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Janeiro é sempre um mês de expectativas para quem atua 
com comércio. Isso porque, grande parte dos empresários 
do setor se reúne no maior evento de varejo do mundo: a 
Retail’s Big Show. O Senac SC, há oito anos, leva executi-
vos de todo o Brasil para participar do encontro promovi-
do pela NRF (National Retail Federation). 

A convenção mais importante da indústria do varejo está 
na 108ª edição e reúne milhares de líderes, empreende-
dores e interessados no segmento para discutir tendên-
cias, aprender mais sobre o setor, conhecer inovações 
tecnológicas e construir networking. Grande parte dos 
participantes é do Brasil, que já ocupa o primeiro lugar 
entre as delegações estrangeiras presentes na NRF.

A forte presença dos brasileiros já alterou a dinâmica den-
tro e fora dos estandes, com muitos expositores e a orga-
nização da feira se adaptando diante da grande demanda 
de atendimentos em português. Não foi difícil encontrar 
avisos em português e tradutores preparados para auxiliar 
os participantes do Brasil.

EXPERIÊNCIAS, TENDÊNCIAS E 
CONHECIMENTO NO CENTRO 
DO COMÉRCIO MUNDIAL

ED ITOR IAL

Isso mostra como o mercado mundial está olhando para 
o Brasil e também como o País está atento aos novos mo-
delos de negócios e tendências para o futuro do segmen-
to. Esse movimento mostra que os empresários estão en-
gajados em mudar o cenário econômico e buscar o que 
há de mais inovador na área.

Durante os dez dias da Missão Técnica NY, além da feira, 
a comitiva participa de visitas técnicas e os integrantes po-
dem ver na prática como alguns dos maiores varejistas do 
mundo aplicam a tecnologia e constroem novos formatos 
de negócio. É o grande momento de vivenciar essa reali-
dade e buscar inspiração com empresas globais.

E a maratona de conhecimento segue com a realização 
de workshops com professores internacionais que tradu-
zem tudo o que foi visto em NY e apresentam estratégias 
que já estão no mercado e que podem, com algumas 
alterações, ser aplicadas nos negócios no Brasil. Visitar 
Nova Iorque e participar de um evento como a NRF é 
entender e vivenciar como a disrupção, a tecnologia e a 
inovação colocaram a Big Apple na vanguarda do comér-
cio mundial.
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PRES IDENTE DA FECOMÉRCIO SC
BRUNO BRE I THAUPT

Há oito anos fazemos uma verdadeira imersão nas prin-
cipais tendências do varejo durante a NRF – Retail’s Big 
Show. O que vai acontecer no mercado em termos de tec-
nologia, gestão, processos, inovação e comportamento 
do consumidor é apresentado antes em Nova Iorque pe-
los maiores players do setor. Não por acaso que ganhou 
o status de maior evento do varejo mundial e hoje atrai 
cerca de 37 mil pessoas de quase 100 países.

A sede dos brasileiros por novidades é tamanha que a or-
ganização fez algumas adaptações para atender esse pú-
blico, que compõe uma das maiores delegações. São os 
insights e ideias captadas no evento que depois inspiram 
mudanças no nosso mercado e criam um terreno mais 
propício para diferentes oportunidades aqui no Brasil.

Independente da abordagem nas palestras ou da tecnolo-
gia apresentada na feira, o propósito era sempre o mes-
mo: otimizar toda a jornada do consumidor para que ele 
tenha uma experiência fluída, ágil e sem atritos, tanto na 
loja física como no site.

O QUE DIZEM OS LÍDERES 
SOBRE O FUTURO DO VAREJO

ART IGO

Nesta visão mais holística dos negócios, temos desde a 
macrotendência da customização de bens de consumo, 
facilitada com as novas tecnologias e o acesso aos dados 
dos clientes, à convergência entre o mundo físico e digital, 
desmistificando a narrativa de que um engoliria o outro. 
Outro ponto abordado é a ressignificação do conceito 
de inovação, que ultrapassa a tecnologia e chega aos 
processos, serviços, relacionamento e engajamento. Para 
alguns líderes varejistas, a cultura da inovação e expe-
rimentação tão praticada pelas startups, do erro e acerto, 
está cada vez mais presente no varejo.

O caminho que será percorrido – seja com inteligência ar-
tificial ou investimento nos talentos - precisa ser orientado 
pelas necessidades dos clientes, de forma a simplificar a 
vida, otimizar o tempo e entregar como e onde ele quiser. 
As tecnologias usadas são apenas instrumentos para al-
cançar este objetivo.  

É importante que todos os pontos de contatos do cliente 
com a marca levem isso em consideração, do momento 
da escolha do produto até a logística de entrega, que 
encerra a jornada de compra. Um cliente satisfeito é o 
melhor embaixador da empresa, marca ou produto.
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O Senac oferece suporte sob demanda 
para o desenvolvimento de sua 
organização, não importando seu 
tamanho ou sua natureza.  De acordo 
com as suas necessidades e 
características,  o Senac propõe 
soluções corporativas estruturadas 
considerando sua realidade 
empresarial ,  com foco no alcance de 
suas metas e objetivos e no sucesso 
de seu negócio.

Melhore o desempenho da sua empresa, fale com o Senac.
sc.senac.br/atendimentocorporativo

Áreas de Conhecimento
- Gestão, Negócios e Serviços
- Inovação 
- Turismo, Hospital idade e Lazer
- Gastronomia e Segurança Al imentar
- Tecnologia,  Informação e Comunicação
- Moda
- Saúde e Beleza
- Segurança do Trabalho
- Tecnologia e Desenvolvimento Educacional
- Produção e Gestão Cultural
- Economia Criativa

Diferenciais Competitivos
- Foco nas necessidades das organizações cl ientes
- Flexibi l idade (conteúdo, programa e logística)
- Profissionais com vivência de mercado
- Garantia de al inhamento com as estratégias das 
   Organizações cl ientes
- 70 anos trabalhando para o comércio, de maneira ilibada
- Capilaridade abrangente - atendemos todas as 
   c idades de SC

Consultoria e Assessoria
- Metodologias de Gestão
- Diagnósticos Organizacionais
- Implementação de Processos de Melhoria
- Implementação de Programas de Inovação
- Reestruturação de Sistemas Internos
- Implementação de Polít icas Públicas

BUSQUE RESULTADOS EM SEUS NEGÓCIOS
A T E N D I M E N T O  C O R P O R A T I V O



Manter-se competitivo no mundo acelerado do varejo exi-
ge que os líderes de negócios mantenham um olho no 
futuro e observem de perto as tendências que estão trans-
formando o setor. E a cidade de Nova Iorque é o centro 
das atenções mundiais quando o assunto são estratégias 
para o comércio. Por essa razão, esse é o destino de uma 
comitiva de empresários e gestores catarinenses, que em-
barcam, anualmente, em uma viagem de intenso apren-
dizado. A Missão Técnica NY, realizada pela Fecomércio 
SC, Senac SC e Volée Viagens, está na oitava edição e 
tem como objetivo desenvolver e capacitar os empresários 
do segmento.

A Missão NY tem uma programação variada, que inte-
gra visitas técnicas, workshops e a participação no maior 
evento de varejo do planeta: a Retail’s Big Show, promo-
vida pela National Retail Federation. Em 2019, uma novi-
dade possibilitou que os participantes realizassem uma vi-
sita aos bastidores da NRF. Na ocasião, eles conheceram 
e conversaram com a vice-presidente sênior da instituição, 
Susan Newman. Promovida há mais de um século pela 
NRF, a convenção reúne ícones do varejo e especialistas 
para apresentação de tendências, inovações e estratégias.
 

MISSÃO TÉCNICA NY 2019: 
FOCO NO FUTURO

APRESENTAÇÃO
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O evento também apresenta uma feira de tecnologia, onde 
empresas como Microsoft, Intel, IBM e Zebra apresentam 
as principais novidades e soluções para o segmento, o In-
novation Lab, um espaço da experimentação que analisa 
como essas tecnologias impactam a jornada de compra, e 
a Startup Zone, um ambiente dedicado às soluções criadas 
por startups. Neste ano, a NRF trouxe uma novidade: o 
Girls’ Lounge, um espaço com debates e palestras para 
conectar as mulheres e criar uma rede de colaboração.

Durante a Missão NY, a comitiva realizou visitas guiadas a 
empresas que são referência mundial em seus segmentos 
como: Anthropologie, PetSmart, Ray-Ban e a rede de far-
mácias Duane Reade by Walgreens. Os integrantes da co-
mitiva têm a oportunidade, ainda, de assistir a workshops 
internacionais exclusivos, com professores da Technische 
Hochschule Ingolstadt, universidade alemã especializada 
em varejo. São dez dias de imersão, com muitas possi-
bilidades de aprendizado e a oportunidade de observar 
tendências e interagir com especialistas do comércio. Na 
bagagem de retorno, são garantidos diversos insights, 
conhecimentos e networking, que possibilitam aos parti-
cipantes estarem preparados para as transformações da 
indústria do varejo.
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VISITAS
TÉCNICAS 

A COMITIVA DA MISSÃO NY 2019 
REALIZOU UM TOUR EM ALGUMAS 

DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DO 
VAREJO MUNDIAL .  OS PARTICIPANTES 

PUDERAM CONHECER DE PERTO AS 
ESTRATÉGIAS QUE MANTEM ESSES 

NEGÓCIOS COMO REFERÊNCIA EM UM 
CENÁRIO TÃO COMPETITIVO.



V I S I TAS  TÉCNICAS

A Anthropologie é uma loja focada no público feminino, 
em especial, mulheres de mente criativa e que tenham in-
teresse em personalização de estilos. A empresa foi funda-
da em 1992 e opera mais de 200 lojas em todo o mundo, 
apresentando uma variedade de roupas, joias, produtos 
de cama, mesa e banho, artigos de decoração e móveis. 
Os produtos comercializados têm o apelo de bem-estar 
e o grande propósito da empresa é que os clientes te-
nham experiências diferenciadas ao visitar as lojas. Antes 
de abrir o espaço, algumas filiais até acendem incensos 
e velas com aroma, para deixar o momento de imersão 
ainda mais agradável.

