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PALAVRA
DO PRESIDENTE
Congressista,
A história data de 1930 o surgimento
do primeiro supermercado do mundo,
o King Kullen, do empresário americano
Michael Cullen. Por aqui, no Brasil, o

A humanização de processos e serviços tem sido um benchmarking
de diversos setores há anos! A saúde colocou o paciente no centro, a
educação colocou o aluno no centro e, na 36ª edição do Congresso de
Gestão da APAS SHOW, nós colocamos o ser humano no centro. Mais
do que consumidores, somos pessoas com diferentes histórias, hábitos
e necessidades, temos empatia por aquele que nos acolhe. Um setor
como o supermercadista, que é reconhecido como essencial para a
sociedade, traz, nesta edição de 2022, um cuidadoso e audacioso olhar
para o indivíduo dentro do coletivo.

primeiro supermercado foi aberto em
1953, na cidade de São Paulo. Há quase
sete décadas o setor supermercadista é
indivisível da vida das pessoas, é como um
ponto de encontro, faz parte da paisagem
de todos os bairros em todas as cidades
do nosso país. Um setor que é basicamente humano, feito por pessoas e
para pessoas, daí vem todo o afeto do consumidor, emana desta relação
o primeiro impulso da compra, quando o cliente está em sua casa e diz:
“vou ao supermercado”. Por mais que o seu negócio seja omnichannel e

Independentemente do ramo de atuação, uma gestão humanizada
melhora o relacionamento com funcionários, fornecedores e clientes,
diminui o turnover, cria vínculos afetivos, engaja pessoas e faz com que
os negócios prosperem. Elaborado para ser o melhor complemento
às palestras disponíveis no Congresso de Gestão, este material foi
desenvolvido cuidadosamente pela APAS SHOW especialmente para
você, congressista, que é único e super essencial para nós. Quanto ao
setor supermercadista, ele é super essencial para a sociedade; e pelo
mesmo motivo: o essencial é humano.

tenha preços atrativos, é a relação humana, que é tipicamente afetuosa,
a que mais influencia na experiência e decisão do consumidor.
Mais uma vez, o Congresso de Gestão da APAS SHOW que tem o Comitê

Espero que este E-book lhe seja útil durante o Congresso de Gestão
e bastante utilizada posteriormente para a melhoria das operações de
suas lojas.

de Congresso formado pela Escola APAS, Centro de Excelência em
Varejo da FGV e Eventoria, foi balizado pela temática central do maior

Forte abraço,

evento mundial do setor supermercadista, que também é o maior evento
de alimentos e bebidas das américas, proporcionando para todos vocês
uma diversificada grade completa de palestras com personalidades e os
mais renomados profissionais nacionais e internacionais. A destacada
parceria de sucesso entre APAS e FGV versa em 2022 sobre o tema
“O Essencial é Humano”, criado pela agência Eventoria, nos remetendo
à nossa essência como pessoas, seja você empresário, colaborador

––––––––––––––––––––––––––––––
Ronaldo dos Santos
Presidente da APAS

ou consumidor.
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O ESSENCIAL É HUMANO
Mais uma vez, foi uma grande satisfação para os professores do FGVcev
(Centro de Excelência em Varejo da Escola de Administração de Empresas
de São Paulo da FGV) participarem do Comitê de Congresso, que é
formado pela Escola Apas, FGVcev e Eventoria e da elaboração desse
e-book para a APAS SHOW 2022 e agradecemos essa rica oportunidade.
O tema deste ano versa sobre “O ESSENCIAL É HUMANO” - criado pela
agência Eventoria para a APAS - é de enorme profundidade e será sempre
atual e fundamental para o sucesso dos supermercados. Nós, seres
humanos, funcionários e consumidores, desempenhamos uma profunda
inter-relação e somos não só a essência da vida dos supermercados, mas
também os supermercados desempenham papel essencial na vida dos
consumidores. Devemos sempre lembrar que os supermercados em
nosso país exercem efetivamente um papel de enorme utilidade nas vidas
dos brasileiros.
Garantir e ampliar a satisfação dos consumidores em seus processos e
experiências de compra é um requisito essencial para a sobrevivência e
crescimento das redes de supermercados. Mas, também sabemos que
os sentimentos de realização profissional e satisfação dos funcionários
na empresa são aspectos fundamentais para alimentar suas motivações.
Apenas funcionários motivados e satisfeitos conseguirão oferecer serviços que não só encantem os clientes, mas que também sejam exercidos
com elevada eficiência e alta produtividade para reduzir custos e garantir
a competitividade e crescimento da empresa. Ao analisar o desempenho
dos supermercados de maior sucesso no mundo, verificamos que eles
desenvolvem estratégias e mergulham no detalhamento operacional
praticando uma lógica múltipla de “ganha-ganha-ganha”, para simultaneamente conseguirem:
1 – Atender e superar a satisfação, expectativas e relacionamentos com
os clientes.
2 - Valorizar e estimular a satisfação e o crescimento de seus funcionários.
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3 - Praticar altos níveis de exigência no aumento da produtividade e da
inovação de suas equipes.
Como mostramos ao longo desse e-book, a muito bem-sucedida rede de
supermercados Wegmans, nos Estados Unidos, varejista com cerca de 50
mil funcionários, é uma empresa adorada pelos seus clientes e também
pelos seus funcionários. Apresentamos abaixo a lista de Valores dessa
empresa, onde fica muito claro que, para essa empresa, “O Essencial
é Humano”:
1) Nós damos atenção ao bem-estar de todas as pessoas.
2) Nós buscamos a excelência em tudo que fazemos.
3) Nós respeitamos e ouvimos a nossa equipe.
4) Nós fazemos a diferença em toda comunidade que servimos.
5) Nós empoderamos nosso pessoal a tomar decisões que melhorem
o seu trabalho e que beneficiem nossos clientes e nossa empresa
Assim como acontece no Wegmans, e também em outras empresas
supermercadistas de sucesso, os valores, prioridades, ações e exemplos de
seus presidentes, servem de modelo para alinhar seus diretores e gerentes
na bem-sucedida gestão da empresa. Nosso objetivo ao longo desse
e-book é oferecer elementos e incentivo para que você, supermercadista,
aprofunde sua percepção que o “essencial é humano”, e assim consiga
acelerar seus processos de melhoria contínua, e na permanente busca de
excelência nos resultados e na satisfação de seus múltiplos stakeholders.

Prof. Artur Motta

Prof. Juracy Parente

Prof. Olegário Araújo
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mento de seus funcionários na empresa, apesar de praticarem altos níveis
de exigência na elevação da produtividade de suas equipes.

“O FUTURO É SOBRE
RELACIONAMENTOS E NÃO PRODUTOS”.
Kevin Johnson – CEO Starbucks durante a NRF 2020
O tema do APAS Show desse ano “O Essencial é Humano” procura
ressaltar a necessidade de os supermercadistas estarem sintonizados
com o lado humano dos diversos tomadores de decisão que compõem
o negócio: clientes, colaboradores, parceiros, investidores, fornecedores,
prestadores de serviços entre outros. Tomadores de decisão são todos os
participantes do ecossistema do negócio que possuem alguma relação
com esse negócio, e o elemento fundamental dessa relação é o indivíduo
que, com suas histórias e motivações, torna-se essencial para perpetuidade do negócio.
Nos Estados Unidos, os supermercados de maior sucesso como o Weg-

Os aspectos relacionados com o nosso tema do “ O Essencial é Humano”
são também ressaltados na terceira e quarta seções. Na quinta seção,
saímos da perspectiva dos tomadores de decisão e mostramos o potencial decorrente da riqueza de informações existentes em uma empresa
e como as pessoas podem transformar as informações em diferenciais
competitivos sustentáveis. A sexta seção, “Tendências”, faz uma provocação sobre a necessidade de o supermercadista vislumbrar os desejos
e as necessidades das pessoas e como transformá-los em oportunidades.
Nessa seção, também mostramos que os princípios associados às ideias
do “Capitalismo Consciente” reforçam também a necessidade dos supermercados estarem permanentemente atentos ao que acontece ao seu
redor, com todos os seus tomadores de decisão. Na última seção, fazemos
recomendações sobre como conduzir as propostas desse e-book.
Esperamos que esse material ofereça elementos e incentivo para que
você, supermercadista, aprofunde sua percepção que “O Essencial é Humano”, e assim consiga acelerar seus processos de melhoria contínua e de
permanente busca de excelência nos resultados e na satisfação de seus
tomadores de decisão.

mans, o Trader Joe’s e o Publix são redes que não só conquistam as
melhores avaliações pelos consumidores, mas também são considerados
pelos funcionários como as melhores empresas supermercadistas para
se trabalhar. Será coincidência? Certamente não! Satisfazer clientes e
funcionários é fator sinérgico e essencial para garantir o sucesso de uma
empresa varejista.
Esse e-book está dividido em seis seções. Iniciamos com a seção Clientes,
ressaltando que os supermercados de maior sucesso no mundo conseguem colocar o consumidor no centro de suas decisões. Na segunda
seção, ressaltamos que as empresas bem sucedidas são também aquelas
que realmente trabalham para valorizar e estimular a satisfação e o cresci-
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1. CLIENTES

Supermercados, Chalim Savegnago cita que “o nosso diferencial está
em nossas ações planejadas constantemente em oferecer aos nossos
As perspectivas futuras do mercado

clientes experiências diferentes e inovadoras em nossas unidades. Isto

varejista brasileiro costumam ser, na

inclui, também, investimentos em tecnologias, atendendo às necessidades

grande maioria das vezes, positivas!

do nosso consumidor”.1

Entretanto, para surfar a onda do
crescimento, o varejo precisa estar
preparado. Diferente do que ocorreu
em muitos outros setores empresariais,
no Brasil e no mundo, os supermercadistas, em geral, não foram afetados
negativamente pelo triste processo
da pandemia Covid-19, o que de certa
forma também reflete a coragem empreendedora de nosso setor.
Nos supermercados, durante o longo período de Covid-19, a adoção do
uso das máscaras pelos funcionários e clientes, de certa forma, veio inibir
ou ofuscar uma comunicação mais aberta, sorridente e com maior calor
humano entre funcionários e clientes. A prioridade para as empresas
desenvolverem maiores esforços de ouvir o cliente e colocá-lo no centro

Fonte The Nielsen Company. Dilema de Identidade dos Varejistas:
como acompanhar tendências sem perder a essência?
Para saber mais, escute o Podcast: https://bit.ly/3uhVjpo

das decisões aumenta ainda mais nessa época de mudança nos hábitos
alimentares e de comportamento de compra.

