, qualidade e cliente foram palavras que eu mais escutei por 
aqui. Transformação e experiência com o cliente também foram pontos-
chave. Reforçaram a importância de colocar o consumidor sempre no centro 
das decisões que serão tomadas nas empresas. Esse conjunto de ideias foi 
muito forte nessa feira, repensar e trabalhar em função do cliente. 

Luiza aproveitou esta entrevista para cumprimentar o Senac de 
Santa Catarina:

E SOBRE A TECNOLOGIA,
CADA VEZ MAIS PRESENTE 
E IMPORTANTE PARA
O DESENVOLVIMENTO 
DO VAREJO?

QUAL FOI A MENSAGEM DESTA EDIÇÃO, NA SUA OPINIÃO?

EU NUNCA VI UM TRABALHO TÃO AMARRADO DE UMA EMPRESA QUE 

TRAZ AS PESSOAS- EMPRESÁRIOS E EQUIPE TÉCNICA-, FAZ VISITAS 

TÉCNICAS,  FAZ A COBERTURA DO EVENTO E, O PRINCIPAL, MULTIPLICA 

TODO ESSE TRABALHO. EU VENHO NA FEIRA HÁ MUITO TEMPO E NUNCA 

VI UM TRABALHO TÃO 360 GRAUS COMO ESSE. CONHECIMENTO E O 

“FAZER ACONTECER” SÃO AS ÚNICAS COISAS QUE VÃO DISTINGUIR 

UM PROFISSIONAL, UMA EMPRESA, UM PRESIDENTE EM MEIO A ESSE 

MERCADO. TEM QUE TER CONHECIMENTO E TEM QUE FAZER ACONTECER.
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VISITAS TÉCNICAS, 
WORKSHOPS E 

NETWORKING DURANTE 
A MISSÃO TÉCNICA 

NEW YORK 2018.

1

2

7

R E G I S T R O  D E  V I A G E M

6
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3

4

5
1  Grupo Varejo durante Visita Técnica na loja Anthropologie.

2  Sesc e Senac do Paraná presentes na Missão Técnica NY 2018.
3  Grupo Varejo durante Visita Técnica na loja Muji.

4  Grupo de empresários durante o workshop com professor da Universidade Ingolstadt, da Alemanha.  
5  Diretoria da Fecomércio e Senac de Santa Catarina e empresários de São Paulo.

6  Grupo Atacado durante Visita Técnica na CostCo.
7  Empresários de Concórdia/SC durante workshop de boas-vindas.
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CONFIRA OS DESTAQUES DO WORKSHOP DE ENCERRAMENTO 
E A PERCEPÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO SENAC/SC SOBRE AS 
NOVIDADES E TENDÊNCIAS DURANTE A MISSÃO NY 2018. 

DISRUPÇÃO TECNOLOGIA

CULTURA DE EXPERIMENTAÇÃO

Disrupção é interromper o curso natural de um 
processo. A cultura da inovação e da tecnologia, promovida 
principalmente no Vale do Silício, ultrapassou as barreiras 
de como eram geridos os negócios, chegou rapidamente no 
comércio- sobretudo americano- e mudou completamente 
a forma de fazer negócios em todo o mundo. Varejistas 
se depararam com uma nova roupagem para um antigo 
conceito: a necessidade de conhecer o seu próprio negócio 
para poder modificar as relações com o outro e com o 
mundo. Este é um movimento de reavaliação e reafirmação 
de propósito, do motivo de existir enquanto negócio e 
de que forma impactar as pessoas e a comunidade- que 
têm valores específicos e precisam ser individualmente 
considerados para que haja identificação. 

Digitalização e engajamento do consumidor 
foram aspectos amplamente explorados durante as 
visitas técnicas, bem como ao longo da 107ª edição 
da NRF - Retail´s Big Show. A multicanalidade- o 
famoso omnichannel-  é uma necessidade e um desafio 
constante, mesmo para os grandes players do mercado. 
As tecnologias e estratégias com foco na digitalização 
tem estado cada vez mais em evidência e, neste ponto, 
a cultura da disrupção tem mostrado o seu valor e que 
chegou para ficar.