O grande diferencial da empresa está na equipe, forma-
da por profissionais das áreas de design, moda, estilo e 
outras. A loja possui vários estilistas que produzem rou-
pas e calçados exclusivos. Além disso, as vendedoras e 
consultoras especializadas ficam à disposição para orien-
tar e auxiliar as clientes a encontrar o seu próprio estilo. 
A Anthropologie realiza desenvolvimento e treinamento 
constante da equipe, faz reuniões de alinhamento diárias 

ANTHROPOLOGIE  
UMA EXPERIÊNCIA IMERSIVA

e feedbacks semanais para que exista uma mesma lingua-
gem entre todos os colaboradores. Esse alinhamento é im-
portante para que a missão e os valores da empresa este-
jam em primeiro lugar quando estiverem diante do cliente.

A Anthropologie tem um modelo de gestão inovador e 
valoriza a participação dos colaboradores, desde a con-
cepção dos produtos até o visual merchandising da loja.  
Outra prática de gestão dentro da empresa são os ‘ma-
nequins vivos’. Os colaboradores são incentivados a utili-
zarem peças da coleção e toda a equipe expressa opinião 
sobre o look, a estilista anota os comentários e estas in-
formações servem como subsídios para melhorar a com-
posição da loja e para alavancar as vendas. 

A comunicação é realizada de forma intensa por meio das 
redes sociais, principalmente, o Instagram, rede popular 
entre os influenciadores de moda. Apesar da loja ainda 
não ter uma filial no Brasil, os brasileiros estão em terceiro 
lugar no número de visitas ao perfil da Anthropologie. A 
marca também mantém a produção de um catálogo im-
presso que apresenta os produtos e instiga os consumido-
res a conhecer a loja e desfrutar do ambiente. Tudo isso, 
porque a empresa quer manter um relacionamento afetivo 
com seu cliente e oferecer a melhor experiência possível.
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V I S I TAS  TÉCNICAS

No mercado desde 1960, quando instalou a sua primeira 
farmácia na Broadway, a Duane Reade não parou de cres-
cer e se tornou uma das mais reconhecidas redes de dro-
garias da região metropolitana de Nova York. Em 2010, a 
empresa passou a fazer parte do grupo Walgreens e, atual-
mente, as lojas contam com mais de 450 mil colaborado-
res e possuem uma extensa variedade de itens de farmácia, 
bem como vitaminas, produtos nutricionais, cosméticos, 
cartões comemorativos e processamento de fotos.

Um dos destaques da rede é a ampla oferta de serviços. 
O consumidor tem a disposição um quiosque com Virtual 
Makeover, que possibilita testar os produtos e ver quais 
os resultados deles em diferentes estágios de uso; análi-
se computadorizada da pele e um demonstrador de fra-
grâncias automático. Além de toda a oferta de produtos 
e serviços de saúde e beleza, as lojas oferecem um mix 
com propostas inéditas e, até certo ponto, inusitadas para 
uma drogaria. 

Centrada no conceito de tornar a vida dos clientes ain-
da mais fácil, é possível encontrar na loja uma seção de 
produtos naturais e orgânicos, com frutas frescas, vege-
tais, wraps, sanduíches e saladas produzidas diariamente. 

DUANE READE BY WALGREENS  
VARIEDADE E COMODIDADE

Andando pelos corredores da Duane Reade também é 
possível encontrar alimentos congelados, doces, bebidas, 
acessórios como meias e luvas, brinquedos de pelúcia e 
outros. Uma das preocupações da rede é estar sempre no 
caminho dos nova-iorquinos, por isso, muitas lojas ficam 
próximas a estações de metrô.

Com tantas novidades e inovações para o varejo farma-
cêutico, o atendimento não poderia deixar por menos. A 
Walgreens tem um aplicativo que avisa quando os medi-
camentos de uso contínuo estão acabando e envia uma 
mensagem para que o cliente não esqueça de comprar o 
remédio. É possível também criar alertas sobre o dia e ho-
rário da medicação. Outra inovação foram as consultas e 
diagnósticos por teleconferência, em que o médico pres-
creve o medicamento e o farmacêutico acompanha todo o 
processo e faz a entrega dos produtos indicados pelo mé-
dico. A rede também investe na qualificação dos colabora-
dores por meio de um programa de Educação Corporativa.

Um grande desafio para a Duane Reade é trazer para a 
loja física os clientes de serviços online, por isso está tes-
tando novos layouts e agregando serviços complementa-
res. Uma das parcerias é com o FedEx, caso o cliente não 
tenha um endereço fixo para direcionar suas compras on-
line, poderá utilizar a rede de farmácia para buscar seus 
pacotes. A estratégia é levar tráfego para as redes e fazer 
com que os consumidores de produtos online comprem 
nas lojas físicas também.  
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V I S I TAS  TÉCNICAS

A PetSmart é uma rede de pet shops que opera nos Es-
tados Unidos, Canadá e Porto Rico, com mais de 1600 
unidades e 55 mil colaboradores. A empresa aposta em 
um novo conceito de loja, Groomery, focado em servi-
ços de grooming (estética) para animais de estimação. O 
novo formato apresenta um design moderno estilo salão 
de beleza e oferece serviços de higiene pessoal clássico 
como banhos, escovas, cortes de cabelo, unhas, escova-
ções de dentes, manutenção da pata, tratamentos contra 
pulgas e carrapatos. Há também ilhas de banho self-ser-
vice, permitindo que os donos usem o espaço para lavar 
seus animais de estimação.

A empresa é a maior rede especializada em produtos para 
animais domésticos da América do Norte, e diferenciou sua 
operação ao segmentar os consumidores e focar todo o 
seu modelo de negócio para os “pais de animais”. As lojas 
passaram a ser divididas por departamentos (tipo de ani-
mal); as linhas de produtos foram ampliadas; foram intro-
duzidos serviços (salão, hotel, treinamento, veterinário) e o 
atendimento se tornou especializado. Semanalmente mais 
de 100 mil animais passam pelas lojas e, anualmente, 385 
mil são adestrados nos centros de treinamentos. 

A loja não vende nenhum animal que possa estar dis-
ponível para adoção, somente pequenos animais como 
pássaros, hamsters, porquinhos da índia, peixes, lagartos, 

PET SMART
AMOR AOS PETS

camundongos, anfíbios e répteis são comercializados. A 
rede também é parceira da PetCharities, instituição que 
trabalha com resgate de animais abandonados ou maltra-
tados. Aproximadamente mil animais são adotados todos 
os dias nas lojas da rede. Desde que foram inaugurados, 
os centros de adoção já salvaram a vida de mais de 7 
milhões de animais que acharam um novo lar e um novo 
dono. Desde o início do programa, a empresa também já 
doou mais de 150 milhões de dólares para instituições e 
organizações de defesa e bem-estar dos animais.

Na gestão, a PetSmart valoriza, acima de tudo, o trabalho 
dos colaboradores. Eles são os porta-vozes da empresa, 
que acredita que todo animal merece um lar amoroso ao 
longo de toda sua vida. O crachá de cada funcionário 
tem a foto dele e do seu animal de estimação. O amor 
pelos pets também é requisito obrigatório na hora do re-
crutamento destes profissionais e conta muito para a con-
quista de uma promoção. É muito comum ver funcionários 
com tatuagens que representem essa relação com os pets.

Além da loja física, a PetSmart tem investido no e-com-
merce e na plataforma do Google Plus para potencializar 
as vendas e estabelecer relacionamento com seus clientes. 
No que tange a gestão da cadeia de suprimentos, a em-
presa possui centros de distribuição em locais estratégicos 
e organizados de acordo com a categoria de produtos e 
tipo de animal. O sistema eficiente de gestão logística ad-
ministrado pela rede permite que os produtos estejam nas 
gôndolas, à disposição dos clientes, no momento certo.
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V I S I TAS  TÉCNICAS

Pela primeira vez, a Missão NY levou os participantes para 
uma visita na flagship store da marca de óculos mais famo-
sa do mundo: a Ray-Ban. A loja fica no Soho e abriga, logo 
na entrada, uma espécie de “museu” dos modelos clássi-
cos da marca com a breve história sobre cada um. A Ray-
-Ban foi fundada em 1937 e o Aviator, primeiro clássico da 
marca, nasceu para atender uma necessidade da aviação. 

O formato da loja, com paredes de tijolo aparentes, pilares 
e espaços abertos teve como inspiração os famosos lofts 
nova-iorquinos. São dois andares e ambientes separados 
por modelos de óculos, vários displays, LED’s, espelhos e 
mesas em diferentes formatos. Além de ter todos os mode-
los da marca para a venda, a flagship conta com alguns 
modelos exclusivos, encontrados somente lá. A loja conta 
também com o “espelho mágico”, que é, na verdade, uma 
tela touchscreen onde o cliente experimenta o modelo, tira 
uma foto e pode enviar por e-mail. Outro destaque é a 
escada que serve também como uma arquibancada. 

RAY BAN  
HISTÓRIA E PERSONALIZAÇÃO

Pensando em ser mais que uma loja, a Ray-Ban promove 
a realização de eventos como apresentações culturais e 
palestras, tornando a loja também um espaço de con-
vivência e contribuindo para o aumento das vendas. O 
grande diferencial da loja são os serviços, tanto de custo-
mização quanto de personalização de óculos. É possível 
gravar o seu nome ou uma mensagem, tanto na armação 
quanto na caixinha dos óculos. Além disso, o espaço con-
ta com um serviço de optometria onde é possível fazer sua 
lente Ray Ban de grau sob medida.

O nome Ray-Ban é uma mistura dos termos em inglês ray, 
que significa raio e ban, as três primeiras letras da palavra 
banish, que significa banir, reduzir ou eliminar. Assim, em 
uma tradução simples o nome Ray-Ban significa “banir 
raios”. Em 1999, a Ray-Ban foi vendida para a empresa 
italiana Luxóttica, por 640 milhões de dólares. Hoje, con-
ta com 5% do mercado global de óculos e é a marca de 
maior conceito em óculos de sol. Sinônimo de qualidade 
e estilo, está entre as preferidas pelas celebridades.