1.1 EXPERIÊNCIA DE COMPRA
Empresas de sucesso dedicam grandes esforços e atenção para

Outro desafio ao longo da pandemia tem sido também o de não

entender com profundidade os sentimentos, pensamentos e ações

distanciar ou esfriar o relacionamento entre as chefias e suas equipes.

dos consumidores em todas as fases do processo de compra. Os

Para reverter essa tendência, o CEO da empresa tem um papel ativo

dois quadros que apresentamos abaixo ilustram a importância de

fundamental, ao desenvolver seus esforços de interagir, motivar e de

compreender melhor os diferentes estágios que o consumidor atravessa.

ouvir com maior atenção as necessidades e sugestões dos diferentes

Uma das observações importantes é a necessidade de aprofundar esse

níveis hierárquicos da empresa. Essa postura deve ser adotada também

entendimento, pois 74% dos entrevistados optaram por desistir da

pelos diretores e gerentes da empresa, tornando o ser humano essencial

empresa fornecedora após o momento da compra 2, o que demonstra

no processo. Por exemplo, o presidente executivo do Savegnago

que a experiência do consumidor é cumulativa.
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1.1.1 A PRÉ-COMPRA
71% dos brasileiros possuem um smartphone e acessam a internet 9,5 horas
por dia, por usuário, sendo a segunda população com maior intensidade
de uso da internet no mundo.i Com esse uso massivo da internet, é natural
que a internet influencie o hábito de compra dos consumidores. Entender
a essência do comportamento humano desse cliente, nesse caso, é
entender como ocorre a pré-compra e quais informações o cliente está
buscando nessa etapa do processo.
Atualmente o consumidor obtém informações sobre produtos e empresas
por meio de sites especializados (patrocinados ou não), pelas opiniões de
Fonte: PESQUISA CONQUIST

seus colegas (expostas em redes sociais), pelos influenciadores digitais
(que ganham cada vez mais relevância), em uma jornada impossível de
prever e controlar. Há o advento do social shopping em que o comprar
passa a ser uma atividade social, humanizada e compartilhada! As
empresas podem construir relações com os clientes por meio desses
canais, pois as informações estão disponíveis, e o cliente está “falando” o
que deseja e como.
Cada vez mais o consumidor demonstra sua preferência pelos canais
digitais. O YouTube é citado como a plataforma preferida para consumo
de vídeo pelos brasileiros. O TikTok ultrapassou mais de 2 bilhões

Fonte: adaptado de The Nielsen Company. Dilema de Identidade dos Varejistas:
como acompanhar tendências sem perder a essência?

de downloads durante a pandemia da Covid-19.4 Esses indicadores
demonstram a importância que os canais digitais passam a ocupar na

Ao agir considerando a visão do cliente como essencial e incorporar

mente dos consumidores. O essencial novamente volta-se ao humano, e

suas demandas no processo decisório, as empresas se permitem inovar

os profissionais de mercado precisam conhecer esses canais e consumir

e rever seus modelos. Esse processo, não é algo natural e fácil, mas

seu conteúdo para entender o cliente e saber falar a mesma linguagem

permite ampliar a experiência do cliente e obter um posicionamento

dele. Por meio dessas manifestações socioculturais, a voz do consumidor

diferenciado. É o que aconteceu com o supermercado Enxuto que criou

ecoa. O Kondzilla, um dos maiores produtores musicais da atualidade,

um modelo de loja “container”, denominada Enxuto Aqui, que pode ser

tem mais de 53 milhões de assinantes em seu canal no YouTube. Por esse

colocado em condomínios e vias de acesso da cidade, locais de mais

motivo, os investimentos em marketing digital crescem cinco vezes mais

fácil acesso ao consumidor.

que os da mídia tradicional.

3
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Disputar a atenção do cliente nesse ambiente competitivo é cada vez mais

livros, bandas, marcas e artistas preferidos, bem como a reputação da

difícil e oneroso, aumentando inclusive o custo de aquisição de clientes.

loja, popularidade do produto e data de aniversário de cada contato do
usuário na rede social.ii
No varejo alimentar, o conceito de pré-compra também está mudando e
torna-se necessário agir segundo as novas interações no canal. A tradicional “lista de compras”, elaborada antes de sair de casa pelo consumidor,
agora é digital e passa a ter a intermediação de assistentes digitais virtuais
como o Google Home e o Alexa (da Amazon). Essa mudança começa a
ser eficazmente explorada por indústrias que, ao realizarem a divulgação
de seus produtos por meio dessas plataformas, podem permitir vínculos
imediatos com a lista de compras do cliente e devem proporcionar uma
interação o mais próximo da essência humana possível.
Os assistentes virtuais também aprimoram o conceito de pré-compra,
compreendendo e predizendo o comportamento do cliente e, por
meio de suas interfaces humanizadas, fornecem um grande número de
informações sobre os produtos e serviços adicionais. Algumas marcas
presentes no varejo alimentar, como a Nestlé, já exploram esse canal no
relacionamento com seus clientes.
Saiba mais em: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/10/07/
como-as-marcas-pretendem-usar-a-alexa-da-amazon-no-brasil.html

Para ilustrar o uso da tecnologia interagindo com o ser humano nessa
etapa pré-compra, apresentamos o OQDAR. Os desenvolvedores do

1.1.2 A COMPRA
Há poucos anos, discutia-se o fim do varejo físico. Hoje discute-se o fim do

serviço entenderam a demanda dos consumidores que citavam uma

e-commerce. Estamos na era das jornadas integradas! A compra passa a

grande dificuldade para decidir o que dar de presente aos amigos e criaram

ser um processo fluido que não possui início, meio ou fim pré-definidos.

uma solução. O usuário do OQDAR deve permitir que o serviço verifique

As empresas devem utilizar e exercitar as características humanas

sua conta no Facebook (amigos, postagens, entre outros) e, consultando

dos seus colaboradores, como a empatia e a habilidade de construir

uma base de mais de 400 mil produtos selecionados em grandes lojas

relações, para melhor captarem a intenção e a voz do cliente, dando

do comércio eletrônico nacional, o algoritmo faz recomendações de

dicas e efetivamente ajudarem o cliente em seu processo de compra.

presentes levando em conta gênero, idade, esporte praticado, filmes,

Com a pandemia da Covid-19, o ato da compra sofreu uma grande
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revolução. O Google e a Ipsos foram pesquisar o cliente e ouviram que

São as preferências e recomendações dos clientes online que definem

durante a pandemia, 40% dos entrevistados fizeram compras online em

o conceito de mais populares! As etiquetas de preços apresentam as

lojas em varejistas que não compravam antes da Covid-19, e 1 em cada 5

estrelas concedidas pelos clientes para os produtos, os livros possuem

consumidores brasileiros está experimentando marcas que normalmente

os comentários dos clientes (e não de jornalistas ou especialistas) e há

não tinham o costume antes do isolamento.5
O Rappi, serviço de delivery, adota uma estratégia em que pretende

uma seção dos itens que estão em alta nas buscas realizadas no site.

participar de todas as atividades de compra do seu cliente. Por exemplo:

1.1.3 O PÓS-COMPRA

o cliente pode utilizar o Rappipay para pagar o café da manhã, utilizar

Um cliente satisfeito é a melhor ferramenta de vendas e de divulgação

o Rappi para solicitar o almoço, solicitar dinheiro ao final do dia, pedir

que um varejista pode ter. Ele ajuda a divulgar a empresa pelo do boca-

um ingrediente que faltou no jantar ou comprar um remédio à noite.

a-boca e fornece importantes recomendações nos sites e aplicativos de

Ou seja, toda situação é uma ocasião de consumo e para tal a empresa

avaliação. Por esse motivo, a ferramenta Net Promoter Score (NPS) vem

deve se adaptar e oferecer soluções. O Rappi só pode executar essa

sendo amplamente difundida atualmente.

estratégia se for construída com base nos indivíduos com que interage,
como os colaboradores e os clientes.
O processo de compra fluido decorre da grande variedade de modelos
de negócio hoje disponíveis. Um modelo de negócios de assinatura

O NPS é uma métrica de lealdade do cliente, desenvolvida em 2003 por
Fred Heichheld e publicada originalmente no artigo The One Number You
Need to Grow (https://hbr.org/2003/12/the-one-number-you-need-to-

(Netflix) tem uma receita recorrente e uma compra também recorrente.

grow), que consiste em uma única pergunta: qual é a probabilidade de

Um modelo tipo freemium, em que o usuário tem acesso a recursos

você recomendar a nossa empresa a um amigo ou colega? Os clientes

adicionais após realizar o pagamento, há a experiência de compra

são então classificados em três grupos, Promotores, que concedem a

originada desde o uso gratuito. Um modelo de negócio tipo SaaS

nota 9 ou 10 e que têm maior propensão a continuar como clientes

(Software as a Service – Software como Serviço) também tem um

e realizar recomendações positivas a outros clientes, Detratores, que

processo de compra contínuo, a cada uso do serviço.

concedem a nota entre 0 e 6 e que têm maior propensão difundir uma

Para lidar com a complexidade do processo de compra, é necessário
que as diversas áreas da empresa estejam integradas. E o ser humano é
o elo dessa ligação. Mesmo por trás de aplicativos de e-commerce, a voz
do cliente, manifestada em suas recomendações, muito interferem na

má imagem da empresa, e os Neutros (ou Passivos), com respostas 7
e 8 e com comportamento alternado entre Promotores e Detratores.
O NPS utiliza a variação entre Promotores e Detratores, ou seja, é
calculado subtraindo a percentagem de clientes que são Detratores

decisão de compra, e é o toque humano do processo. Na Amazon 4 Star

da porcentagem de clientes que são Promotores. Como você pode

(https://youtu.be/_lqjxVO4u5M), loja física localizada no SoHo em Nova

observar, os Neutros contam na base da pesquisa, mas não afetam o

Iorque, são vendidos os artigos mais populares da plataforma digital.

resultado do NPS.
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Entretanto, o NPS não se resume a uma ferramenta quantitativa de
pesquisa. A segunda etapa, qualitativa, em que os clientes são convidados
a conversarem porque deram determinada avaliação é a parte mais
rica do processo. Observe como, apesar da metodologia, a essência do
processo está no humano.
Empresas líderes em satisfação do cliente como Amazon, Apple e Netflix
adotam o NPS como metodologia de satisfação do cliente pós-compra.
Há várias listagens de empresas que adotam a metodologia na internet
como https://bit.ly/3tsLPbS e https://bit.ly/3KDzPt7.
Por exemplo, caso os resultados sejam de 59% de Promotores e 16%
de Detratores, então o NPS seria de 43%. Existem muitas empresas
brasileiras, incluindo redes supermercadistas, que utilizam regularmente
pesquisas para apurarem o NPS, para cada uma de suas lojas. Esse
indicador consiste em excelente ferramenta para que a diretoria da
empresa monitore como a satisfação dos clientes varia entre cada loja
da empresa, e assim incentive cada gerente no processo de melhoria
contínua da satisfação em sua loja. Listamos, abaixo, algumas vantagens
das redes supermercadistas utilizarem o NPS:
• Simplicidade
• Facilidade na pesquisa
• Rapidez nas respostas
• Procurar interagir com os Detratores para melhor entender
oportunidades de melhoria

Ao longo dos últimos anos, temos ouvido falar dos valores e do

• Tabular resultados por loja – identificar e reconhecer os melhores

comportamento da geração “Milênio”, formado por pessoas que

• Ajudar a melhorar unidades com NPS mais fraco

atualmente têm entre 20 a 40 anos, e que certamente já começam a fazer
parte de grande parte dos funcionários de nossas empresas. Para melhor

90% DOS ENTREVISTADOS FAZEM A DIVULGAÇÃO
DAS EXPERIÊNCIAS NEGATIVAS VIVIDAS COM A
EMPRESA PARA AMIGOS, FAMILIARES E CONHECIDOS.
Fonte: A Experiência dos Clientes que trocam de marca. Conquist
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• Valorizam mais a reputação e os propósitos das empresas

customização do tênis, a maior área de vendas de tênis do mundo e uma

• Mostram certa indiferença às marcas de prestígio e símbolos de status

pequena quadra para jogar basquete. Você deve estar se perguntando o

• Demonstram maior afetividade para marcas mais alinhadas com seus

motivo da quadra de basquete, e a resposta é simples: o essencial está

valores

no humano, nas suas experiências e nos relacionamentos que constrói.

• Maior identificação, confiança e lealdade às marcas e empresas que

No Brasil também há casos icônicos de varejistas que utilizam a

praticam:

ambientação de loja como diferencial competitivo na busca da experiência.

• valores mais elevados

A loja Reserva, do Shopping Fashion Mall no Rio de Janeiro, incorporou a

• a boa cidadania

sustentabilidade à experiência da loja (https://youtu.be/0anJ1qYx9To). A

• comercializam produtos e

Decathlon da Avenida Paulista em São Paulo oferece áreas para teste dos

• presença efetiva em questões sociais

produtos e customização (https://youtu.be/8UmOfNzOJ2s). Há também

Fonte: Fonte: Juracy Parente e Marina Henrique Viotto
Artigo: Propósitos e valores: muito além do lucro
GV-executivo, vol. 16, n. 1, janeiro-fevereiro 2017

1.2 AMBIENTAÇÃO DE LOJA

Zaitt (https://youtu.be/RRmEI6oLmcE) que, nos moldes da Amazon Go,
permite a compra sem a necessidade de interação com vendedores ou a
passagem pelo caixa.