O movimento dos negócios, mais livre e orientado 
ao propósito, vem mostrando a importância de alguns 
pontos, antes impossíveis de serem considerados. 
Reconhecer o erro e ter desprendimento de ideias, 
atualmente, são atitudes verdadeiramente sábias para 
um contexto tão ágil e dinâmico, como temos observado. 
A coragem de mudar os planos, com clareza e confiança, 
tem potencializando o aprendizado organizacional e 
possibilitado acertos no médio e longo prazo. Antes 
de uma empresa partir para uma grande mudança de 
tecnologia, para a implementação de metodologias 
consideradas inovadoras, é necessário que se faça 
uma autoanálise do próprio negócio, sua cultura, seus 
processos e suas pessoas – internas e externas. É o que 
chamamos de cultura de experimentação.

A cultura de experimentação controlada em etapas, e de 
curto prazo, para uma validação e continuidade de novos 
processos e estratégias, promove agilidade na capacidade 
de ação. O investimento, seja ele qual for, somente terá 
êxito com a definição clara dos processos chaves e da 
cadeia de valor, apropriados internamente e otimizados na 
operacionalização. Caso contrário, estas “inovações” podem 
não solucionar aquilo que se pretende e, ainda, trazer 
problemas não esperados pela organização. 

NOVAS ESTRATÉGIAS

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

MULTICANALIDADE
Tratar todas as etapas do processo comercial 

como únicas para o relacionamento com o cliente, 
independente do canal on ou off-line; e implementar 
estratégias de múltiplas características, promovendo 
relevância e significado.
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VAREJISTAS SE DEPARARAM COM 
UMA NOVA ROUPAGEM PARA UM 

ANTIGO CONCEITO: A NECESSIDADE DE 
CONHECER O SEU PRÓPRIO NEGÓCIO 

PARA PODER MODIFICAR AS RELAÇÕES 
COM O OUTRO E COM O MUNDO

PARCERIAS ESTRATÉGICAS

CONVENIÊNCIA

RELAÇÕES HUMANAS

DIGITALIZAÇÃO

EQUIPE TÉCNICA MISSÃO NY 2018

Não só é uma realidade como tem se mostrado 
uma necessidade para parcerias estratégicas e de 
implementação de projetos próprios, para a promoção de 
um relacionamento efetivo com o cliente. Observamos, 
durante as visitas técnicas, que o fluxo interno nas lojas 
físicas tem caído, mas o faturamento das marcas não. 
O “neoconsumidor”- digital, multicanal e global- tem 
sido responsável pela inversão de espaços que até pouco 
tempo tinham suas definições claras. As lojas físicas, 
por exemplo, têm sido cada vez mais encaradas como 
“showrooming” e as compras, seguindo a tendência de 
mercado, são cada vez mais efetivadas de maneira online. 

Tecnologia não engaja pessoas, pessoas é que engajam 
pessoas: executivos de grandes empresas e palestrantes, 
como Arianna Huffington e Doug McMillon, reforçaram 
a importância da humanização nas organizações para 
o êxito das estratégias de mercado. Colaboradores com 
equilíbrio emocional, capacitados, e valorizados são 
a chave para o sucesso de qualquer organização, bem 
como clientes atendidos com consideração e respeito, 
experimentando a sensação de serem relevantes para 
aquele negócio. A humanização tem sido uma tendência 
cada vez mais crescente nas estratégias, não apenas 
com foco no cliente externo, mas também nos clientes 
internos. A tecnologia é um meio, mas são necessárias 
pessoas para diferenciar as relações, e em se tratando de 
equilíbrio, tão importante quanto estar conectado é ter 
sabedoria para o momento de se desconectar. 

O estilo de vida e outros aspectos do cotidiano dos 
consumidores se transformaram em informação chave 
para o desenvolvimento das estratégias de mercado, 
fazendo com que as marcas se autoconheçam e, 
principalmente, reconheçam o seu público.

As marcas buscam parcerias que agreguem valor na 
percepção do cliente. Cito o caso brilhante da Volvo, onde 
a tecnologia automobilística da marca, cuja a imagem 
é vinculada ao conceito de segurança, possibilita 
entregas de encomendas on-line diretamente nos porta-
malas dos carros.  
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Amarildo Jose da Silva
Anderson Sanchez
Augusto Jorge Joy Neves Colares
Antonio Carlos Aroca
Breno Jacon
Bruno Breithaupt
Carina Soares
Celio Fiedler
Claudio Shigueru Matsuda 
Cleci Elizabeth Rauen Faria
Cristina de Oliveira Cardoso 
Débora Schneider
Denise Raquel Werlich
Denisio do Nascimento
Inês Maria Ruviaro Vieira
Jaison Mota
Janilson Silveira
Jorge Claudiomiro Mandial Rosa
José Agenor de Aragão Junior
Juniara Cechetti
Marc Knoppe
Marcelo Gevaerd
Marcia Fabiane de Moura Martins
Marcos Albino Schneider
Margareth Bicalho
Oliver Hackel
Roberto Anastacio Martins
Rudney Raulino 
Tatiana Correa Goes Mendonça
Thiago dos Santos Ferreira
Vivian Karina Euzébio Ferreira
Wagner Argonês Muller
Wilson Elias Filho