Uma marca com mais de 80 anos precisa se reinventar 
para manter-se competitiva. A Ray-Ban é um exemplo de 
como evoluir fortalecendo o posicionamento, autoridade 
e propósito.
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MBA Senac,
 T O D O  M U N D O
    V A I  S E N T I R  O
       S E U  S U C E S S O

Inscreva-se: sc.senac.br

Módulo internacional

Corpo docente com ampla expertise acadêmica e corporativa

Ampliação de Networking

Instituição reconhecida nacionalmente

Explore o mundo corporativo com uma visão estratégica e desenvolva novas 

habilidades para potencializar o seu sucesso profissional. Faça um MBA Senac SC 

e alcance resultados práticos para aperfeiçoar o gerenciamento de decisões, a 

capacidade de liderança e o desempenho nos negócios.



WORKSHOPS
INTERNACIONAIS

DURANTE A MISSÃO NY OS PARTICIPANTES 
TIVERAM O ACOMPANHAMENTO DE 

PROFESSORES DA UNIVERSIDADE DE 
INGOLSTADT,  ESPECIALIZADA EM VAREJO. 

ESSES PROFISSIONAIS TRADUZIRAM EM 
WORKSHOPS AS EXPERIÊNCIAS VIVIDAS EM 

NOVA IORQUE,  ANALISANDO O CENÁRIO 
VAREJISTA NOS EUA E NA EUROPA EM 

RELAÇÃO AO MERCADO BRASILEIRO.



WORKSHOPS  INTERNACIONA IS

O Professor Doutor Marc Knoppe, da Universidade de 
Ingolstadt, na Alemanha, é especialista em varejo mun-
dial e possui muitos anos de experiência em gestão inter-
nacional. Durante a Missão NY 2019, o professor con-
duziu um dos workshops internacionais que abordou as 
mudanças no comportamento do consumidor. Com base 
nesse tema, Knoppe respondeu algumas perguntas sobre 
as tendências em inovação e como elas influenciam os 
resultados dos negócios.

Engajar o colaborador é condição indispensável para o 
sucesso da marca. O líder deve cultivar o propósito e a 
cultura da empresa e ter especial atenção às condições de 
trabalho dos funcionários (seja promovendo a diversida-
de, capacitação ou melhorando o bem-estar). Quando os 
colaboradores compartilham os valores da empresa, isso 
se reflete no atendimento aos clientes e, consequentemen-
te, nos resultados.

A tecnologia faz sentido à medida que leva a uma melhor 
experiência do consumidor e dá ao varejista mais tempo 
para entender quem são seus clientes. Um dos principais 
benefícios está na possibilidade de controlar melhor o 
tempo gasto em atividades cotidianas e otimizar a própria 
execução dessas atividades. 

O varejo mudou e todas as tendências buscam, em maior 
ou menor escala, responder aos desafios que o setor en-
frenta atualmente. Os hábitos de consumo mudaram e o 
comércio americano já não discute a importância de in-
tegrar as vendas online e offline. Os novos consumidores 
não precisam mais comprar. Estão satisfeitos, por exem-
plo, em compartilhar. Por isso, o varejo nos EUA está preo-
cupado em oferecer propósito e soluções para os clientes.

INOVAÇÕES PARA OS 
CONSUMIDORES, NÃO 
PARA VAREJISTAS

COMO OS VAREJISTAS 
PODEM TRANSFORMAR 
SEUS COLABORADORES 
EM EMBAIXADORES DE 
SUAS MARCAS?

NO CENÁRIO DE MUDANÇAS 
RÁPIDAS E CONSTANTES 
EM QUE VIVEMOS, COMO 
A TECNOLOGIA PODE 
AJUDAR NA GESTÃO DE 
PESSOAS E SERVIÇOS?

COMO EUROPEU, COMO VOCÊ 
VÊ O VAREJO AMERICANO? 

PROF.  DR .  DA UNIVERS IDADE DE  INGOLSTADT
MARC KNOPPE
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Um dos maiores desafios para a integração entre canais é 
que as estruturas organizacionais de mercado ainda refle-
tem a separação entre os mundos físico e virtual. E a estru-
tura organizacional que gerencia os canais offline costuma 
se repartir em múltiplas partes de acordo com a quantida-
de de canais em que a empresa atua. Por isso, os peque-
nos varejistas conseguem ser mais rápidos ao combinar 
e integrar canais. No entanto, esses empreendedores, na 
maioria das vezes, não possuem o conhecimento adequa-
do dentro da própria equipe, precisam de suporte externo 
e isso pode gerar um custo elevado para a implantação.

As tendências apontam para negócios que consigam ofe-
recer personalização, facilidade, transparência nos pre-
ços, propósito de marca, bem-estar dos funcionários e 
uma experiência criativa ao consumidor. Uma mudança 
significativa nos Estados Unidos e também na Alemanha é 
que os varejistas aprenderam a pensar sobre seus investi-
mentos. Eles precisam responder à pergunta: quais estra-
tégias vamos desenvolver no longo prazo para sobreviver 
no mundo digital? É preciso desenvolver uma estratégia, 
adaptar seu modelo de negócios e proporcionar uma ex-
periência ao consumidor.

Na Alemanha, a discussão sobre a liderança feminina já 
existe há muito tempo e o País também tem quotas para 
mulheres. Na área do varejo, em especial, existe um gran-
de número de mulheres liderando a gestão. De maneira 
geral, nota-se que as mulheres mais jovens tem boa for-
mação e são boas líderes. Ao invés de discutir quotas, é 
necessário adequar os salários. Também na Alemanha mu-
lheres ganham menos do que homens. Isso é vergonhoso. 
Temos que pagar por desempenho, não por gênero.

Por último, mas não menos importante: estamos perce-
bendo que modelos de negócios antigos estão em fase 
de ‘revival’. Startups pegam ideias antigas e desenvolvem 
uma nova estratégia de consumo a partir dos dados cole-
tados do perfil do consumidor online e offline. Esses dados 
permitem criar novos serviços e produtos, desenvolver es-
tratégias, reagir a tendências e pressionar modelos antigos 
de economia. Muitos dos envolvidos em startups não tem 
background de varejo. Isso é uma vantagem uma vez que 
usam só os dados para entender melhor o consumidor. Em 
outras palavras, está se tornando cada vez mais importante 
para o varejista mudar o mindset e aceitar trabalhar com 
o consumidor e os dados que ele fornece gratuitamente.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS 
DESAFIOS PARA OS 
PEQUENOS EMPREENDEDORES 
QUE PLANEJAM ESTRUTURAR 
SUAS VENDAS ON E OFFLINE?

QUAIS SÃO AS 
PERSPECTIVAS PARA 2019 
NO SETOR VAREJISTA? 

NA PROGRAMAÇÃO DA NRF 
2019 MUITAS PALESTRAS 
ENFATIZARAM O PAPEL DAS 
MULHERES NA GESTÃO. QUAL 
É O PAPEL DAS MULHERES 
LÍDERES NA ALEMANHA?

A ANÁLISE DE DADOS 
COLOCOU O CONSUMIDOR 
NO CENTRO DOS 
PROCESSOS DE VAREJO?

WORKSHOPS  INTERNACIONA IS
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O varejo está se transformando. De um lado, as novas 
tecnologias que já impactam o segmento ganharão mais 
força em breve. Do outro, clientes mais exigentes e se-
dentos por experiências personalizadas. No meio deste 
cenário, estão os gestores que precisam se preparar para 
viver essa nova fase. O líder do futuro precisa ter uma 
visão ampla do negócio, saber gerenciar complexidade e 
mudanças, desenvolver a si mesmo e os outros, ter inteli-
gência emocional e focar nos resultados. 

De nada adianta planejamento, investimentos estruturais, 
ações de marketing e inovações tecnológicas se não hou-
ver líderes e colaboradores comprometidos com o pro-
pósito da empresa. A liderança no varejo precisa estar 
voltada para as necessidades da equipe. Isso significa ser 
capaz de identificar as pessoas que compartilham os mes-
mos valores da empresa e os representem frente ao clien-
te; reforçar estes valores no dia a dia e promover uma 
cultura de confiança, concedendo autonomia para que 
a equipe possa solucionar problemas, contornar entraves 
burocráticos e atuar para promover uma experiência úni-
ca ao cliente.

LIDERANÇA NO 
MUNDO DO VAREJO

PROF.  DR .  DA UNIVERS IDADE DE  INGOLSTADT
OL IVER  HACKL

WORKSHOPS  INTERNACIONA IS
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O comércio é um segmento em constante transformação, 
por isso demanda a criação de novos produtos e servi-
ços mais rapidamente. As pessoas que atuam em papeis 
de liderança nesse setor não precisam conhecer profun-
damente as novas tecnologias, mas precisam entender as 
estratégias que podem impactar nas vendas. Por isso, até 
as empresas já consolidadas no mercado precisam mu-
dar sua cultura, ter mentalidade empreendedora e arriscar 
mais. Nesse sentido, a cultura das startups, de “tentativa e 
erro”, vem sendo cada vez mais valorizada nos processos 
do varejo. O mais importante é tornar a tecnologia uma 
aliada no processo de vendas.

Para manter-se competitivo, o empresário precisa conhe-
cer o seu próprio negócio e o comportamento do novo 
consumidor – digital, global e multicanal – para que pos-
sa oferecer a melhor experiência possível aos clientes da 
marca/serviço. Em um mundo com abundância de ofertas, 
o que vai fidelizar as pessoas é a experiência. Isso inclui 
não apenas novas tecnologias, como, principalmente, as 
relações humanas. Colaboradores motivados e capacita-
dos são a chave para o sucesso de qualquer negócio. Por 
mais que a tecnologia facilite os processos, um vendedor 
informado, capaz de se conectar com o cliente e se rela-
cionar com ele de uma forma diferenciada, interessada e 
particular é algo que um robô não será capaz de fazer.



RETAIL’S
BIG SHOW

A 108ª EDIÇÃO DO MAIOR EVENTO DE 
VAREJO DO PLANETA REUNIU MAIS 

DE 37 MIL  PESSOAS PARA OUVIR 
OS GRANDES NOMES DA INDÚSTRIA 

VAREJISTA E  VER AS MAIS RECENTES 
INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS .  O BRASIL 
FOI  A DELEGAÇÃO ESTRANGEIRA COM 

MAIOR NÚMERO DE PARTICIPANTES .