Em maio de 2001 a Apple abriu sua primeira loja nos Estados Unidos

1.3 DELIVERY

transformando profundamente a cara do varejo. Com acesso facilitado aos

O Brasil tem alta carência de infraestrutura logística. O “Last Mile”, ou

produtos, sem bancadas impedindo a circulação dos clientes, vendedores

“fim de linha” é um dos maiores desafios de uma operação varejista.

em igualdade de condições com os clientes, suporte e assistência técnica

Entretanto, grandes desafios geram grandes oportunidades e, com isso,

integradas às vendas, entre outras inovações, foi decretada a era da

vemos o advento de serviços que tratam da questão do delivery (ou da

experiência no varejo!

entrega final) como o Rappi, Loggi, James Delivery, Uber Eats, iFood,

A ambientação de loja é crítica para criar uma experiência marcante no
consumidor. O show fica a cargo da inovação no ambiente das lojas, nos
detalhes da decoração, nos processos e informações e, principalmente,
no resultado que ela traz ao sentimento da pessoa em estar naquele local.
As compras passam a ser consequência dessa atmosfera.

entre outros.
O delivery também passa por evolução e transformação. Os varejistas
ouviram a voz do cliente e aprimoraram seus processos para acelerar as
entregas. Antes, os consumidores se satisfaziam com entregas garantidas
em determinada quantidade de dias (cinco ou sete). Na sequência, a

Em 2018, a Starbucks inaugurou a Starbucks Reserve Roastery New York

Amazon Prime nos ensinou que era possível receber os produtos em

(https://youtu.be/L8JXVkZArO8). A rede, que já era conhecida pelo

até dois dias e, em seguida, transformou a operação para a entrega no

ambiente e experiência diferenciados, foi elevada a um novo patamar.

dia seguinte. Agora, entretanto, com a ascensão da era omnichannel e

Também em Nova Iorque, a Nike abriu as portas da sua House of Innovation

o advento do conceito de gratificação instantânea, surge a necessidade

(Casa da Inovação - https://youtu.be/6PL10asK7cU), com cerca de 6

da “entrega no mesmo dia” (same day delivery). Se a velocidade do

mil metros quadrados, a loja propicia diversas experiências como a

processo de compra está aumentando com o advento da tecnologia, é
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natural que a velocidade da entrega dos produtos também acompanhe
essa aceleração. No México, o Burger King chegou ao ponto de entregar
seus produtos no trânsito. Veja o caso do Traffic Jam Whopper: https://
youtu.be/LXNgEZV7lNg. Observe que, apesar da agilidade na entrega,
o ser humano é essencial no processo, sendo grande influenciador na
qualidade do serviço.
Especificamente no segmento de supermercados, há plataformas que
prometem entregar soluções customizadas para seus clientes como o
HomeRefil ou o Supermercado Now, entre outras. A variedade de soluções
decorre das variadas formas de se relacionar com o cliente. A Cornershop,
no Chile, com proposta semelhante de compras nos supermercados
por demanda, foi adquirida pelo Uber após uma frustrada tentativa do
Walmart de comprá-la.
O varejo alimentar também desenvolve alternativas próprias de delivery.
A Oh My Bread! (https://www.ohmybread.com.br/entrega) permite que
você compre no aplicativo e receba em casa, ou retire na loja, o seu pão
artesanal fresco! A grande variedade de alternativas decorre da grande
individualidade que caracteriza o ser humano.

Na questão da logística, há que se considerar também o impacto
ambiental e a experiência do cliente. Segundo pesquisa da Accenture,
47% dos clientes informaram que as questões ambientais são relevantes
na escolha de onde realizar suas compras. 50% informaram que aceitam
reduzir a velocidade de recebimento dos produtos para reduzir o impacto
ambiental iv, 75% dos clientes querem a liberdade de especificar o dia e a
hora em que suas compras serão entregues.v

1.4 MIX & PRICING
A tecnologia impactou profundamente o hábito de compra dos clientes!
6% dos consumidores compram produtos online diariamente e mais de
um terço faz compras pelo menos uma vez por semana.6 Em 2019, o canal
prioritário das compras online passou a ser o celular, superando o comiii

Fonte: The Nielsen Company. Dilema de Identidade dos Varejistas: como acompanhar tendências sem perder a essência?
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No varejo físico, entretanto, ainda há uma grande resistência e dúvidas
sobre como adotar a precificação dinâmica.
Para adotar a precificação dinâmica no varejo físico, há de se usar os
mesmos artifícios do e-commerce: tecnologia e dados. No mais tradicional
exemplo, a feira de bairro, o feirante atualizava os preços com base nas
informações de horário, estoque e fluxo de clientes. Observando esse
exemplo, podemos questionar se a precificação dinâmica não seria uma
parcela “humanizada” do processo de apreçamento.
No varejo alimentar, um grande varejista internacional está realizando um
piloto de precificação dinâmica por meio de etiquetas digitais associadas
a mecanismos de busca na internet. Nesse piloto, a utilização de etiquetas
digitais permite ajustes automáticos dos preços dos eletroeletrônicos da
loja física conforme critérios pré-estabelecidos. Nesse momento, alguns
dos critérios em uso eram o preço da mercadoria em sites de e-commerce,
o volume de buscas do produto na internet (indicando a demanda) e o
interesse do consumidor em adquirir e levar o produto na hora ou recebêlo em casa. Esse último critério foi avaliado com base em pesquisas com
os clientes e era considerado o grande diferencial do modelo, pois o
Fonte: Global Consumer Insights Survey 2019

cliente apresentava maior interesse em levar imediatamente um celular
obtido na loja, e por isso a loja física apresentava um posicionamento de

Uma das grandes transformações é a precificação dinâmica que vêm

preço elevado, do que um televisor de 60 polegadas, resultando em um

invadindo o varejo. Já amplamente conhecida em setores como a aviação,

posicionamento de preço do produto na loja física praticamente similar

no varejo a precificação dinâmica teve um início conturbado em 1999,

aos sites de e-commerce.

quando a Coca-Cola desenvolveu vending machines que alteravam o
preço em função da temperatura ambiente, causando grandes transtornos
de imagem para a empresa.vi

Atualmente, cerca de 1/5 das vendas totais do varejo são subsidiadas por
promoções.vii Esses itens têm grande impacto nas vendas e na margem do
varejo. Porém, são operações estáticas em seu conceito e operação. Ou

Com o advento do e-commerce, a precificação dinâmica passou a ser

seja, não se moldam conforme as circunstâncias e o cliente. A precificação

uma realidade gestionável (pelo alto volume de variáveis e dados) e jus-

dinâmica, com sua inteligência e eficiência, ainda tem um grande caminho

tificável para os varejistas que a adotaram, sem muitos questionamentos,

a percorrer como elemento de fortalecimento da estratégia e retenção de

por ter sido incorporada desde o início no modelo de negócios do Uber.

clientes. Segundo a Gartner, em 2023, apenas 20% das empresas vão ter
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sucesso em aumentar a retenção do cliente. O segredo é saber que os
processos e parâmetros devem mudar conforme o cliente, o contexto e

2. COLABORADORES

sua operação. Ou seja, o Public Superatacados (https://www.publicdrive.

Você sabia que, nos Estados Unidos, há

com.br), em São Paulo, deve ter uma estratégia e uma operação distinta

uma alta correlação entre o nível de sa-

do Mercadinhos São Luiz (https://www.mercadinhossaoluiz.com.br), em

tisfação de clientes e o nível de satisfação

Fortaleza. Entre nos sites e veja as diferenças!

dos colaboradores com o ambiente de
trabalho? Não há dúvidas de que o ser hu-

O mix de produtos também deve se atualizar e partir do foco no

mano é o principal diferencial competitivo

consumidor. No passado já tivemos ondas de produtos importados e a

de qualquer organização. A Body Shop,

onda dos produtos diet/light. Atualmente há uma tendência por produtos

por exemplo, se preocupa em colocar

mais naturais e saudáveis, como as carnes de proteínas vegetais. Esses

todos os tomadores de decisão, incluindo

produtos são destinados a consumidores que gostam de carne, mas

os colaboradores, em primeiro lugar e não

procuram produtos mais saudáveis e com as mesmas características (sabor,

apenas os acionistas (David Boyton, CEO

textura e aparência). Os produtos da Fazenda do Futuro desbravaram

da Body Shop). Já a Adelante Shoe Co, uma indústria de calçados com

esse mercado no Brasil e já estão no varejo e no food service. No segundo

forte apelo ético, está atenta em que seus colaboradores tenham valores

semestre de 2020, o Carrefour começou a vender a marca holandesa The

compartilhados com os propósitos da empresa. Peter Sacco, CEO da

Vegetarian Butcher com itens como carne moída, nuggets, almondegas,

Adelante Shoe Co, cita a satisfação e boa remuneração dos sapateiros da

etc., para atender esse público. A venda de produtos na área de rotisseria

empresa, mesmo sabendo que não terá lucro máximo. A empresa ainda

tem como objetivo atrair um público específico e também o potencial de

trabalha com a criação de vínculos e comunicação, e o cliente é informa-

incrementar as margens do varejo.7

do qual é o nome do sapateiro que fará seu calçado.
A perspectiva do humano como o essencial é considerada o “segredo”
de muitos varejistas. Não é à toa que nas pesquisas de satisfação com
os consumidores, o bom atendimento e os bons serviços da loja surgem
como um dos aspectos fundamentais para fidelizar o cliente na loja.
E o bom atendimento dos funcionários aos consumidores irá depender
essencialmente da satisfação que os funcionários têm em trabalhar
na empresa.
Comentamos anteriormente sobre o valioso indicador NPS (Net Promoter
Score) para medir a satisfação dos clientes na loja. Mais recentemente, esse
indicador foi ajustado para também medir a satisfação do funcionário na
empresa, já que a satisfação dos funcionários é ingrediente fundamental
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para o sucesso de uma empresa. Assim foi desenvolvido o eNPS - Net

Magazine Luiza vem conquistando nos útlimos anos é fruto de um conjunto

Promoter Score dos empregados ou funcionários, cuja questão passou

de variados fatores, mas certamente um desses fatores essenciais é o

a ser:

estilo de gestão adotado pela empresa que contribui para a satisfação
dos funcionários, e consequentemente para sua elevada produtividade e
contribuição inovadora para a empresa.
No Brasil, entre as 150 empresas mais bem avaliadas pelo Great Place to
Work (GPTW) em 2020, existem seis outros varejistas, além do Magazine
Luiza: Mercado Livre, Gazin, Leroy Merlin, Riachuelo, e duas redes
supermercadistas: Mercadinhos São Luiz, que opera 18 supermercados
no Ceará, e a rede Prezunic, com 30 supermercados no estado do Rio de
Janeiro. Essas duas redes supermercadistas certamente merecem nossos
parabéns, por sinalizarem o seu interesse em monitorar continuamente
e darem especial destaque à satisfação de sua equipe de funcionários.

São muitas as vantagens de utilizarmos o eNPS para avaliar a satisfação
dos funcionários, tais como: eNPS alto indica que os funcionários estão
engajados; o eNPS consiste em ótima forma de avaliar as chefias e as
gerências de lojas e de departamentos; pode também ser usado para
reforçar treinamentos das chefias. A sugestão é a de medir semestralmente
o eNPS e de manter em total anonimidade como cada funcionário avaliou
a sua chefia.