PARTICIPANTES

Cleveonei da Silva
Leonida Campestrini Kretzer
Mariana Mantovani Caetano
Marcus Vinicius Tutui e Silva
Rafael Gallo
Vinicius Cadore Furlanetto

EQUIPE TÉCNICA

Deborah Guimarães Heinzen
Rosângela Schmidtt Rocha

EQUIPE LOGÍSTICA

P A R T I C I P A N T E S
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EMPRESA:  
Embrast Embalagens
RAMO DE ATUAÇÃO:  

Indústria
ABRANGÊNCIA: 
Nacional (Brasil)

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: 
Estadual (Santa Catarina)

EMPRESA:  
Única Propaganda e 

Publicidade Ltda
RAMO DE ATUAÇÃO:  

Marketing
ABRANGÊNCIA:
Nacional (Brasil)

EMPRESA:  
Bella Loja

RAMO DE ATUAÇÃO:  
Expositores

ABRANGÊNCIA: 
Nacional (Brasil)

EMPRESA:  
Fiedler Automação Industrial

RAMO DE ATUAÇÃO:  
Automação Industrial

ABRANGÊNCIA:  
Sul, Sudeste e Centro-Oeste (Brasil)

EMPRESA:  
Kampai Perfumaria e 

Importação Ltda
RAMO DE ATUAÇÃO:  

Varejo de cosméticos e produtos 
de beleza

ABRANGÊNCIA: 
Araraquara, Barretos, Catanduva, 
Taquaritinga (São Paulo) Poços de 

Caldas (Minas Gerais)

EMPRESA:  
PickPack Embalagens e 

Descartáveis
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 
(Santa Catarina)

EMPRESA:  
Bistek Supermercado Ltda

RAMO DE ATUAÇÃO:  
Varejo

ABRANGÊNCIA:
Estadual (Santa Catarina)

EMPRESA:  
CompuFour Software Ltda

RAMO DE ATUAÇÃO:  
Softwares como Serviço (SaaS) 

ABRANGÊNCIA:
Nacional (Brasil)

EMPRESA:  
Sindilojas Belém

RAMO DE ATUAÇÃO:  
Sindicado do Comércio Varejista e dos 

lojistas de Belém
ABRANGÊNCIA:
Estadual (Pará)

EMPRESA:  
Pittol Calçados Ltda
RAMO DE ATUAÇÃO:  

Calçados, confecções, artigos de 
viagem e acessórios

ABRANGÊNCIA: 
Região Sul do Brasil

EMPRESA:  
Serviço Social da Indústria - Sesi

RAMO DE ATUAÇÃO:  
Atua na melhoria da qualidade de 
vida das pessoas e no aumento 

da competitividade das indústrias 
por meio da educação, estilo 
de vida, segurança e saúde, e 
responsabilidade corporativa.

ABRANGÊNCIA:  
Estadual (Santa Catarina)

EMPRESA:  
Serviço Social do Comércio – Sesc

RAMO DE ATUAÇÃO:  
Eventos e serviços em cinco grandes 
áreas: educação, saúde, cultura, lazer 

e ação social
ABRANGÊNCIA:

PR e SC

EMPRESA:  
Yeva Cosmétiques

RAMO DE ATUAÇÃO:  
Cosméticos

ABRANGÊNCIA: 
Nacional (Brasil)

EMPRESA:  
Senac

RAMO DE ATUAÇÃO:  
Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial
ABRANGÊNCIA:

DF, PR e SC

EMPRESA:  
Calçados Gevaerd Ltda
RAMO DE ATUAÇÃO:  

Calçados, confecções, materiais 
esportivos e acessórios

ABRANGÊNCIA: 
Brusque, Guabiruba e Botuverá 

(Santa Catarina)

E M P R E S A S  P A R T I C I P A N T E S
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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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Confira o material exclusivo em
sc.senac.br/missaony

JANEIRO DE 2019
INFORMAÇÕES PELO E-MAIL

MISSAONY@SC.SENAC.BR
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Confira o material exclusivo em
sc.senac.br/missaony

JANEIRO DE 2019
INFORMAÇÕES PELO E-MAIL

MISSAONY@SC.SENAC.BR