O maior evento de varejo do mundo, o Retail’s Big Show, 
é organizado pela NRF – National Retail Federation, tem 
números impressionantes e grande participação de bra-
sileiros. A convenção reúne em um único lugar os maio-
res nomes do varejo mundial e as principais tecnologias 
pensadas para o segmento. Pela primeira vez, em oito 
edições da Missão Técnica NY, a delegação pode visitar 
os bastidores do Big Show. A visita ocorreu um dia an-
tes da abertura oficial do evento e os participantes foram 
recebidos pela vice-presidente sênior de conferências da 
NRF, Susan Newman. 

A executiva falou sobre os desafios na organização da 
feira, as principais novidades desta edição e respondeu 
perguntas do grupo sobre o mercado de varejo. A equipe 
da organização é bastante enxuta, conta com cerca de 
100 pessoas e trabalha para oferecer o melhor conteú-
do aos participantes. “Nós trabalhamos incansavelmente 
para manter uma linha de eventos que reflete o espírito 
de inovação e reinvenção da indústria de varejo”, disse 
Newman. “Sabemos que os participantes aguardam an-
siosamente pelo Retail’s Big Show, por isso a programa-
ção é cuidadosamente elaborada”.

POR TRÁS DO BIG SHOW

BAST IDORES  NRF

A NRF é realizada anualmente no centro de convenções 
Jacob Javits Center, um espaço imenso que abriga a fei-
ra de exposições, as palestras principais e as sessões de 
abertura, que podem ocorrer de forma simultânea. “À 
medida que o varejo continua a evoluir, o conteúdo e o 
formato de nossos shows também evoluirão”, afirmou Su-
san. Alguns espaços foram criados especialmente para a 
edição de 2019 como o Girls’ Lounge e a Startup Zone. 
Para a comodidade do público que participa da NRF, o 
espaço também oferece salas de reuniões, cabines para 
podcasts, praça de alimentação e diversos cafés. A comi-
tiva da Missão NY conheceu a sala de imprensa, local que 
recebeu mais de 200 jornalistas de diversos países.

O Brasil marcou presença com a maior delegação inter-
nacional. Ao todo, a edição de 2019 somou cerca de 
1.700 participantes, crescimento de 13% se compara-
do ao ano passado, que contou com aproximadamente 
1.500 pessoas. A grande presença de brasileiros também 
alterou a dinâmica da organização do evento que, além 
de oferecer tradução simultânea em todas as palestras, 
adaptou o espaço com placas de aviso escritas em por-
tuguês e disponibilizou funcionários aptos a auxiliar os 
brasileiros durante o atendimento nos estandes da feira. 
“Nossa estratégia é proporcionar a melhor experiência 
para o público e fornecer informações que permitam aos 
varejistas continuarem evoluindo para atender ao novo 
consumidor”, concluiu Newman.
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RETA I L’ S  B IG  SHOW

J.  MICHAEL  EVANS –  PRES IDENTE  DO GRUPO AL IBABA 
ALEX GOURLAY –  CO - COO DO WALGREENS  BOOTS  AL L IANCE
IAN MCGARRIGLE  –  PRES IDENTE  DO CONGRESSO MUNDIAL  DE  COMÉRC IO

A principal palestra desta edição da NRF destacou a estra-
tégia de expansão global do Alibaba Group e do Walgre-
ens Boots Alliance. O presidente do Alibaba, J. Michael 
Evans, deixou claro que, apesar de muitos considerarem 
o grupo como a “Amazon Chinesa”, a empresa não é uma 
varejista, e sim, um marketplace. Segundo ele o grupo 
não compete com marcas, pequenas e médias empresas 
e varejistas que usam o site. “Na verdade, compartilha-
mos dados com eles”.

O CEO apresentou alguns dados da gi-
gante chinesa: mais de 600 milhões de 
consumidores na plataforma, 85% jovens 
abaixo dos 35 anos; 780 bilhões de dóla-
res em vendas, 90% delas feitas pelo celu-
lar; uma média de 70 milhões de pacotes 
entregues por dia e mais de 200 mil mar-
cas. Evans também destacou a importância de digitalizar 
toda cadeia de valor do varejo – desde o desenvolvimento 
de produtos até a logística.

O executivo finalizou dizendo que a China representa 
um mercado muito promissor, com consumidores jovens, 
curiosos e que estão enriquecendo rapidamente. Hoje são 
300 milhões de pessoas na classe média e a perspectiva 

NO TOPO DO MUNDO: COMANDANDO OS MERCADOS 
DE VAREJO INTERNACIONAIS DE HOJE

é que esse número dobre nos próximos cinco anos. “E 
posso lhe dizer que nos próximos 10 anos eles se tornarão 
o maior mercado mundial”, concluiu Evans.

Alex Gourlay, do Walgreens Boots Alliance, destacou os 
números da empresa e falou sobre a entrada em novos 
mercados. Esta empresa foi formada no final de 2014, 
quando a Walgreens adquiriu os 55% da Alliance Boots, 
baseada no Reino Unido e na Suíça. O objetivo da em-
presa é criar uma farmácia global que combine a sensa-

ção de confiança de uma drogaria local 
com o peso de uma empresa de 131 bi-
lhões de dólares. 

“Sabemos em que somos bons e sabemos 
em que não somos bons”, disse Gourlay. 
“Nós achamos que estamos bem em far-

mácia, muito bons em saúde e temos alguma capacidade 
no setor de produtos de beleza. E temos escala, principal-
mente em logística”. Em termos de inovação, o executivo 
apresentou a joint venture com a FedEx que promete, por 
exemplo, a entrega de medicamentos em até 24 horas, 
em qualquer lugar dos EUA. Além disso, a empresa pode-
rá utilizar os endereços das lojas como ponto de entrega 
de encomendas, mais uma conveniência para os clientes.

“SABEMOS EM QUE 
SOMOS BONS E 

SABEMOS EM QUE NÃO 
SOMOS BONS”
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RETA I L’ S  B IG  SHOW

JASON DEL  REY  –  ED ITOR  SÊN IOR  RECODE
T IM BROWN –   CO - CEO E  CO -FUNDADOR AL LB I RDS
MICHAEL  G.  RUBIN –  FUNDADOR E  PRES IDENTE  EXECUT IVO FANAT ICS

Um dos destaques desta edição da Retail’s Big Show foi 
o espaço dedicado às startups, demonstrando que o viés 
empreendedor é cada vez mais valorizado pelo varejo, 
afinal, traz soluções e fomenta inovações para o segmen-
to. Esta linha também foi abordada em um dos painéis 
do evento, em que dois empreendedores falaram sobre 
soluções e perspectivas comerciais.

Tim Brown é CEO da Allbirds, empresa que desenvolve cal-
çados com materiais sustentáveis como garrafas recicladas 
e fibras de cana-de-açúcar e eucalipto, e autodenominada 
como a fabricante do calçado mais confortável do mundo. 
O executivo apresentou o histórico de criação do produto, 
que envolveu o desenvolvimento de 27 versões antes do 
lançamento no mercado. Segundo Brown, o processo é 
mais parecido com fazer atualizações de um software do 
que com um relançamento tradicional de produto. 

Sobre os desafios futuros, o moderador Jason Del Rey per-
guntou o que Brown achava sobre novos consumidores na 
faixa de 80 anos de idade estarem buscando o produto. 
“Os jovens criativos que descobriram a marca agora estão 
presenteando seus pais com os sapatos, contou. Brown 
afirma que “isso é ótimo e que por causa do que a marca 
representa, tem apelo”. Sobre cópias piratas, o executivo 

FUNDADORES EM DESTAQUE: JORNADAS 
EMPREENDEDORAS EM INOVAÇÃO E COMÉRCIO

afirmou que o consumidor que busca seu produto está 
interessado em todo o processo, na qualidade final e seu 
significado, por isso não deve encontrar problemas com 
esse tipo de concorrência.

Já Michael Rubin apresentou a Fanatics, empresa que 
iniciou sua atuação com venda de produtos licenciados 
de ligas esportivas americanas em marketplaces, e que 
atingiu a marca de mais de 2 bilhões de dólares em fa-
turamento em poucos anos, escalando peças licenciadas 
com marcas próprias e contratos de longo prazo. Rubin 
conhece bem o comportamento dos fãs de esportes, pois 
é coproprietário do 76ers, time de basquete da liga na-
cional NBA. 

Segundo ele, é essencial entender o comportamento do 
consumidor no ambiente online e nos marketplaces, pois 
a concorrência entre os gigantes é grande, e para ele, 
deverão existir apenas dois nos próximos 5 anos: Amazon 
e Alibaba. Para Rubin, saber como operar em cada um 
deles fará diferença para um negócio seguir no comércio 
virtual. Além disso, é necessário reinventar o varejo: es-
tar disponível para o cliente em múltiplos canais, garantir 
entrega e criar fãs, os grandes fomentadores do processo 
de compra.
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LARS  PETERSSON –  PRES IDENTE  DA  IKEA  US
CAROLYN TASTAD –  PRES IDENTE  DO GRUPO NA  AMÉR ICA  DO NORTE  E  PATROCINADORA 
EXECUT IVA  DA  IGUALDADE  DE  GÊNERO NA  PROCTER  &  GAMBLE
JAMES FR IPP  –  D IRETOR  CHEFE  DE  D IVERS IDADE  E  INCLUSÃO DA  YUM!BRANDS 

Empresas líderes no setor varejista como IKEA US, Proctor 
& Gamble e YUM!Brands dividiram o palco para falar da 
necessidade e urgência de promover a inclusão e a diver-
sidade na cultura empresarial. Lars Petersson, presidente 
da IKEA, falou sobre o apoio da empresa à adoção de 
políticas de igualdade. “A gerência pode e deve assumir a 
responsabilidade de promover a diversidade e a inclusão, 
e a liderança de uma empresa deve agir”.

No início da carreira, quando assumiu a empresa no Ja-
pão, dos 1000 gestores apenas três eram mulheres. Ao 
deixar o país, esse número já havia 
atingido os 43%. Na Itália, Peters-
son levantou a bandeira contra a 
homofobia e IKEA Itália foi pioneira 
ao defender o reconhecimento de 
famílias diversificadas. Nos Estados 
Unidos, a empresa está entre as que 
já aprovou a licença maternidade/
paternidade de quatro meses para o casal (homo ou he-
tero), inclusive nos casos de adoção. A medida foi conse-
quência do movimento da IKEA na Itália.