O excelente posicionamento e exemplo dados pelo Mercadinhos São
Luiz e pelo Prezunic devem servir de inspiração para que outras redes
supermercadistas brasileiras reconheçam a prioridade em desenvolver
orientações estratégicas para desenvolverem e avaliarem a satisfação de
suas equipes, que, consequentemente, irão gerar maior satisfação dos
consumidores.
Nos Estados Unidos, o grande destaque da avaliação do Great Place

O Great Place to Work (GPTW) é uma instituição isenta que se dedica

to Work vai para a rede de supermercados Wegmans, que aparece

a mensurar e aprimorar o clima organizacional. Ao longo dos 30 anos

na excelente 3ª colocação nos resultados do ranking geral de todas

de atuação, eles chegaram a dados que comprovam que a qualidade

as empresas avaliadas pelo Great Place to Work de 2020. Com cerca

do local de trabalho tem impactos significativos nos resultados das

de 50 mil funcionários, essa empresa é também adorada pelos seus

organizações como:8

consumidores. Certamente a satisfação dos consumidores de uma rede

• rotatividade três vezes inferior ao restante do mercado

supermercadista é fruto da satisfação dos funcionários da empresa. Vale

• retorno financeiro três vezes mais atraente para acionistas

a pena destacar que o foco na satisfação do funcionário pode e deve estar

• elevação da confiança interna e do engajamento.

aliado aos esforços empresariais para também ampliar a produtividade

No recente estudo realizado em 2020, O Magazine Luiza aparece na 2ª

de sua equipe. Nos Estados Unidos, a Costco, enorme rede de atacarejos,

colocação, entre todos os tipos de empresas. O enorme sucesso que o

consegue conquistar um altíssimo índice de satisfação dos clientes (Net
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Promoter Score) adotando também uma quase obsessiva diretriz de
aumentar a produtividade de sua equipe de funcionários nas lojas.
Apresentamos abaixo a lista de Valores adotada pela bem sucedida
rede Wegmans de supermercados, onde fica muito claro que, para essa
empresa, “o essencial é humano”:
1) Importamos com o bem-estar de todas as pessoas
2) Buscamos a excelência em tudo que fazemos
3) Nós respeitamos e ouvimos a nossa equipe
4) Nós (Wegmans) fazemos a diferença em toda comunidade que
servimos
5) Nós empoderamos nosso pessoal a tomar decisões que melhorem
o seu trabalho e que beneficiem nossos clientes e nossa empresa
A comunicação entre pessoas, elemento-chave em uma operação
varejista, é um dos processos mais densos da relação humana, pois
envolve palavras, gestos, simbologia social, etc. Um estudo conjunto

Infográfico: Fonte: Índice Lide-FGV de Clima Empresarial – 143 Edição – 06.12.2019

2.1 INTEGRANDO O HUMANO E A INOVAÇÃO
O Magazine Luiza, sinônimo de transformação digital no varejo brasileiro,

das universidades de Waterloo, no Canadá, e Cornell, em Nova York

ao criar o LuizaLabs, em 2011, desenvolveu uma área, focada em tecnolo-

divulgado no Journal of Experimental Social Psychology, descreve que

gia e inovação, independente da operação principal da empresa. A ideia

a comunicação pessoal, entre seres humanos, com o contato olho no

era permitir a criação de uma cultura em que o humano e a tecnologia

olho, é até 34 vezes mais eficiente do que a intermediada por meios

estivessem integrados (e se desenvolvessem juntos), evitando resistên-

eletrônicos.viii Em tempos pós Covid-19, com a ascensão do Home Office

cias e paradigmas já dominantes na operação original. O resultado, um

e do e-commerce, o varejo enfrentará um grande desafio para enriquecer

crescimento de 1.000% em quatro anos.ix

o vínculo entre empresa e cliente pela comunicação por meios digitais.

Diversas empresas adotam iniciativas para gerar inovação a partir das

No primeiro semestre de 2020, com o aumento das vendas nos

ideias oriundas de seus colaboradores, ou seja, ouvindo suas sugestões

supermercados, o setor buscou ampliar, significativamente, a quantidade

e opiniões:

de colaboradores da empresa. Porém, como contratar colaboradores
que realmente sejam fonte de valor para o negócio? Satya Nadella, CEO
Microsoft, citou em sua palestra na NRF 2020 que a operação varejista
deve objetivar acima de tudo empodeirar os funcionários. É para eles e

• 3M: Bootlegging Policy que permite que os funcionários usem 15% do
seu tempo no trabalho fazendo projeto criativos. No ano de 1987, Art
Fry utilizou desse programa para criar o Post-it.

pensando neles que novos processos, tecnologias e inovação devem ser

• Google: tem um programa que permite a todos os seus funcionários

desenvolvidos.

gastarem 20% de seu tempo de trabalho em projetos que resultem em
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benefícios para clientes da empresa. Grandes projetos bem sucedidos

Klaus Schwab, autor do livro a Quarta Revolução Industrial, descreve o

surgiram desse tempo dedicado pelos funcionários como o Gmail, Google

contexto atual como o da transformação cercada pela tecnologia e diz:

News e AdSense. Até 2009, metade de todos os produtos desenvolvidos

“precisamos compreender de forma mais abrangente a velocidade e

pelo Google foram provenientes desse programa.

amplitude da revolução.” Para compreender essa revolução, é necessário
muito estudo e esforços para se atualizar e desenvolver competências

• Microsoft: o Microsoft Garage que é um programa aplicado em toda a

humanas necessárias aos novos tempos. Segundo a pesquisa Agenda

empresa e que incentiva a inovação. Os funcionários se reúnem em uma

2020 da Delloite, 73% dos respondentes informam que vão ampliar/

garagem real durante horas e constroem coisas que eles sonham.

criar treinamentos e programas de formação de seus funcionários,
independentemente do cenário econômico.

• EY: O Innovation Challenge é um concurso interno, em que os
funcionários desenvolvem novas ofertas de serviços para seus clientes.
• PwC: O PowerPitch é um concurso de inovação em que a equipe
vencedora recebe o patrocínio da empresa para implementar sua ideia.
O ser humano costuma ser um dos principais atores no processo
de inovação. Entretanto, a inovação também pode ter como foco o
próprio ser humano. Em tempos de Covid-19, vários supermercados,
como o Verdemar Supermercados e o Pão de Açucar, inovaram para
atender a população mais idosa e considerada como a mais vulnerável
à situação. Em algumas das lojas dessas redes, os idosos tinham

Fonte: Agenda 2020 Deloitte

exclusividade de acesso na primeira hora de funcionamento, permitindo
encontrarem corredores mais vazios e higienizados. Uma ação

A Unesco cita, em seu relatório Future Competences and the Future of

inovadora que priorizava o ser humano ao invés do resultado financeiro.

Curriculum, que os programas de desenvolvimento “devem permitir que
os alunos (jovens e idosos) adquiram competências para a captação

2.2 DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO

efetiva de oportunidades e para enfrentar efetivamente os desafios

John Furner, CEO do WalMart, alertou, em uma palestra proferida em

perturbadores do desenvolvimento do século XXI.”x A questão, entretanto,

janeiro de 2020, que as mudanças tecnológicas e transformações atuais

é quais as competências necessárias para esse novo contexto e como

trazem novos desafios para os funcionários do varejo. É papel da liderança

desenvolvê-las para um futuro desconhecido, mas que rapidamente se

ouvir esses funcionários e identificar suas angústias e necessidade de

aproxima? A Unesco cita que os sistemas educacionais devem preparar

treinamento decorrentes das mudanças tecnológicas.

as pessoas para:
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• Aprendizagem ao longo da vida: saber aprender é a competência futura
mais crítica. O que é aprendido permanece importante, mas em contextos

2.3 LIDERANÇA DISRUPTIVA
“A PRIMEIRA COISA EM INOVAÇÃO É A HUMILDADE DO LÍDER”

de rápidas mudanças, rapidamente se torna obsoleto ou é esquecido.

Ajay Banga – Presidente e CEO da Mastercard durante a NRF 2020

• Autoagência: os desafios do mundo moderno exigem capacidade

90% dos investidores em start-ups acreditam que a qualidade de

e empodeiramento para analisar as demandas do ambiente e aplicar

uma equipe é o fator não financeiro que isoladamente mais influencia

todos os recursos disponíveis. Por isso as pessoas devem ser ativas e

na avaliação do valor de uma empresa na abertura do capital em

independentes.

bolsa.xi O papel e perfil do líder de uma operação varejista vem sofrendo
transformação nesse novo contexto. Considerando que as competências

• Uso integrativo de diversas ferramentas e recursos: o aumento da

do profissional do futuro estão em transformação e exigem autoagência,

complexidade também exige o uso efetivo, eficiente e interativo de uma

empodeiramento, integração com os outros e o mundo, qual é o novo

variedade de ferramentas e recursos.

papel do líder? Estamos na época da liderança 4.0!

• Integração com os outros: o aumento da complexidade exige que os in-

O líder 4.0 deve estar preparado para lidar com pressão mercadológica,

divíduos interajam efetivamente entre si. Exige colaboração para resolver

divergências comportamentais e agilidade das informações. Isso tudo,

problemas complexos e criar soluções integradas.

sem deixar entregar o resultado e focar nas pessoas. Focar nas pessoas
implica conhecê-las, ouvi-las, compreendê-las e valorizá-las. O líder

• Integração com o mundo: essa competência permite que as pessoas

4.0 vê potencial nas pessoas e mesmo naquelas com “pontos fracos”

sejam locais e globais. Também implica um engajamento eficaz e com

ele identifica o potencial de crescimento. Quando um colaborador é

impacto positivo, nos diversos contextos dos locais ao global.

valorizado, empoderado, ele se sente comprometido com a equipe e a
organização.

•Multialfabetização: o século XXI exige que as pessoas sejam multialfabetizadas em diversos temas como digital, cultural, gestão, etc. Diferentes

A proximidade do líder 4.0 com a equipe é crítica nesse processo, pois

contextos exigirão diferentes tipos e níveis de conhecimento.

a tomada de decisão e a gestão de problemas em conjunto garantem
maior alinhamento e sinergia. Conversas e feedbacks construtivos trazem

• Transdisciplinaridade: o aumento da complexidade requer soluções

alinhamento e comprometimento. Ambos passam a agir por valores e

cada vez mais sofisticadas que integrem o conhecimento de várias disci-

conceitos alinhados. Não há a necessidade de uma supervisão rígida. Os

plinas e conhecimentos.

resultados, então, são mais assertivos e compartilhados.

A pesquisa Agenda 2020 da Delloite cita que 45% das empresas que

O caminho para a liderança 4.0 passa pela transformação de processos

pretendiam manter ou diminuir o quadro de funcionários em 2020

e revisão do papel e potencial humano. O ser humano passa a ser mais

fariam a substituição dos atuais colaboradores por profissionais mais

valorizado que os processos. Ao invés de processos para controlar o

qualificados! Nessa mesma pesquisa, a educação é citada como o principal

humano, devemos ter processos flexíveis para serem ajustados conforme

determinante da transformação social, na visão do empresariado.

a necessidade do humano.
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Segundo a HSM Experience, as 8 habilidades do líder 4.0 são:xii

A liderança também precisa ser disruptiva, ou seja, utilizar novos conceitos

1. “Criar o futuro”: o novo líder deve fazer propostas que são de mais

e paradigmas, tornando irrelevantes os conceitos atuais. Com o advento

longo prazo e que abordam um problema enorme, propondo uma solução

da tecnologia, há uma redução de colaboradores. Entretanto, o elemento

radical para ele com uso de tecnologias disruptivas.

humano continuará a ser o principal fator de diferenciação no varejo.

2. Pensar com ousadia: ele se atreve a “sonhar grande”, o que vai muito

A Ikea, loja sueca de varejo de móveis, tem como visão “criar uma vida

além de “pensar grande”. O Uber ilustra a diferença: pensar grande

diária melhor para as várias pessoas” (to create a better everyday life

seria comprar uma imensa frota de veículos para conquistar o mundo,
enquanto sonhar grande é fazer isso sem comprar nada.

for the many people). Para tornar realidade essa visão, a Ikea necessita
de seus funcionários e opta por empoderá-los permitindo e facilitando

3. Construir um propósito transformador massivo (MTP, em inglês): o

a flexibilidade de horários de trabalho, descentralizando processos e

líder tem uma visão sincera que fala tanto à mente quanto ao coração

permitindo que decisões sejam tomadas por meio de funcionários,

dos indivíduos, capaz de inspirar a todos.

consultando-os e ampliando a intensidade do uso de tecnologia.

4. Tomar riscos: esse líder faz experimentos de negócios que proporcionam
aprendizado, e o faz em velocidade, tanto para iniciar algo como para
descontinuá-lo. Richard Branson, do Grupo Virgin, exemplifica essa
habilidade. Das 500 empresas que criou, 200 já não existem.
5. Entender plataformas e tecnologias: esse líder associa aquilo que ele já
sabe com a exploração do desconhecido, somando novas ferramentas e
modelos a seu acervo de conhecimento.
6. Focar o cliente, cliente, cliente: significa saber usar a tecnologia para
incrementar o valor dos produtos e serviços com a participação dos
clientes.
7. Fazer grandes perguntas: esse líder agora é um grande e permanente
questionador. O que é uma grande pergunta? É a que tem uma premissa
ambiciosa, porém realizável, capaz de começar a mudar o modo como
percebemos algo; ela pode servir como catalisadora de mudanças.
8. Conectar: esse líder faz associações entre conhecimentos de
especialistas distintos, compondo uma visão mais holística da organização
e de suas derivações.
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3. AMBIENTE COMPETITIVO

Para atingir objetivos mais estratégicos e de longo prazo, como a fidelidade de clientes, a empresa necessita inovar e fazer diferente do que já é

Os desejos e demandas dos clientes

praticado pelo mercado! Ou seja, de acordo com Porter, são necessárias

estão em constante transformação e

ações simultâneas nas duas frentes: adotar as melhores práticas de mer-

resultam em constantes mudanças no

cado e inovar. Ou, como diz a sabedoria popular, é necessário ter “um

ambiente competitivo. No limiar, as

olho no gato e outro no peixe”. Em tempos de Covid-19, por exemplo,

mudanças do ambiente são decorrentes

implementar canais de vendas digitais e práticas de delivery são práticas

de mudanças nas pessoas. Ou seja, o

de eficiência que vão garantir a sobrevivência do negócio e não signifi-

essencial é, novamente, humano.

cam inovação. Inovar é fazer como a Ri Happy que, com o fechamento

As empresas de sucesso desenvolvem

das lojas físicas no início da pandemia, transformou seus colaboradores

suas estratégias empresariais dando

em revendedores digitais, ficando um passo à frente da concorrência.xiii

uma grande ênfase ao aperfeiçoamento

Nesse sentido, podemos ver que o diferencial não está no desenho de

dos aspectos operacionais e estratégi-

processos, mas na execução que é decorrente de pessoas.

cos para se antecipar às mudanças no
Strategy?” (O que é Estratégia?), publicado em 1996 na Harvard Business

3.1 ADOTANDO AS MELHORES
PRÁTICAS DO MERCADO

Review, que ser eficiente operacionalmente é o mínimo necessário para

Quando Henry Ford desenvolveu o conceito de linha de montagem em

que uma organização mantenha sua competitividade. Como os processos

1914 e transformou para sempre o processo produtivo na indústria, fazen-

podem ser imitados e igualados entre as empresas, a infraestrutura e os

do com que os produtos se movessem ao longo da cadeia, ele obteve

equipamentos em um mundo globalizado passam a ser commodities e a

uma eficiência operacional superior. Porém, essa vantagem foi rapida-

informação flui livremente no mercado por meio de clientes, parceiros e

mente igualada por outras empresas que, ao ouvirem sobre os ganhos

das próprias empresas. A organização deve estar atenta para identificar

decorrentes do novo processo da Ford, copiaram essas melhores práticas,

as transformações do ambiente e empregar esforços significativos para

adotando processos análogos e obtendo benefícios semelhantes.

ambiente competitivo. Michael Porter propõe, no clássico artigo “What is

conhecer e implementar as melhores práticas em seus processos.

Adotar as melhores práticas de mercado implica executar os processos

Para Porter, a adoção das melhores práticas de mercado é essencial

da forma mais eficiente conhecida, ou seja, com menor custo e máxima

para a sobrevivência da empresa, mas é insuficiente para estabelecer um

produtividade e com isso eliminar desvantagens competitivas. Na grande

diferencial competitivo que assegure o crescimento da organização e a

maioria das vezes, utilizamos métricas para comparar as práticas de

satisfação dos clientes no longo prazo. Em um supermercado, por exem-

mercados e identificar quais as melhores. No setor supermercadista,

plo, o sistema para gestão de estoque, o controle de perdas e atividades

algumas das métricas mais utilizadas são vendas por metro quadrado,

promocionais devem ser realizados considerando as melhores práticas

ticket médio, margem operacional, as de estoque, percentual de perdas

de mercado apenas para se manter no mercado, mas são insuficientes

sobre as vendas, entre outros. É comum as empresas compararem essas

para se diferenciar da concorrência aos olhos do cliente.

métricas entre si.
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Adotar as melhores práticas de mercado é algo extremamente presente

disponíveis, vemos supermercados se unindo e obtendo vantagens

no dia a dia das organizações! Ao implementar um CRM (Customer

significativas. É o caso da Hipervalor varejista que unificou cinco pequenos

Relationship Management - Gestão do Relacionamento com Clientes),

grupos de supermercados mineiros. A rede já nasceu com 45 lojas, cerca

observamos o que é feito por outras empresas e registramos as

de 4.500 funcionários e um potencial de faturamento de R$ 1,09 bilhão.

informações que ouvimos dos clientes. Ao desenvolver estratégias

Em tempos de Covid-19, vimos muitas empresas implementando novos

3.2 ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS
AO ADOTAR AS MELHORES PRÁTICAS
DE MERCADO

processos como o delivery, drive thru, picking em loja, entre outros, a

Retornando a Porter (1996), ele destaca que conhecer e adotar as

partir do zero. Nesses casos, o primeiro passo costuma ser uma boa

melhores práticas de mercado não é uma atividade esporádica dentro

pesquisa sobre as melhores práticas existentes no mercado, ouvindo o

de uma organização, mas deve exigir acompanhamento constante, pois

que os concorrentes estão fazendo e os parceiros podem ofertar, antes

as fronteiras da eficiência se expandem continuamente. O que antes

de desenvolver a solução que será implementada na sua loja.

era novidade, rapidamente se transforma em senso comum. Como, por

Pesquisar e adotar as melhores práticas de mercado foi utilizado com

exemplo, a linha de produção, processos de gestão da qualidade, ações

muito sucesso pela Xerox na década de 1970, quando desmontava

para controle de perdas, sistemas de relacionamento com clientes. Pelo

equipamentos das concorrentes para entender seu funcionamento e

menos na última década, o varejo está continuamente preocupado em

como aprimorar seu produto. Biografias sobre Abílio Diniz (Grupo Pão de

melhorar sua eficácia operacional e, para isso, ele muda a maneira como

Açúcar e Carrefour) citam seu esforço em conhecer e copiar operações

realiza as atividades, a fim de eliminar ineficiências, melhorar a satisfação

promocionais, observamos o que é praticado pelos concorrentes. Ao
contratar um gerente de loja, avaliamos quais resultados anteriores
foram atingidos por ele e que podem ser replicados na nossa operação.

consolidadas de concorrentes. Foi em uma dessas viagens, para a Suécia,
que Abílio Diniz conheceu o conceito de utilização de esteiras rolantes

do cliente e alcançar as melhores práticas.

nos caixas das grandes lojas.xiv Frederico Trajano cita suas viagens a

Entretanto, adotar as melhores práticas de mercado não é simplesmente

NRF (National Retail Federation), maior evento de varejo do mundo,

ouvir como fazer e repetir os processos que foram feitos. Alguns cuidados

como inspiradores para identificar as melhores práticas em prol da

são necessários para não ocorrer o “efeito Walmart” como ficou conhecido

transformação digital pela qual passou o Magazine Luiza. Observe que,
nesses dois casos, as ideias estavam disponíveis, mas o essencial foi o
olho humano para percebê-las e replicá-las.

a chegada desse varejista ao Brasil, em 1995, quando apresentava um
mix de produtos composto por equipamentos para esquiar e tacos de
beisebol, itens adequados à realidade americana, mas completamente

Ainda hoje vemos diversas iniciativas de empresas buscando atuar

incompatíveis com a realidade brasileira. No caso do Walmart, faltou a

conforme as melhores práticas de mercado. No setor supermercadista,

percepção de que havia diferença nos ambientes competitivos. Partindo

sabemos que o volume de compras tem relação direta com o poder

desse exemplo, destacamos dois pontos de atenção ao adotar as melhores

de compra. Em função disso e para aproveitar as melhores condições

práticas de mercado: contexto e estratégia.
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Identificar o contexto em que a organização se encontra é fundamental!

apenas a partir da adoção das melhores práticas de mercado. Para

Seriam as práticas igualáveis entre os contextos (o modelo e onde se

consolidar o posicionamento na cabeça do cliente, é necessário inovação,

deseja implantar essas práticas)? Temos, no varejo, exemplos clássicos

que discutiremos na próxima seção.

de grandes empresas internacionais que não conseguiram adequar
suas operações ao contexto brasileiro quando atuaram no país, apesar
de adotar as melhores práticas definidas pela matriz, como é o caso do
Pizza Hut e Dunkin’ Donuts, na década de 2000, dos varejistas de moda
Vilebrequin e Timberland9, nos últimos anos, além do próprio Walmart que
acabou sendo forçado a vender parte da operação do Brasil em busca de
uma parceria que soubesse operar de forma mais alinhada ao contexto
brasileiro. Atualmente há uma grande variedade de casos, que fogem
da perspectiva competitiva, mas demonstram adaptação ao contexto
Covid-19 como o Carrefour que passou a oferecer máscaras e luvas.
Já a estratégia ajudará a definir prioridades e para onde a empresa
pretende direcionar esforços. No mundo dos negócios, “o cobertor
sempre é curto!” Não há investimentos ou equipe suficientes para todas
as ambições corporativas. Para uma correta definição da estratégia, o
essencial é, novamente, o humano. Os gestores devem definir onde a
adoção das melhores práticas de mercado e seu consequente ganho

3.3 O PODER DA INOVAÇÃO
Inovação! Essa palavra de ordem dos tempos modernos implica criar
algo novo, além do paradigma dominante. Em termos práticos, significa
extrapolar a adoção das melhores práticas de mercado e expandir as
fronteiras além dos limites conhecidos. Implica ouvir a voz dos clientes para
identificar o que ele deseja e quais necessidades ainda não são atendidas.
Muitas vezes, a inovação no varejo alimentar é restrita à adoção de novos
formatos de loja ou mix de produtos. Esse nível de inovação, apesar de
apresentar novidades, pode ser facilmente copiado pela concorrência.
Em tempos de Covid-19, as iniciativas de inovação foram muitas. Por
exemplo, os consumidores estavam incomodados com a impessoalidade
do e-commerce, e a rede Dalben de supermercados inovou com uma
“loja ao vivo”. Uma live nas redes sociais apresentava um chef utilizando
produtos e um QR Code na tela direcionava o consumidor aos produtos.
Os clientes tinham espaço para fazerem perguntas e se fazerem ouvidos.

trará maiores benefícios à organização, em função do posicionamento

A inovação que realmente importa é aquela que gera valor de longo prazo

pretendido. O Eataly, por exemplo, com seu posicionamento orientado ao

a partir da construção de diferenciais competitivos que, na maioria das

cliente deve possuir primazia na busca de experiências e atendimento ao

vezes, exige esforços e tempo significativos por parte da concorrência

consumidor. Ela deve estar na fronteira de eficiência nesses processos e

para se igualarem. O APAS Show traz exemplos de empresas que optaram

adotar constantemente as melhores práticas de mercado para se igualar

pela inovação como pilar estratégico. Em comum, essas empresas

a qualquer concorrente que apresente um processo aprimorado. Por
sua vez, um atacarejo com seu posicionamento orientado a baixo custo
deve possuir primazia nos processos de gestão de estoque e redução de
perdas. Ele, também, deve estar na fronteira de eficiência dos processos
e adotar as melhores práticas de mercado para se igualar a qualquer
concorrente que apresente um processo análogo aprimorado. Entretanto,

incorporaram a inovação em seus processos e cultura, focando em
projetos de longo prazo, recheados de incerteza. Passados os desafios,
e após um árduo processo de aprendizagem, o retorno financeiro é
duradouro e muito superior ao de seus concorrentes, que deveriam, a
princípio, desempenhar atividades similares.