Carolyn Tastad, presidente da Proctor & Gamble Améri-
ca do Norte e executiva responsável pela Igualdade de 
Gênero, declarou que, apesar de 2018 ter sido um ano 
representativo para o empoderamento feminino, as mu-
lheres continuam massivamente sub-representadas na 

O IMPERATIVO DA INCLUSÃO: RESPONDENDO E 
AVANÇANDO EM TEMPO REAL AOS DESAFIOS DO 
DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO

gestão das empresas. “Nós tivemos [o movimento] #Me-
Too, tivemos ótimas imagens de liderança feminina em 
filmes como ‘Black Panther’ e ‘The Incredibles’. Mas nos 
negócios, estamos indo para trás”.

Para a executiva, isso ocorre porque as mulheres ainda 
sofrem em função de estereótipos e mitos quanto à ca-
pacidade de liderar sob pressão e se sentem inseguras 
em relação às próprias habilidades. Segundo Tastad, na 
P&G o percentual de homens e mulheres é de 50/50 nos 
níveis mais baixos de liderança e gestão – mas, isso não 

se repete em níveis mais altos. A 
empresária ressaltou que já não 
se pode mais contratar pessoas 
com base em um padrão pré-
-concebido de gênero e raça. 
Acima de tudo, é preciso ver as 
pessoas como iguais.

James Fripp, executivo para Igualdade de Gênero da 
YUM!Brands, com mais de 2 mil franquias na área de res-
taurantes, lembrou que em tempos de mudanças rápidas, 
as empresas não podem perder o timing com relação à in-
clusão e a igualdade. Sabe-se que as comunidades LGBT 
tem maior poder de compra que as demais demografias e 
que a população está cada vez mais multirracial. “Se não 
começarmos a apoiar o que as pessoas precisam e o que 
estão procurando, não teremos sucesso”, disse Fripp.
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“A GERÊNCIA PODE E DEVE
ASSUMIR A RESPONSABILIDADE
DE PROMOVER A DIVERSIDADE E
A INCLUSÃO, E A LIDERANÇA DE

UMA EMPRESA DEVE AGIR”



JEFF  GENNETTE  –  PRES IDENTE  E  D IRETOR  EXECUT IVO MACY´S
BECK BESECKER –  CO -FUNDADOR E  CEO
VIBHU NORBY –  CEO E  CO -FUNDADOR -  B8TA  
RACHEL  SHECHTMAN –  FUNDADOR,  STORY  E  BRAND EXPER I ENCE  OFF ICER ,  MACY ’S

Com 160 anos de existência, a gigante Macy’s é uma das 
referências em lojas de departamentos nos EUA. A rede, 
que conta com mais de 700 lojas, também sentiu os im-
pactos da economia norte-americana, além das mudan-
ças no perfil do consumidor. No entanto, soube adequar 
sua estratégia, incorporando diversas ações direcionadas 
para a melhoria da experiência de compra. 

Para Jeff Gennette, CEO da Macy’s, a 
única maneira de se manter no merca-
do, é estar completamente focado no 
cliente. Isto significa ter uma jornada de 
compra sem atritos e potencializada pelo 
uso da tecnologia. ”A receita é ter um 
negócio físico sólido, combinado com 
um crescimento robusto do uso digital”.

Dentre as adequações apresentadas, estão a aquisição da 
STORY, empresa especializada em pop-up stores, conceito 
que promove criações e experiências de marca em ilhas, 
dentro das lojas. Além disso, o uso de tecnologias, como 

REIMAGINANDO A JORNADA DO CLIENTE ATRAVÉS 
DAS LENTES DA EXPERIÊNCIA

espelhos virtuais e realidade aumentada, implementadas 
com apoio das empresas b8ta e Marxent, permite novas 
funcionalidades e serviços aos clientes.

A Macy’s trouxe para as lojas de departamento uma cul-
tura bem conhecida entre as startups: “Test and Learn”. É 
uma grande mudança de pensamento para a cadeia de 
ações dentro do varejo, mas hoje o processo de “testar e 

aprender” é fundamental para chegar 
à inovação. Esse processo permite que 
a empresa ofereça interações mais re-
levantes para os clientes.

Perguntado sobre palavras que defini-
riam o futuro do negócio, Gennette foi 
objetivo:  local, colaboração e experi-

ência. Local: o ambiente precisa ser atraente e convidativo 
para que o consumidor queira ir até lá, colaboração: criar 
facilidades e soluções (próprias ou de parceiros) e, por 
fim, experiência: oferecer inovações, que gerem curiosi-
dade, interesse e prazer.
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“A RECEITA É TER UM
NEGÓCIO FÍSICO SÓLIDO,

COMBINADO COM UM 
CRESCIMENTO ROBUSTO

DO USO DIGITAL”



BRYAN CORNELL  –  PRES IDENTE  E  CEO TARGET  GROUP

Ao começar a palestra, Brian Cornell afirmou que 2018 
foi o melhor dos últimos 10 anos para a Target, uma fa-
mosa rede de descontos americana. O mundo está em 
constante mudança e isso se aplica também ao varejo. 
Na Target os processos mudaram muito na última década, 
porém a cultura permanece inalterada, sempre baseada 
em três princípios: foco no consumidor; investimento nas 
lojas e inovação disruptiva.

Em 2008, a Target teve que se adequar 
para se manter competitiva frente a em-
presas como a Amazon, por exemplo. 
“Sabíamos que não poderíamos cons-
truir centros de distribuição com rapidez 
suficiente para enfrentar a Amazon”, 
disse Cornell. Foi então que eles tiveram 
um insight: a Target já tinha mais de 1.800 pontos de 
distribuição em potencial em suas lojas físicas espalhadas 
por todo o país.
 
A solução foi reimaginar a função das lojas que hoje 
funcionam como centros de serviços, de atendimento e 
showrooms incríveis para inspiração, além de oferecer 
espaço para uma experiência “hands-on” (de interação) 
com os produtos. Por isso, a empresa vem explorando no-

MAIS POR ACONTECER: TARGET INVESTE EM 
SEUS VISITANTES E EM SEU FUTURO

vas tecnologias, da inteligência artificial à realidade virtu-
al. “Os consumidores ainda adoram comprar em grandes 
lojas”, afirmou Cornell. 

O executivo salientou ainda que a Target “joga seu pró-
prio jogo” ao invés de ser objeto de disrupção causada 
pelos concorrentes. Quando foi discutido o orçamento 
de 2017, a empresa optou por investir menos em lojas e 
tecnologia e mais no desenvolvimento das equipes. E os 

resultados desta decisão já começaram 
a ser colhidos: equipes mais engajadas, 
líderes nas diferentes categorias de pro-
dutos com proficiência e consumidores 
mais satisfeitos.

Os bons resultados da empresa nos úl-
timos anos se devem também ao cenário econômico po-
sitivo que apresentou aumento dos salários, baixo nível 
de desemprego, queda no preço do combustível e cresci-
mento no índice de confiança dos consumidores. Mas, é 
principalmente ao valor das pessoas que a Target atribui 
o seu êxito. De acordo com Cornell, as pessoas fazem a 
diferença. “Mas também estamos percebendo que ainda 
não há substituto para essa conexão humana”.
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“ESTAMOS PERCEBENDO 
QUE AINDA NÃO HÁ 

SUBSTITUTO PARA ESSA 
CONEXÃO HUMANA”



CHIP  BERGH –  PRES IDENTE  E  CEO LEV I  STRAUSS  &  CO.
HUBERT  JOLY  –  PRES IDENTE  E  CEO BEST  BUY  CO. INC.
EDWARD W.  STACK –  PRES IDENTE  E  CEO D ICK´S  SPORT ING GOODS,  INC.

Liderança forte, valores transparentes e determinação 
para viver e vencer todos os dias, sempre foram parte da 
cultura empresarial nos Estados Unidos. Essa foi a intro-
dução da palestra que trouxe Hubert Joly, presidente e 
CEO da Best Buy; Edward W. Stack, presidente e CEO da 
Dick’s Sporting Goods, Inc; e Chip Bergh, presidente e 
CEO da Levi´s Strauss & Co. O trio definiu os princípios 
de liderança, perspectivas e insights so-
bre como manter uma marca forte.

Stack atribuiu à sua equipe o crescimen-
to da empresa, que passou de humildes 
três lojas às atuais mais de 800 em todo 
país. Segundo ele, é preciso “liderar com 
o coração”, estabelecer valores e difundir essa cultura en-
tre os colaboradores e com a comunidade. Ele destacou 
algumas ações da empresa:  o equilíbrio entre trabalho 
família, apoio a atividades esportivas nas escolas como 
instrumento de combate às drogas e o boicote à venda de 
armas para menores de 21 anos. “O que você pensa que 
é a coisa certa a fazer é o que você tem que fazer”.

CONSCIÊNCIA EMPRESARIAL: LIDERANDO COM CONVICÇÃO 

“Você tem que ter claro qual é seu papel como líder, ter cla-
reza de quem você está servindo, entender o consumidor e, 
acima de tudo, ser autêntico. Seja a melhor versão de você 
mesmo”, disse Hubert Joly. O CEO afirmou que a Best Buy 
deve sua liderança ao foco no consumidor e ao constante 
investimento em seus 125 mil colaboradores. São eles os 
embaixadores da cultura e dos valores da empresa junto 

aos clientes. Esse comprometimento gera 
conexão emocional e como resultado as 
pessoas “vestem a camisa”.
 
O executivo da Levi’s endossou o con-
ceito de liderança empresarial e também 
ressaltou a importância dos valores para 

uma companhia. “A Levi Strauss & Co. é uma empresa 
que historicamente não tem medo de assumir uma posi-
ção corajosa em questões sociais”, afirmou Bergh. “Os 
consumidores recompensarão as empresas que lideram 
com convicção. E os CEO’s e empresas têm a responsa-
bilidade de fazê-lo ”.

Os três executivos foram unânimes em afirmar que a lide-
rança de uma empresa se constrói a partir da transparên-
cia de seus valores e uma prática constante em sua defesa. 
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“O QUE VOCÊ PENSA
QUE É A COISA CERTA

A FAZER É O QUE
VOCÊ TEM QUE FAZER”



RODNEY MCMULLEN –  CHA IRMAN E  CEO THE  KROGER  CO.