em ambos os casos, Eataly e atacarejo, a busca de um posicionamento

Inovar, porém, traz riscos e a maioria das iniciativas não obtém o resultado

consolidado, conforme seus respectivos objetivos, não será atingido

esperado. O Grupo Pão de Açúcar, que possui uma grande quantidade de
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iniciativas de inovação, recursos para suportá-las e uma equipe altamente

duto Mínimo Viável) e, como consequência, a importância de errar rápido

capacitada, inaugurou, nos anos 90, uma operação de comércio

e aprender rápido.

eletrônico chamada Amélia.com. Em alguns anos, em 2001, a iniciativa
foi abandonada por não apresentar os resultados esperados. Entretanto,

Peter Thier, em De Zero a Um, apresenta a cultura de inovação a partir da

o Grupo Pão de Açúcar tem conhecimento da necessidade e valor da

mentalidade presente nas empresas situadas no Vale do Silício, demons-

inovação e, em 2019, lançou o James Delivery. Essa nova proposta possui

trando a relevância e os desafios da inovação disruptiva que resulta em

características adequadas ao novo contexto e é uma nova tentativa de

crescimento exponencial da empresa.

obter novas vantagens competitivas perante a concorrência.
A inovação também pode surgir a partir de oportunidades do ambiente.
As amplamente difundidas start-ups, a partir de uma releitura da
realidade, ouvindo a voz dos clientes e questionando paradigmas
existentes, aproveitam oportunidades ainda inexploradas de mercado

Arun Sundarajan, em Economia Compartilhada, apresenta como a
tecnologia e a inovação em novos modelos de negócio irão influenciar o
consumo, as relações pessoais e a economia. O autor questiona quantas
(e quais empresas) estão preparadas para essa realidade cada vez mais
próxima.

para obter crescimento exponencial. Há vários canais e eventos para

A pandemia de Covid-19 acelerou rapidamente a demanda por compras

conhecer as inovações que vêm sendo desenvolvidas pelas start-ups,

online e trouxe a foco a prioridade para saúde e segurança dos clientes ao

como o Congresso Latino Americano de Varejo (CLAV), organizado pelo

realizarem suas compras na loja física. Os supermercadistas não dosaram

Centro de Excelência em Varejo da FGV EAESP e o próprio APAS Show.

investimentos para inovar na integração dos canais. Inúmeras inovações

Nesse ano, o APAS Show apresenta diversas empresas que enfrentaram

surgiram para tornar o hábito de realizar compras saudável e seguro. Era

o desafio de inovar em padrões pré estabelecidos.

uma questão de sobrevivência! O que poucos varejistas observaram é
que a inovação constante é uma questão de sobrevivência em função

3.4 INVESTINDO EM INOVAÇÃO

das mudanças do mercado e não em função de uma pandemia pontual.

Crescer a partir da inovação é a ambição de muitas organizações
varejistas, mas adotar os princípios que favorecem a inovação é a

3.5 MOTIVAÇÃO DA EQUIPE

realidade de poucas, pois muitas vezes esbarram em cultura e outros

A motivação da equipe é um requisito essencial nos varejistas de sucesso.

fatores decorrentes do humano. Segundo a Agenda 2020, divulgada

Por meio dela os varejistas conseguem atingir vantagem competitiva em

pela Delloite em 2020, 67% dos respondentes pretendiam lançar novos

um ambiente com inovações cada vez mais ágeis. Ao longo das múltiplas

produtos ao longo do ano e 57% pretendiam ampliar as ações de pesquisa

palestras ministradas por especialistas de varejo nos últimos congressos

e desenvolvimento.

do NRF em Nova York, temos observado uma tendência dos varejistas de
sucesso adotarem práticas de gestão que procuram estimular a satisfação

Eric Ries, no clássico “A Start-Up Enxuta”, debate a importância da ve-

e o empoderamento dos funcionários, o que exige forte treinamento de

locidade em processos de inovação. A relevância de colocar protótipos

suas chefias, e até do reposicionamento gerencial de seus presidentes e

(ainda inacabados) rapidamente no mercado, os chamados M.V.P.s (Pro-

diretores, tais como:
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• Estímulo ao sentimento de confiança e empoderamento do funcionário
• Definição mais clara e detalhada das métricas de desempenho
• Maior qualificação da equipe, pelo aumento das horas de treinamento
• Maior autonomia do funcionário para atingir suas metas
• Prática do feedback instantâneo
• Participação das chefias na propagação e na definição dos valores
e dos propósitos da empresa
• Treinamento das chefias para serem receptivas e até estimularem as
sugestões dos funcionários e reconhecem e elogiarem o trabalho dos
membros da equipe.

4. PARCEIROS
“COMO SERES HUMANOS,
FOMOS CRIADOS PARA
INTERAGIR UNS COM OS
OUTROS”
Kevin Johnson – CEO Starbucks – NRF 2020

4.1. RELAÇÕES
COLABORATIVAS
O livro “Como Chegar ao SIM” de Roger
Fischer, Willian Ury e Bruce Patton
defende a negociação ganha-ganha e as práticas colaborativas ao propor
soluções disruptivas que criem opções de maior valor agregado para
ambas as empresas. Partindo da constatação de que uma negociação
é um processo complexo entre indivíduos, eles tratam as características
desses indivíduos como essenciais ao processo. O pilar fundamental da
abordagem proposta está no diálogo e entendimento dos interesses
por trás das posições dos indivíduos. A relevância da colaboração entre
parceiros comerciais também surge no livro Score! Um Jeito Melhor de
Fazer Negócios, onde Thomas Stallkamp cita que “há, no comércio, um
movimento inicial para promover alianças entre empresas”.
O paradigma dominante da negociação agressiva, em que se tem por
objetivo maximizar o ganho individual imediato, independente das
consequências futuras para as partes, vem, gradativamente, sendo
substituído por iniciativas focadas na maximização do valor futuro
para todos os tomadores de decisão. Movimentos como o Capitalismo
Consciente, por exemplo, defendem o pensar no longo prazo e o interesse
de todos os tomadores de decisão.
Os exemplos de práticas colaborativas, visando à maximização de valor,
no setor varejista são inúmeros. Há casos em que ações conjuntas per-
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mitem a redução de perdas como, por exemplo, a inclusão de etiquetas
antifurto inseridas nas embalagens de protetor solar. Adequações de
embalagens secundárias aderentes à missão de compra do varejista, ou
inovações cocriadas a partir de conhecimento de shopper. Iniciativas logísticas como cargas fechadas, pallets especiais e janelas de abastecimento são muitos comuns e levam a grandes ganhos. Às vezes essas práticas
não recebem o merecido destaque, mas só foram viabilizadas porque as
partes conversaram e porque se disponibilizaram a compartilhar.
Nos projetos de gerenciamento de categoria, por exemplo, a indústria
oferece seu conhecimento sobre a categoria e o supermercado oferece
seu conhecimento sobre o cliente da loja. O principal ganho nessa prática
está na confiança estabelecida, no desenho estratégico conjunto onde
duas partes se sentam para, a partir do olhar do shopper, decidir sobre
sortimento, minifloor, ações comerciais e como desenvolver a categoria.
Outra prática colaborativa está na utilização de dados dos programas de
fidelidade dos supermercados e de canais de e-commerce de varejistas,
para elaboração de campanhas assertivas para aumento de conversão no
ponto de venda físico ou digital.
Um dos movimentos com maior amplitude para firmar parcerias e que
também parte do pilar do diálogo é o desenvolvimento de Join Business
Plan (JBP ou plano de negócios compartilhado). O processo de JBP
parte de um compromisso mais amplo da parceria e, por isso, propõe
um envolvimento de diversas áreas das organizações. A princípio pode
parecer complexo, mas novas metodologias de JBP incorporaram técnicas
ágeis, tornando o processo mais rápido e acelerando os ganhos. Uma
rápida busca na internet com o nome “agile join business plan” permite
identificar empresas que tratam do tema através de cursos, workshops
e projetos de consultoria. Por ser um processo que envolve uma relação

todos os componentes e instituições que compõem o “mundo” empresarial
que envolve uma empresa. Tem sido traduzido em português, como
“públicos de interesse”, apesar de não ser uma denominação adequada
para refletir adequadamente o significado do termo “stakeholder”. Os
tomadores de decisão “internos” são os diferentes componentes de uma
empresa, como por exemplo seus departamentos, seus funcionários,
seus acionistas. Já os tomadores de decisão externos são aqueles
que interagem, mantém relacionamentos e afetam a empresa, como
seus clientes, fornecedores, comunidade, meio ambiente, sindicatos e
instituições governamentais. Dependendo da empresa e do ambiente,
cada stakeholder tem grau diferente de influência em uma empresa.
As empresas mais bem sucedidas tendem a desenvolver relações
harmônicas e de parceria com todos os seus tomadores de decisão. O
CEO de toda empresa varejista age como um maestro da “orquestra”
de sua empresa, sendo assim responsável pelo ritmo, desenvolvimento,
harmonia e motivação que estabelece com seus tomadores de decisão
internos e externos.

PARCERIAS COM TODOS
OS “TOMADORES DE DECISÃO”

comercial, essas empresas facilitam o processo.

4.2 TOMADORES DE DECISÃO
O termo “stakeholder”, criado pelo filósofo Robert Edward Freeman, do
Stanford Research em 1963, vem sendo utilizado crescentemente e indica
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5. INFORMAÇÕES

percebeu-se uma grande probabilidade de que o shopper de macarrão
também compre esses outros itens. Resultado: maiores vendas, maior

“DADOS SÃO O NOVO
PETRÓLEO” - Clive Humby

faturamento e clientes mais satisfeitos.

Informação

frase,

com sugestões de títulos semelhantes aos que você mais gostou. São

amplamente difundida no ambiente

algoritmos que identificam entre os clientes da plataforma gostos

organizacional nas décadas de 80/90,

semelhantes ao fazer as sugestões de filmes. Ou seja, o Netflix considera

quando os computadores começavam

como essencial as informações provenientes de outros usuários. A Netflix

a ganhar as mesas de trabalho, marca

vai ainda mais longe e ao informar o reajuste da mensalidade cita os

o período em que ampliamos nossa ca-

últimos títulos vistos pelo cliente e informa que o reajuste é necessário

pacidade de coleta e análise de dados.

para manter o acervo atualizado com títulos semelhantes. Resultado:

Porém, a quantidade de informações

clientes mais fiéis e menor resistência ao reajuste no valor do serviço.

é

poder!

Essa

atualmente disponível é enorme, de difícil assimilação e cresce continu-

Se você é usuário de serviços como Netflix ou Spotfy, já se deparou

amente. Quantos e-mails de notícias você recebe diariamente? Quantas

Os varejistas que desenvolvem marca própria utilizam informações sobre

redes sociais você acessa? Quantos grupos de WhatsApp você participa?

as vendas dos produtos dos seus fornecedores para identificar quais

Hoje sabemos que apenas ter a informação não é poder. A informação
precisa ter qualidade. A informação precisa estar disponível. A informação
precisa ser confiável e assertiva. A informação precisa ser trabalhada
para criar valor. Por isso, nos tempos modernos, informação (que cria
valor) é poder!

5.1 O QUE JÁ SEI?
TRATANDO INFORMAÇÕES INTERNAS
“...IDENTIFICAR NOVAS MANEIRAS DE USAR A TECNOLOGIA E DADOS
PARA INTENSIFICAR AS CONEXÕES HUMANAS”
Kevin Johnson, presidente e CEO da Starbucks, durante a NRF 2020

possuem maiores chances de sucesso (baseado em dados de volume
e/ou margem). Esse é o motivo pelo qual os produtos de marca própria
guardam grandes similaridades com os produtos das marcas líderes.
Resultado: maior segurança e assertividade no lançamento de produtos.
Atualmente a maioria das operações varejistas possui uma grande
quantidade de informações de seus clientes e do giro de produtos ou,
ao menos, a possibilidade de coletar esses dados por meio de scanners,
sensores ou meios digitais. Entretanto, como já discutido, a informação tem
que ter qualidade e ser utilizada. Nesse sentido, o primeiro passo é verificar
a qualidade da informação e validar se ela atende aos seus objetivos.
Há um grande universo de informações disponíveis aos varejistas e

Certamente você já esteve caminhando em um supermercado para

apresentamos algumas reflexões sobre como elas podem ser trabalhadas.

comprar macarrão e se deparou, na gancheira, com queijo parmesão

Para cada uma das reflexões abaixo, há uma grande variedade de

ralado ou molho de tomate. Um exemplo simples, mas que demonstra

ferramentas disponíveis no mercado que podem ser facilmente

o poder da informação pois, a partir da observação do consumidor,

pesquisadas pela Internet:
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1) Ao planejar suas promoções, você analisa as informações sobre as

contextos e objetivos distintos, a informação precisa ser apurada por

promoções anteriores? Há a possibilidade de verificar itens de maior

seres humanos, nesse caso os gestores.

penetração ou maior elasticidade observando o histórico promocional?
Kotlerxv destaca a diferença entre moda e tendência ao analisar o
2) Você conhece o perfil dos seus clientes e desenvolve ações de

ambiente. Moda é de curto prazo, com movimentos imprevistos, costuma

relacionamento e fidelização? Seu mix e promoções são direcionados para

surgir, chegar ao ápice e desaparecer rapidamente. Como exemplo de

públicos específicos? Por exemplo, clientes que adquirem produtos para

modismo, podemos citar o fenômeno das iogurterias ou das paletas

crianças podem se interessar por campanhas que premiem personagens
infantis.

mexicanas que invadiram (e sumiram) do mercado no período de um par
de anos. Tendência é algo mais duradouro, com movimentos mais lentos

3) O preço dos produtos está em linha com sua estratégia de

e previsíveis, e cujo prognóstico pode ser antecipado com certo grau de

posicionamento no mercado? Os preços são ajustados conforme as

certeza pela organização. Como exemplo de tendências, podemos ver

negociações comerciais e o estoque disponível?

a penetração do e-commerce ou a preocupação ambiental que afeta o

Em 2019 o Walmart abriu uma loja em Levittown (EUA) com o objetivo
de coletar uma grande quantidade de informações e aprimorar a gestão
de produtos e da loja. Cerca de 1.500 câmeras que estão instaladas pela
loja coletam informações sobre níveis de estoque, fluxo de clientes e a
performance de ações promocionais.

varejo e os produtos comercializados. As organizações precisam saber
ler e interpretar as informações externas para dosar a reação. Ou seja,
respostas a modismos devem ser enérgicas e rápidas e respostas a
tendências devem ser mais perenes, alinhadas à estratégica de longo
prazo da organização. A Amazon é uma empresa que está sempre
em movimento e explora rapidamente modismos e tendências antes

5.2 SINALIZAÇÕES DO AMBIENTE
E O USO DAS INFORMAÇÕES EXTERNAS
O que empresas como a Kodak, Blackberry, Varig, entre outras, que já

do restante do mercado como ocorreu com o Amazon Dash (https://
youtu.be/TkMdM8z6njc) e o delivery por drones (https://youtu.be/
beZ8iKGuDeo) e tantos outros. Essa velocidade faz com que ela aproveite

foram líderes de mercados e hoje apenas fazem parte da história, têm

as oportunidades de mercado, amplie seus resultados e seja considerada

em comum no seu histórico de gestão? Elas não “ouviram a voz” das

uma empresa inovadora, mesmo que veja a descontinuar os produtos/

mudanças do ambiente e não se prepararam a tempo para os desafios

serviços posteriormente. O Amazon Dash, por exemplo, fez um grande

que o mercado iria lhes impor. O ambiente dos negócios engole quem

sucesso quando foi lançado em 2015 e foi abandonado em 201910.

não se adapta á realidade.
Há diversas fontes de informações externas que podem ser utilizadas
pelos gestores para “ouvir” as mudanças do ambiente como congressos
e eventos (APAS Show), newsletters (Blog Apas), relatórios de empresas
especializadas, podcasts, entre outros. Porém, como já discutido, a

VEJA A MATÉRIA SOBRE AS 8 FORMAS
QUE A AMAZON MUDOU O MUNDO:
HTTPS://THINKMONSTERS.COM/SPEAKINGHUMAN/MEDIA/AMAZON-GAME-CHANGING-INNOVATIONS/

informação relevante é a que cria valor, e como cada organização possui
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As empresas também podem desenvolver processos e canais exclusivos

retroalimentam suas áreas internas de desenvolvimento de produtos

para adquirir e interpretar informações externas. A utilização de processos

com informações de modelos, cores e acabamentos mais procurados?

de cocriação são ótimas ferramentas para coletar informações externas,

Observe a oportunidade disponível!

diretamente dos clientes. Um dos exemplos mais famosos foi o Fiat
Mio (https://youtu.be/rVnmKHzEq5g) em que a Fiat solicitou que seus
clientes enviassem sugestões para o desenvolvimento de um novo carro.
As informações recebidas permitiram conhecer melhor os interesses do
cliente, as tendências de mercado e foram insumo para o desenvolvimento
de novos modelos. O Burger King também utilizou conceitos de cocriação
ao desenvolver a campanha “Do seu Jeito”, veiculada pelo YouTube, e
que contava como vídeos dos clientes comentando como gostavam do
seu sanduíche. Um outro exemplo atualizado de cocriação é a categoria
“Qualquer Coisa” da plataforma de entregas Rappi. A partir dessa

Um exemplo para ilustrar a agilidade no uso de informações no dia a
dia das organizações é o caso da atuação da Nestlé em redes sociais.
A empresa possui uma equipe de produção de conteúdo digital que,
diariamente, identifica os assuntos com mais comentários e engajamento
nas redes sociais e, a partir de uma reunião de pauta diária, desenvolve as
campanhas que serão veiculadas no dia (ou nas próximas horas)!xvi
Os canais digitais também permitem coletar um grande volume de
informações. Com isso pode-se customizar ações para públicos específicos
e identificar oportunidades de negócio. O Rappi utiliza as informações da
alternativa “qualquer coisa” da plataforma para mapear as necessidades

categoria, o cliente pode adquirir “qualquer coisa” utilizando o Rappi e o

dos clientes e firmar novas parcerias e verticais de atuação. A Amazon

Rappi, por sua vez, coleta informações sobre quais categorias o cliente

realiza mais de 100 testes diários de formatos (testes A/B) em seu site,

tem mais interesse e, com isso, pode desenvolvê-las dentro do aplicativo.

resultando em melhorias contínuas e com resultados mensuráveis.

Um grande exemplo da relevância das informações para entender o
ambiente e tomar decisões ocorreu no início da pandemia da Covid-19.
Várias pesquisas foram realizadas por diversas empresas, muitas lives
discutindo o tema e profissionais de áreas distintas sendo consultados
para que pudéssemos compreender a situação e atuar na preservação
dos negócios.

5.3 EXPLORANDO AS INFORMAÇÕES
NO DIA A DIA DA ORGANIZAÇÃO
O varejo é processual e como tal deve ter processos para coletar, analisar
e gerar valor a partir das informações. O grande desafio, entretanto, é

FONTE: Fonte The Nielsen Company. Dilema de Identidade dos Varejistas: como acompanhar tendências sem
perder a essência?

que as informações devem ser utilizadas para aprimorar ou ajustar os
demais processos organizacionais e esses costumam ser rígidos e pouco

Uma das ferramentas mais poderosas (e gratuita) para coleta e análise

flexíveis. Vejamos, por exemplo, organizações que oferecem processos

de informações é o Google Trends (https://trends.google.com.br/

de customização de produtos para seus clientes. Quantas organizações

trends/?geo=BR). O sistema possibilita avaliar a evolução de termos ao
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longo do tempo, comparar a frequência de uso entre eles, ver termos

mudando, rapidamente e de forma imprevisível. Para lidar com esse

correlatos, entre outros recursos.

contexto o varejo deve se alimentar de informações e fomentá-las aliadas
à velocidade de reação. Por esse motivo o tradicional planejamento

Mas, como falamos anteriormente, os processos precisam ser ajustados
pelos indivíduos para lidar com as informações disponíveis. Um varejo
alimentar, localizado no Rio de Janeiro, adotou uma boa solução para lidar

estratégico de cinco anos vem tendo sua efetividade questionada.
No artigo da Harvard Business Review “Strategy and the Uncertainty

com divergências de preço entre as etiquetas de gôndolas e o sistema da

Excuse” (Estratégia e a Desculpa da Incerteza)xviii, Roger L. Martin, debate

loja. A equipe de loja utiliza impressoras portáteis junto aos leitores de

que a incerteza é um fator para incentivar ainda mais o planejamento

código de barras. Assim, quando uma divergência é identificada, uma

estratégico. Entretanto, o planejamento estratégico muda de escopo e

nova etiqueta é imediatamente impressa e colocada na gôndola.

conteúdo diante do novo contexto.

5.4 O VALOR DAS INFORMAÇÕES
NA CRIAÇÃO DE VALOR DE LONGO PRAZO

Enquanto a obtenção de informações era difícil e custosa, quando o

Em 1987, Warren Bennis e Burt Nanus observaram que vivemos um mundo

abundante, fácil e barata. O planejamento estratégico deve incorporar

V.U.C.A., um acrônimo para Volátil, Incerto (Uncertainty), Complexo e
Ambíguo, representando os elementos presentes no contexto atual, e
que atuam sobre o estado presente e futuro das organizações.xvii

conceito de planejamento estratégico foi desenvolvido, ela agora é
o paradigma do mundo V.U.C.A. e ser flexível para adaptar-se às novas
informações que o alimentam ao longo de sua extensão.

V = Volátil: a natureza e a dinâmica da mudança não são constantes e tão

Nesse sentido, o planejamento estratégico deve ser mais amplo e menos

pouco unidirecionais.

específico, evidenciando a direção da organização, provocando mudanças

U = Incerteza: a falta de previsibilidade, as perspectivas de surpresa e o

e fortalecendo o propósito organizacional. As iniciativas de curto prazo

senso de conscientização e compreensão de questões e eventos.

(seis a doze meses) não devem constar do planejamento estratégico,

C = Complexidade: a multiplicidade de forças, a confusão de questões,

mas serem definidas a partir dele e, em conjunto, com a riqueza das

nenhuma cadeia de causa e efeito e confusão que envolve as organizações.

informações obtidas pela organização.xix

A = Ambiguidade: a obscuridade da realidade, o grande potencial de

O passado não é mais um preditor do futuro. É justamente em função

interpretações errôneas e os significados mistos das condições; confusão
de causa e efeito.

desse novo contexto V.U.C.A. que a estratégia e as informações ganham
ainda mais relevância. Segundo Dana O’Donovan e Noah Rimland Flower,

PARA SABER MAIS: https://youtu.be/ZuEF76Xs_Mw

na Stanford Social Innovation Review, o plano estratégico está morto,

Nesse contexto não existem situações inquestionáveis, pois tudo está

mas a estratégia terá vida longa!xx
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6. TENDÊNCIAS

das organização os projetos utilizam a metodologia em cascata, onde todas as etapas são seguidas de forma sequencial. A criticidade do modelo

O tempo todo somos bombardeados por
relatórios e notícias indicando tendências.
Essa temática tem grande atratividade entre os executivos do varejo, pois queremos
estar adiantados perante a concorrência
e capturar mais valor para o negócio. Entretanto, quais tendências são realmente
relevantes? Como traduzir as tendências
para a realidade de cada mercado e negócio? Como transformar as tendências

atual decorre de que uma atividade só é iniciada quando a anterior for

em oportunidades?

enviar uma coleção de roupas para todas as lojas em menos de 15 dias. O

6.1 TENDÊNCIAS NÃO
DECORRENTES DA TECNOLOGIA
“A grande mudança não é tecnológica, mas humana” Per Krokstade –
Inovação e parcerias estratégicas da IKEA durante a NRF 2020.