É preciso prever para onde os consumidores estão indo, 
construir cenários, focar no que é bom e se aliar a bons 
parceiros para desenvolver soluções. A frase em questão 
sintetiza as lições trazidas por Rodney McMullen, CEO da 
The Kroger Co., uma das mais tradicionais e sólidas su-
permercadistas norte-americanas, especializada em pro-
dutos alimentícios. A marca supe-
rou gigantes nos últimos anos em 
receita, como o próprio Walmart. 
Segundo ele, “as pessoas sempre 
comeram, mas a forma de comer 
mudou”.

McMullen salientou o momento 
incerto da economia americana, que cria ambiente des-
favorável para investimentos e apostas em cenários de 
crescimento. Ao mesmo tempo, os novos padrões de con-
sumo exigem adequações e entrega de novas experiên-
cias para garantir a lucratividade. Para McMullen, apesar 
das evidências de que o consumidor prefere, geralmente, 
compras em lojas físicas neste segmento, há momentos 
em que a praticidade da entrega se torna atraente. “O 
consumidor não distingue entre mundo físico e virtual, 
apenas tem um problema pontual e quer que alguém re-
solva para ele”.

REABASTECER O FUTURO: O APETITE INSACIÁVEL DA 
KROGER PARA JOGAR E GANHAR NO LONGO PRAZO

A Kroger está investindo no digital e firmou parcerias com 
empresas como o Ocado, o primeiro supermercado di-
gital do Reino Unido, o gigante de comércio eletrônico 
Alibaba, Microsoft, a startup robótica de entrega Nuro, 
o Instacart, e o Centro de Inovação da Universidade de 
Cincinnati. Tudo isso, permitiu à empresa continuar como 

uma das maiores vendedoras de 
produtos orgânicos do planeta. 
“Nos orgulhamos de nossos ali-
mentos, e também do que não há 
neles”, diz o lema da rede.

Entre as estratégias da companhia 
para continuar crescendo, McMul-

len destacou a criação, em 2018, do Restock Kroger, um 
plano de três anos para transformar a experiência do va-
rejo de alimentos por meio de novas tecnologias e proces-
sos de inovação. O objetivo é seguir, durante os próximos 
10 anos, como uma das três redes de supermercados com 
maior presença no país.
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“O CONSUMIDOR NÃO
DISTINGUE ENTRE MUNDO 

FÍSICO E VIRTUAL, APENAS TEM
UM PROBLEMA PONTUAL E 

QUER QUE ALGUÉM RESOLVA”



ALBERT  V ITA –  D IRETOR ,  EXPER I ÊNC IA  IN - STORE  E  V I SUAL  MERCHANDIS ING HOME DEPOT
HEALEY CYPHER –  CEO Z IVELO

Como será a loja do futuro? A resposta, construída por 
Albert Vita (Home Deport) e Healey Cypher (Zivelo), ga-
rantiu uma das mais completas sessões da NRF Retails Big 
Show. Desenvolver esse novo modelo de loja é mais do 
que implantar a mais recente tecnologia, significa entre-
gar para os clientes uma experiência única. 

Primeiramente, os painelistas chamaram atenção para a 
mudança das métricas. Até pouco tempo atrás, o foco 
era crescer em número de lojas, sortimento, ou mesmo 
em preço mais baixo. Agora, o novo perfil de consumo, 
com um cliente adepto do autosserviço, exige competição 
em nível de experiência, tanto em quantidade de serviços 
agregados ao produto, quanto em velocidade de entrega. 

A estruturação desta nova loja deve passar por três aspec-
tos: fazer as perguntas certas, por exemplo: ao desenhar 
a jornada de compra, para quem estou desenhando?; 
construir um novo mindset (a abundância da oferta online 
em confronto com o espaço físico reduzido, a amplitude 

MANUAL PARA CONSTRUIR UMA LOJA ‘REAL’ DO FUTURO

de canais em confronto com a segurança do usuário) e 
estabelecer valores: quais os propósitos do negócio? Tudo 
deve ser medido constantemente, afinal “data is king” (in-
formação é rei). 

Por fim, é importante lembrar do fator humano como um 
dos maiores valores do negócio. Os colaboradores preci-
sam ser incentivados e estimulados. É essencial preparar 
o colaborador para que ele saiba mais sobre o produto 
que o cliente e promover estas ações como uma cultura 
da empresa, visto que a cultura e o comportamento são 
difíceis de mudar posteriormente.

A integração com a tecnologia, o ambiente da loja e o 
talento das pessoas formam o tripé da loja do futuro. Esse 
modelo precisa ser um laboratório vivo, com inovações 
inseridas e avaliadas por um tempo dentro de um proces-
so bem estruturado, mensurado constantemente, de ma-
neira holística, por colaboradores focados em resolver os 
problemas dos clientes.
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KARA SWISHER –  CO -FUNDADOR E  ED ITOR- GERAL  RECODE
JANET  L .  YELLEN –  EX-PRES IDENTE  DO CONSELHO DE  ADMIN ISTRAÇÃO FEDERAL  RESERVE  SYSTEM

Os rumos da economia norte-americana e o futuro do 
varejo foram debatidos durante o painel em que participa-
ram Janet L. Yellen, ex-presidente do conselho de adminis-
tração do Federal Reserve System e Kara Swisher, colabo-
radora do New York Times, co-fundadora, apresentadora 
e editora do Recode Decode podcast. O moderador foi 
Steve Liesman, editor sênior de economia da CNBC.

Apesar dos indicadores positivos, 
que vão do aumento substancial de 
gastos do consumidor, até a cria-
ção de empregos formais em um 
patamar que levou o desemprego 
a uma das menores taxas já regis-
tradas no país, o mercado de ações prevê um cenário 
de recessão nos próximos meses. Uma das razões para 
esse pessimismo, de acordo com Janet, é de que 2019 
apresenta sinais de desaceleração. “Os mercados estão 
focados no risco de queda”, afirmou. 

Uma forma de entender tais condições é o que definiram 
como “Fator Apple”. A gigante tem encontrado problemas 
em mercados globais, tanto por condições regulatórias, 
quanto pela redução na velocidade das inovações, no en-
tanto, mesmo com dificuldades, não teve um concorrente 

IMPACTO EM ESCALA: LIDERANÇA EM TEMPOS 
ECONÔMICOS PRÓSPEROS, PORÉM INCERTOS

que sinalizasse ameaça. “Você verá um número crescente 
de problemas, incluindo problemas na área de tecnolo-
gia, que teve um ano terrível em 2018. Ela [Apple] tem 
sido a líder de mercado, então quem vai liderar? ”, ques-
tionou Kara.

No varejo, a tecnologia transforma as lojas tradicionais 
em diferentes modelos de negócio, como a Amazon, que 

tem reformulado a formatação e 
percepção de preços. O segmento 
também recebe influência de novos 
serviços, como o Uber, responsá-
vel por formatar uma sociedade do 
delivery. Com a importância que o 

segmento “tech” tem para o mercado, sem uma liderança 
a ser observada, a incerteza sobre os rumos do mercado 
ganha força. 

Para os painelistas, ter uma loja é conseguir resistir a tan-
tos turbilhões. Quem não reagir, não sobreviverá. “Mas 
teremos que ser criativos. Teremos que construir um rela-
cionamento com o cliente baseado em dados”, concluiu 
Kara. Fica a expectativa por quais empresas conseguirão 
superar o clima de incerteza e garantir os investimentos ne-
cessários para reagir a tempo de permanecer no mercado.
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“TEREMOS QUE CONSTRUIR
UM RELACIONAMENTO COM O
CLIENTE BASEADO EM DADOS”



BRIDGET  VAN KRAL INGEN –  SVP  I BM CORPORAT ION
CYRIL  BOURGOIS  –  D IRETOR  DE  ESTRATÉGIA ,  D IG ITAL  E  INOVAÇÃO CAS INO GROUPE
MARK HANNA –  D IRETOR  DE  MARKET ING R ICHL INE  GROUP  INC.
LEANNE KEMP –  CEO EVERLEDGER

Um dos painéis que marcou o fechamento da Retails Big 
Show provocou os participantes sobre duas palavras: con-
fiança e coragem. Mediado por uma das líderes da IBM, 
trouxe exemplos de como o futuro do varejo estará cada 
vez mais envolvido com a natureza humana.

O varejo sente o impacto do novo comportamento do 
consumidor, da inovação e da tecnologia e, por isso, 
transforma e reinventa seus negócios. O resultado são 
modelos operacionais novos e inesperados. Esse é o caso 
de uma das unidades da rede francesa Casino em Paris 
que, apesar de pequena, concentra andares destinados a 
alimentos, em contraste com outros que integram cafete-
ria e coworking.

A unidade opera boa parte dos serviços em sistema self-
-service e entende que esse modelo reflete bem uma ten-
dência de comportamento que deverá ser replicada em 
outras praças. Deixar o cliente livre para circular, entrar e 

CONFIANÇA E CORAGEM: INGREDIENTES CHAVE 
PARA NOVAS PLATAFORMAS NO VAREJO

sair, escolher como pagar, exige coragem em permitir uso 
do modelo, e confiança na equipe e no próprio cliente.
Além dos modelos diferenciados de ambiente, o painel 
trouxe a realidade das moedas virtuais, demonstrando 
que, mais que a unidade física, os processos precisam de 
rastreabilidade e accountability (prestação de contas), a 
título do que é visto nos processos de blockchain, em que 
uma operação é validada por diferentes usuários ao redor 
do mundo.

Os empreendedores estão buscando identificar o que é 
possível adotar no futuro. Negócios que combinem os 
pontos fortes da organização e dos paceiros, resultando 
em novos arranjos que exigem um grau de coragem e 
confiança nunca vistos até então. Em um mundo de rela-
ções comerciais cada vez mais cognitivo, transparência, 
segurança e ética prometem ser os tópicos em evidência 
nos próximos anos. 
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FEIRA
TECNOLÓGICA

A EXPO É O LUGAR PARA EXPLORAR 
NOVAS TECNOLOGIAS ,  CONHECER 

SOLUÇÕES INOVADORAS E SE 
CONECTAR COM MAIS DE 700 

EXPOSITORES DE DIVERSOS PAÍSES 
DO MUNDO. TUDO O QUE É NOVIDADE 

E QUE VAI  IMPACTAR O VAREJO NO 
FUTURO É VISTO EM PRIMEIRA MÃO 

NOS CORREDORES DA FEIRA. 



Uma das grandes atrações da Retail’s Big Show é a feira 
de tecnologia. Com mais de 700 expositores, conseguir 
visitar todos os estandes é um verdadeiro desafio. Pelos 
corredores da feira empresas apresentaram diversas ino-
vações para facilitar o processo de compra como etique-
tas inteligentes, soluções para pagamento, provadores 
digitais, realidade virtual e robôs.

A comitiva da Missão Técnica NY realizou visitas guia-
das em alguns dos principais expositores do evento como 
Zebra, 4R e Intel. O grupo pode conhecer de perto as 
soluções que devem revolucionar a indústria do varejo 
nos próximos anos. No estande da Zebra Technologies o 
grupo conheceu sistemas de automação e interação com 
clientes. O self check-out, por exemplo, é uma tecnologia 
que está cada vez mais presente em supermercados e far-
mácias, inclusive no Brasil.

FEIRA TECNOLÓGICA: 
O FUTURO DO VAREJO AO 
ALCANCE DAS MÃOS

A experiência do consumidor foi destaque em muitos es-
tandes. A Intel, uma das empresas que sempre está pre-
sente na NRF, aposta em dispositivos como câmeras e sen-
sores que detectam humores, gêneros e estilo de roupas. 
Por meio dessas informações é possível proporcionar a 
melhor experiência para o cliente, esteja ele no cinema ou 
fazendo compras no supermercado.

Soluções de análise apareceram em diversos setores da 
cadeia do varejo, desde a logística até o comportamen-
to do consumidor no ponto de venda. A 4R, apresentou 
sistemas inovadores baseados em machine learning e in-
teligência artificial. Essas soluções podem ajudar os vare-
jistas em todo o ciclo do produto, incluindo: planejamento 
de demanda, otimização do estoque e reabastecimento 
omnichannel.

O avanço da tecnologia exige que o varejista saia da 
zona de conforto e esteja cada vez mais atento ao novo 
comportamento do consumidor. No entanto, apesar da 
cultura da inovação estar transformando o varejo, é ne-
cessário entender que, no centro de todos os processos, 
está o cliente. 
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Um dos eventos que integrou a edição 2019 da Missão 
Técnica NY, foi uma reunião na Câmara de Comércio 
Brasileiro-Americana, na qual o presidente da Federação 
assinou o termo de adesão ao órgão. Participaram do 
encontro, além dos diretores do Sistema Fecomércio SC, 
cerca de 20 membros da Câmara, entre diretores, empre-
sários e representantes de entidades brasileiras. 

A Câmara, com sede em Nova Iorque, é uma organiza-
ção não-governamental que atua para promover o desen-
volvimento do comércio entre as duas nações. Além disso, 
o órgão também serve como fonte de informação para 
americanos e brasileiros sobre as práticas de negócios 
mais recentes e facilita a interpretação e compreensão do 
Brasil para a comunidade empresarial internacional.

O objetivo da parceria é estabelecer um canal direto com 
empresas, entidades e órgãos governamentais do país, 
promover o intercâmbio empresarial, cultural e acadêmi-
co entre Santa Catarina e os Estados Unidos, fomentar o 
empreendedorismo e atrair investimentos.

RE LAÇÕES  B I LATERA I S

Para o presidente da Federação, Bruno Breithaupt, a ini-
ciativa abre portas para negócios bilaterais e relaciona-
mento com empresas nos EUA. A Câmara é a principal 
organização de Nova York que reúne a comunidade em-
presarial brasileira-americana, com integrantes que va-
riam de pequenas empresas a grandes corporações de 
diferentes setores, incluindo financeiro, jurídico, manufa-
tura, imobiliário, hospitalidade, comércio, varejo, tecno-
logia e outros.

“VAMOS CRIAR UMA PAUTA PROPOSITIVA 
PARA APROXIMAR INVESTIDORES, 

EMPREENDEDORES E IMPORTADORES E 
FOMENTAR AS BOAS PRÁTICAS COMERCIAIS. 

JÁ MANTEMOS AGENDA INTERNACIONAL 
COM DIVERSOS MERCADOS, COMO 

PANAMÁ, REPÚBLICA TCHECA, ARGENTINA 
E RECENTEMENTE A GRÉCIA. TAMBÉM 

PASSAMOS A FAZER PARTE DO INVESTE 
SC, UMA AGÊNCIA OFICIAL DEDICADA 
À PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

SOCIOECONÔMICO EM SANTA CATARINA”.

BRUNO BREITHAUPT
PRESIDENTE DO SISTEMA FECOMÉRCIO SC

FECOMÉRCIO SC INTEGRA 
A CÂMARA DE COMÉRCIO 
BRASILEIRO-AMERICANA
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PROGRAMA EXECUTIVO INTERNACIONAL THI - INGOLSTADT

O PACOTE TERRESTRE INCLUI:
• 04 diárias em Ingolstadt

• 02 diárias em Munich

• Hospedagem durante todo o período em hotel classe Turística Superior;

• 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.

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:  Outubro de 2019

INOVE SEU NEGÓCIO
E ACELERE SEUS
RESULTADOS.

EVENTO

Saída do Brasil

Chegada em Ingolstadt - Alemanha

Visitas Técnicas

Dia Livre - Munique

Trabalhos THI

Chegada ao Brasil

DATA

1º dia
Sábado 

Agenda sujeita a alterações conforme disponibilidade das empresas.

9º dia
Domingo

*Grupo mínimo de 15 pessoas.

2º dia
Domingo

3º dia
Segunda

5º dia
Quarta

7º dia
Sexta

CONHEÇA AS CONDIÇÕES DE PARCELAMENTO:

Visitas Técnicas
4º dia
Terça

Trabalhos THI - Munique
6º dia
Quinta

Saída Alemanha
8º dia
Sábado

Pacote Duplo
€2.430,00
€2.570,00
€2.640,00
€2.780,00

Valor por pessoa:
Até 30/01 
Até 30/05 
Até 30/10 

Após 30/10 

Pacote Single
€3.150,00
€3.290,00
€3.360,00
€3.500,00

Opcional:
City tour em Munique (€150,00 por pessoa com guia local)

Pacote Aéreo:
Sob consulta com a agência de viagens



“AS PESSOAS QUEREM SABER 
COMO SERÁ O FUTURO E COMO 
ELAS PODEM SE MANTER 
COMPETITIVAS DIANTE DESSES 
NOVOS CENÁRIOS”

Susan Newman, vice-presidente sênior da NRF, é respon-
sável pela execução estratégica do Retail’s Big Show, da 
escolha dos palestrantes até a experiência do participante. 
A conferência reuniu, em 2019, mais de 37 mil participan-
tes, 16 mil varejistas, 99 países, cerca de 300 palestras e 
mais de 700 exposições. A executiva está nessa função 
desde 2010 e nesse período o número de participantes 
do evento cresceu 78%. Antes do início do Big Show, a 
NY Magazine roubou alguns minutos para conversar com 
Newman que falou sobre os desafios de organizar o maior 
evento de varejo do planeta.

ENTREVISTA
com Susan Newman

VICE-PRESIDENTE DA 
NATIONAL RETAIL FEDERATION

ENTREV I STA
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Eu acredito que esse sucesso tem algumas razões. A maior 
delas é a constante transformação do varejo. As pessoas 
querem saber como será o futuro e como elas podem se 
manter competitivas diante desses novos cenários. No Big 
Show os expositores apresentam produtos e tecnologias 
que não se encontram em nenhum outro lugar. É impor-
tante estar aqui para se manter relevante no mercado e 
continuar à frente dos concorrentes.  

O maior desafio é, justamente, acompanhar essas mu-
danças na indústria do varejo. As tecnologias e o compor-
tamento dos clientes mudam todos os dias. 

A RETAIL’S BIG SHOW JÁ 
ULTRAPASSOU AS 100 
EDIÇÕES, QUAL O SEGREDO 
DO SUCESSO?

QUAIS OS DESAFIOS PARA 
PRODUZIR A MAIOR FEIRA DE 
VAREJO DO MUNDO?
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Os varejistas brasileiros estão atentos às transformações 
do mercado. Eu gosto de pensar que os empresários do 
Brasil vêm ao Big Show em busca de conteúdo, informa-
ção e tendências que possam aplicar em seus negócios. 
Para estar atualizado e competitivo o empresário precisa 
estar aqui e os brasileiros já descobriram isso.

Venham para o Retail’s Big Show. Esse é o lugar em que 
vocês precisam estar. O evento traz as mais recentes novi-
dades, grandes líderes do varejo, inovações tecnológicas 
e networking. É o lugar onde os negócios são feitos. É 
aqui que os varejistas estão se preparando para alavan-
car as vendas e alcançar o sucesso. Venham para o Big 
Show 2020!

As principais novidades da NRF 2019 são o Girls’ Lounge, 
um espaço que reúne as mais brilhantes lideranças femi-
ninas do varejo, tecnologia e negócios para se relacionar 
e discutir as principais tendências que transformam o setor 
de varejo, e a Startup Zone, uma nova área do setor de 
exposições que apresenta as tecnologias mais recentes de-
senvolvidas por startups para o segmento. Para a próxima 
edição do Big Show os varejistas podem esperar o melhor. 
Nós nos empenhamos para oferecer programação nova, 
empolgante e impactante a cada ano. Nosso objetivo é 
oportunizar a troca de conhecimento e proporcionar expe-
riências memoráveis.

O objetivo é fornecedor o melhor conteúdo e estamos 
muito orgulhosos da programação deste ano. Nossa equi-
pe trabalha para responder às principais dúvidas dos va-
rejistas. Eles analisam quais tópicos são uma preocupação 
na sociedade, verificam tendências e também definem te-
mas a partir do feedback da feira.   

TODOS OS ANOS O BRASIL 
ESTÁ ENTRE OS PAÍSES 
COM MAIS PARTICIPANTES 
NA FEIRA, POR QUE OS 
BRASILEIROS SÃO TÃO 
INTERESSADOS NA NRF?

UMA DICA FINAL AOS 
BRASILEIROS: O QUE 
OS VAREJISTAS PODEM 
FAZER PARA SE MANTER 
COMPETITIVOS?

QUAL A PRINCIPAL NOVIDADE 
DESTA EDIÇÃO DA RETAIL’S 
BIG SHOW? O QUE O 
PÚBLICO PODE ESPERAR DA 
RETAIL’S BIG SHOW 2020?

A PROGRAMAÇÃO DA FEIRA 
ABORDA TEMAS VARIADOS, 
DE TI A DIVERSIDADE. COMO 
FOI FEITA A ESCOLHA DESTE E 
DOS DEMAIS TEMAS?



Durante a oitava edição da Missão Técnica New York, 
a delegação teve a oportunidade de vivenciar momentos 
de aprendizado, observar inovações e tendências, e co-
nhecer boas práticas de gestão. Toda a programação da 
viagem, incluindo visitas técnicas, workshop internacional 
e Retail’s Big Show enriquece o conhecimento dos partici-
pantes, trazendo novas ideias que podem ser adaptadas e 
aplicadas no mercado brasileiro. Essa imersão no varejo 
americano gerou diversas lições que foram discutidas por 
integrantes da comitiva e equipe técnica em um wrap-up. 
Conheça agora alguns destaques para o varejo em 2019:

Uma das discussões mais relevantes foi em relação ao pa-
pel das marcas. Os clientes se aproximam de empresas que 
tem cultura e propósitos bem definidos. E essa causa preci-
sa ser compartilhada também pelos colaboradores: todos 
devem estar conectados com a filosofia da organização. 
Isso transforma clientes em embaixadores da marca.

O novo varejo tem o consumidor como foco e busca en-
tender como as pessoas se comportam. O cliente atual 
não quer apenas um atendimento do vendedor, mas de-
seja que o varejista use a tecnologia para entender a for-
ma como ele quer pagar, como espera receber o produto 
e até mesmo quando quer ser alvo do marketing. Além 
disso, o empresário deve estar preparado para atender 
seus clientes em todos os canais, pois o consumidor atual 
pode, por exemplo, iniciar uma compra online e escolher 
retirar o produto na loja.

Durante a NRF, ficou clara a importância dos dados e, 
principalmente, a forma como o varejista irá utilizá-los. 
Informações são essenciais a qualquer negócio e auxiliam 
o empresário a entender o comportamento do consumidor 
no ponto de venda, na loja on-line e até mesmo quando 
ele não está comprando. Neste processo, é preciso coletar, 
analisar e formular uma estratégia com base nestes dados. 
A ideia é não esperar pelo consumidor, mas atraí-lo e fazer 
com que ele busque pelo seu produto ou serviço.

Na parte tecnológica, foi possível ver muitas empresas 
utilizando realidade virtual. Por conta dos games, muitos 
consumidores já estão habituados com essa tecnologia 
que está, aos poucos, sendo incorporada ao varejo. A 
realidade virtual e a realidade aumentada surgem como 
uma forma de aprimorar a experiência e o processo de 
compra do consumidor.

O comércio é feito de pessoas para pessoas. Por isso, ape-
sar de conhecer muitos processos tecnológicos, durante a 
Missão NY ficou clara a importância das relações huma-
nas. O investimento em processos humanizados contribui 
para o engajamento dos colaboradores e disseminação 
da identidade da empresa. Brian Cornell, CEO da Target, 
destacou que a sensibilidade do ser humano é algo que, 
dificilmente, poderá ser substituído pela tecnologia.

SESSÃO WRAP-UP

CULTURA E PROPÓSITO

PERSONALIZAÇÃO

DADOS

REALIDADE VIRTUAL

HUMANIZAÇÃO
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É impossível ser especialista em tudo, por isso muitas 
empresas têm utilizado a colaboração para minimizar os 
efeitos dos concorrentes, transformando os mesmos em 
parceiros. Outra forma de se diferenciar por meio da co-
operação é o desenvolvimento de parcerias estratégicas 
para oferecer aos consumidores programas compartilha-
dos de recompensa e fidelização. Por meio do conheci-
mento de hábitos de consumo, varejistas de diversos ra-
mos podem se unir para agregar valor ao negócio.

As mudanças no varejo são cada vez mais rápidas, por-
tanto, inovar não é uma opção. No entanto, muitos ainda 
relacionam inovação com tecnologia, quando na verdade 
deve ser algo mais amplo, orientado pelas necessidades 
dos clientes. Inovar pressupõe pensar de forma totalmente 
nova e não ter medo de errar. Por isso, a cultura da expe-
rimentação, tão difundida entre as startups, está cada vez 
mais presente na indústria varejista.

As empresas precisam colocar o cliente no centro do pro-
cesso. Assim, é necessário que o empresário conheça pro-
fundamente o comportamento do consumidor para que 
possa oferecer soluções e a conveniência que o cliente 
deseja. Isso é possível com o desenvolvimento de proces-
sos que agilizem e contribuam com a efetividade das es-
tratégias comerciais do negócio. 

“EM MEIO AO GRANDE APARATO 
TECNOLÓGICO EM SOFTWARES, 
HARDWARES E STARTUPS COM 
PROPOSTAS INOVADORAS, A 

PRINCIPAL PREOCUPAÇÃO AINDA É 
COMO AS MARCAS IRÃO ENTREGAR 
VALOR ESTABELECENDO CONEXÕES 

HUMANAS SIGNIFICATIVAS” 

COLABORAÇÃO

INOVAÇÃO E DISRUPÇÃO

EXPERIÊNCIA E 
CONVENIÊNCIA

41



BRUNO BRE I THAUPT

CÉL IO SPAGNOLL I

CLAUD IO RENATO DE  SOUZA

CLEC I  E L I ZABETH  RAUEN FAR IA

DEN ISE  BARBOSA

EMERSON SEXTOS

L IZA  PATR IC IA  DE  SOUZA

LOS INDE  SPAGNOLL I

LUC IANO MATT IAZZ I  BAUMGARTNER

MARC IO ROBERTO RENALD IN

MARCO AUREL IO GOETTEN

MAR I LE IA  MART INS

MAR ISTELA  RUVA  V I L LE LA

MAUR IC IO DA  S I LVA  PEDRO

PATR IC IA  KARLOH GOETTEN

ROBERTO ANASTÁC IO MART INS

RODR IGO MAESTR I

RUDNEY  RAUL INO

SAMARA  CR I ST INA  FORMOLO DE  SOUZA

VANESSA  BAUMGARTNER

EQUIPE  TÉCNICA

ANDRE  LU IZ  CARVALHO

LEONIDA  CAMPESTR IN I  KRETZER

MARCUS  TUTU I

PR IC I L LA  DE  KÁSS IA  BACK

RENATA  RUB IK  MAESTR I

EQUIPE  LOGÍST ICA

CR IST IAM FULBER

DEBORAH GUIMARÃES  HE INZEN

PART IC I PANTES
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REGISTRO DE  V IAGEM

DURANTE OS DEZ 
DIAS DA MISSÃO 
TÉCNICA NEW YORK 
OS PARTICIPANTES 
TIVERAM DIVERSAS 
OPORTUNIDADES 
DE APRENDIZADO, 
NETWORKING E 
MOMENTOS DE 
DESCONTRAÇÃO. 

1

3
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2

5

4

1

2

5

3

4

Rep re sen tan t e s  do  Senac 
SC  na  Câmara  B ra s i l e i r a -
Ame r i cana  de  Comé rc i o

Grupo  em momen to 
de  de s con t r ação  na 
a rqu ibancada  da  Ray-Ban

Comi t i va  duran te  v i s i ta 
t écn ica  na  lo ja  An th ropo log ie

Mulhe res  da  comi t i va  duran te 
v i s i ta  ao  es tande  da  Zebra

Comi t i va  du ran t e 
wo r k shop  de  boas - v i nda s
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JANEIRO 2020
INFORMAÇÕES PELO E -MAIL

missaony@sc . senac .br

s c . senac/missaony



EMPRESAS  PART IC I PANTES
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CONFIRA ALGUMAS DAS EMPRESAS QUE JÁ PARTICIPARAM DA MISSÃO TÉCNICA NEW YORK



18 A 24 DE MAIO DE 2019

VIAGEM DO BRASIL PARA ORLANDO
05h20 - Saída de Florianópolis
18h20 - Chegada em Orlando

MANHÃ
- Abertura dos Trabalhos Técnicos 
- Visita ao escritório do VisitOrlando
- Workshops: Parcerias Público-Privadas, Associativismo e Construção de Imagem

TARDE
- Visita Técnica ao Orlando Visitor’s Center (Centro de Informações Turísticas)
- Visita ao Orange County Convention Center

MANHÃ
- Visita ao Rosen College of Hospitality Management – University of Central Florida
- Visita Técnica a hotéis da região e seus centros de convenções

TARDE
- Visita técnica ao I-Drive NASCAR Complex
- Visita técnica ao Orlando International Airport

MANHÃ
- Workshop: Clientologia - A Psicologia Positiva da Filosofia Disney Aplicada aos
  Negócios – com o PhD. Claudemir Oliveira – Seeds Of Dreams Institute  

TARDE 
- Análise da aplicação dos conceitos apresentados no workshop em tour no
  Disney’s Magic Kingdom considerando os quatro pilares estratégicos do turismo:
  Produto, Infraestrutura, Gestão e Promoção (Informação, Divulgação e Venda) –
  Com Claudemir Oliveira

MANHÃ
- Visita à Arena Esportiva Amway Center e ao Cultural Winter Park (Arts and Cultural Alliance)

TARDE
- Vivências em Downtown Orlando - Revitalização do centro histórico de Orlando

NOITE 
- Jantar de encerramento com o painel: As Experiências Brasileiras de Sucesso em Orlando

DIA LIVRE

Transfer in

Transfer out

-

Transporte e
deslocamento

dia inteiro

Transporte e
deslocamento

dia inteiro

Manhã no hotel
Sala das 08h às 12h.

Trade Magic Kingdom
Transfer

Transporte
deslocamento dia inteiro

Transporte para Jantar
(Restaurante Tony’s)

CAFÉ DA MANHÃ – RETORNO AO BRASIL

18
SÁBADO

19
DOMINGO

21
TERÇA

23
QUINTA

24
SEXTA

20
SEGUNDA

22
QUARTA

SERVIÇOSDATAS PROGRAMAÇÃO