6.1.1 MÉTODOS ÁGEIS
A adoção de metodologias ágeis está em ascensão e por bons motivos
vem se tornando um novo padrão para desenvolvimento de produtos e
processos de diversas áreas da organização, tais como marketing, vendas
e recursos humanos. Empresas ágeis podem aumentar dramaticamente
a produtividade e encurtar os ciclos de entrega, melhorando a qualidade.
Por isso, quase 70% das organizações no mundo, independentemente
do seu tamanho, estão usando algum tipo de processo ágil, garantindo
clientes felizes e bons patamares para as empresas.xxi

inteiramente concluída e há certa inflexibilidade em alterar as prioridades
e o planejamento. A metodologia ágil prega que é melhor ter o produto
inacabado para entregar – e com a possibilidade de ele ser melhorado
com o tempo – do que postergar a entrega ao longo do tempo, correndo
o risco de ser ultrapassado por um concorrente.
É utilizando métodos ágeis que a Zara consegue projetar, produzir e
Facebook também utiliza princípios da metodologia ágil. No Facebook,
quando surge um novo projeto, é montada uma equipe de pessoas, de
quantidade variável, escolhidas de acordo com as habilidades necessárias
para realizar o projeto e, portanto, oriundas de diferentes departamentos.
No PayPal, os objetivos são revisados todos os dias e todas as equipes
envolvidas dão uma olhada e discutem o que farão, o que fizeram e o
que aprenderam no dia anterior.xxii No Banco Itaú, “todas as manhãs, cada
time faz uma reunião em pé, por não mais de 15 minutos, para checar o
andamento do trabalho. Um quadro dividido em três colunas — o que está
“a fazer”, o que está “sendo feito” e o que está “pronto” — é preenchido
com Post-its. As tarefas são descritas em cartões de cores diferentes,
simbolizando cada um dos membros do time. A cada 15 dias, uma novidade é colocada no mercado. Pode ser um produto complexo, como um
novo aplicativo. Ou algo mais simples de ser desenvolvido, como a troca
da posição de um menu no site, “de horizontal para vertical.” O Magazine

A adoção de métodos ágeis passa por pessoas, processos e ferramentas,

Luiza montou, em 2011, o LuizaLabs, para viabilizar a transformação digi-

mas, acima de tudo, é uma transformação de mentalidade das pessoas

tal da empresa. Desde o início, o sistema de trabalho seguiu os princípios

da organização, pois alguns paradigmas são deixados de lado. Na maioria

da metodologia ágil.
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6.1.2 GAMIFICAÇÃO
Em um mundo em que a disputa pela atenção do consumidor acontece
constantemente, o envolvimento e a experiência assumem papel
relevante. Os jogos têm o poder de gerar engajamento, envolver o
participante em um contexto específico, desenvolver competências
e a autoestima e prover resultados rápidos. Por esse motivo, cada vez
mais organizações vão adotando essa metodologia para interação entre
marcas e consumidores.
Segundo Karl Kapp, “gamificação é a utilização de mecânicas, estéticas
e pensamentos baseados em jogos para engajar pessoas, motivar ações,
promover a aprendizagem e resolver problemas”. Ou seja, gamificação
não é “criar um jogo” e exige um alto grau de planejamento. Há várias
metodologias para gamificar uma situação de negócios, mas elas
convergem em alguns elementos como a definição dos objetivos
organizacionais, o profundo conhecimento dos participantes (seus perfis,
interesses e reações) e a inclusão de elementos do design de jogos.

rápida, divertida e assertiva. A Nike, por sua vez, focou nos consumidores
e desenvolveu o NikeFuel, um programa baseado em um aplicativo que
mede a quantidade diária de atividades físicas, a transforma em pontos e
permite que os usuários compitam entre si. Como resultado, a Nike obteve
maior envolvimento com a marca, e os usuários passaram a compartilhar
seus resultados nas redes sociais, ampliando a visibilidade da marca.xxiv
A Vivo, visando ampliar a capacitação e qualidade do call center e, com
isso, a satisfação dos clientes, desenvolveu uma plataforma interativa,
baseada em elementos de gamificação, em que os colaboradores
criavam seus avatares e interagiam com personagens (clientes) fictícios
que simulavam situações reais do dia a dia do call center.xxv

Uma das formas mais difundidas de gamificação são os programas de
fidelidade onde o participante avança de níveis e ganha prêmios em
troca das compras. A empresa amplia suas vendas, obtém informações
dos consumidores e novas formas de faturamento. O Pão de Açúcar Mais,
por exemplo, contava, em setembro de 2018, com 5,8 milhões de clientes
cadastrados e mais de 80% das compras realizadas nas lojas do Pão de
Açúcar eram de participantes do programa.xxiii A Starbucks, por meio
de seu programa de fidelidade, premia os consumidores com estrelas e
brindes (https://youtu.be/lp4FRAkHMbc) e o programa tem níveis que
os usuários podem atingir pelo seu grau de fidelidade.
A gamificação, porém, extrapola os programas de fidelidade e podem
ser utilizados para gerar engajamento de funcionários e consumidores.
A Domino’s Pizza, por exemplo, tinha a intenção de manter seus
colaboradores atualizados sobre as mudanças no cardápio e para
isso desenvolveu um curso com elementos dos jogos (pontos, níveis,
conquistas, etc.) para que os colaboradores aprendessem de forma
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6.1.3 CAPITALISMO CONSCIENTE
O capitalismo consciente propõe superar algumas das deficiências
da atual prática do capitalismo, com a perspectiva de integrar maior
responsabilidade social às práticas comerciais convencionais.
Empresas que praticam o Capitalismo Conscientes são alavancadas
por propósitos elevados que atendem, alinham e integram os
interesses interdependentes de todos os seus principais interessados
ou stakeholders. Em geral, as empresas que praticam o Capitalismo
Consciente vão além da tradicional “responsabilidade social corporativa”,
pois seus líderes são mais conscientes e procuram atender as ncessidades
de todos os stakeholders da emresa. Em geral, são empresas inovdoras
que manifestam a cultura da confiança e se esforçam para criar riqueza
financeira, intelectual, social, cultural, emocional, espiritual, física e
ecológica para todos os seus stakeholders.11
Considerando os múltiplos “stakeholders” da empresa, essa filosofia
está apoiada nos seguintes quatro pilares, que servem de base para o
Capitalismo Consciente:
1 - Objetivo Superior ou Propósito Elevado - São propósitos empresariais
que vão bem além do lucro, considerando que os efeitos das ações das
empresas devam ter um impacto positivo para toda sociedade.
2 - Orientação para Stakeholders ou Integração de Stakeholders – a
empresa deve estar engajada em manter relações éticas e transparentes
com todos os públicos com os quais se relaciona, alinhada em seu
processo de construir uma empresa forte e sustentável.
3 - Liderança Consciente – Os líderes das empresas devem reconhecer
que a empresa funciona como um sistema complexo, que precisa não
só desenvolver relações ganha-ganha internamente entre os vários subsistemas da empresa, mas também promover transformações positivas,
agregando valor para todos os demais stakeholders com os quais a
empresa está relacionada.
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4 – Cultura Consciente – Ao longo da sua gestão, a empresa deve valorizar
e praticar os valores como confiança, autenticidade, consideração,
amorosidade, transparência, integridade, aprendizado e empoderamento.
A figura abaixo retrata os quatro pilares do Capitalismo Consciente.

Figura: Pilares do Capitalismo Consciente
(Fonte: Edgard Barki, Cartilha do Congresso APAS de 2013 “Capitalismo Consciente – prosperar construindo
relações de valor para todos”):

6.2. TENDÊNCIAS DECORRENTES DAS
TECNOLOGIAS
“O SER HUMANO EM PRIMEIRO LUGAR NA ESTRATÉGIA DIGITAL”
Kevin Johnson – CEO Starbucks durante a NRF 2020

O termo tecnologia assusta muitas pessoas. Isso se deve, em grande
parte, à sua abrangência. Tecnologia vai desde uma ferramenta como,
por exemplo, um martelo até as novas tecnologias digitais. O potencial
de transformação das tecnologias digitais é que faz com que sejam
consideradas tendências. Porém, junto com a novidade e o ineditismo,
surge a insegurança e a falta de exatidão, elementos que costumam
trazer desconforto das pessoas com as novas tecnologias.
Alguns varejistas apresentam resistência em testar novas tecnologias.
Porém, até grandes varejistas se aventuram por novas tecnologias e voltam atrás. Veja o caso do Dia% que tentou implementar seu e-commerce
e suspendeu o processo em 2019. Independentemente da sua postura
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perante novas tecnologias, o varejista precisa conhecê-las e estudar a

Entretanto, as vozes metalizadas, as falhas de sistemas, a falta de

adequação ao seu negócio.

flexibilidade nos processos, bem como a necessidade de tratar os clientes

6.2.1 MARCAS VERTICAIS
E NATIVAS DIGITALMENTE

como indivíduos com suas características, comunicação e expectativas
distintas, fizeram o processo ser cada vez mais mal recebido no mercado.

O crescimento do e-commerce fez com que várias marcas migrassem do

A nova geração de atendimento virtual explora a inteligência artificial para

mundo off-line para o universo online. Porém, há também uma grande

aprimorar o serviço e, com isso, obtém maior flexibilidade, adaptação e

quantidade de marcas que surgiram diretamente no universo online,

customização. O exemplo mais icônico foi o Google Assistant ligando

em função da oportunidade do e-commerce, sem nunca ter estado no

para um salão de belezas e realizando o agendamento de um horário

mundo off-line, são as DNVBs (digitally native vertical brands ou marcas

(https://youtu.be/tiuZD0b9dSo). Porém, os assistentes pessoais já estão

verticais e nativas digitalmente).

presentes no dia a dia das pessoas com assistentes como a Siri (Apple), o
Alexia (Amazon) e o Google Home (Google).

As DNVBs não são exclusivamente digitais. Elas podem migrar para o
mundo off-line, utilizando showrooms por exemplo, como fez a Amaro
(vestuário) e a Westwing (móveis e decoração doméstica). E quando

No dia a dia das organizações, o atendimento virtual humanizado
também já vem sendo amplamente explorado por meio de chatbots.

elas migram para o mundo off-line não medem esforços para criar uma

Muitas vezes o cliente não chega a perceber que está sendo atendido por

loja com experiências marcantes. A Zissou (https://www.zissou.com.br)

um computador. Em alguns casos como na Bia (Bradesco), Lu (Magazine

é um exemplo de DNVB que tem como propósito redefinir a relação do

Luiza), Gal (Gol), a humanização do atendimento virtual é personificada

consumidor com o sono. Ela possui um showroom em uma região nobre

em um personagem com corpo, voz e nome.

de São Paulo com um quarto cheio de itens de decoração que remetem à
infância de diversas gerações de compradores. Ao chegar na loja o cliente
é recebido pelo vendedor que o leva até o quarto, auxilia na configuração
do ambiente (iluminação, temperatura e sonorização) e o deixa usufruir
do colchão, lençol e outros itens pelo tempo que o cliente desejar. Bem
diferente da experiência de compra de um colchão em lojas tradicionais.
Por fim, o cliente que adquirir o colchão o leva na hora, compactado em
uma caixa que cabe no porta-malas da maioria dos veículos.

6.2.2 ATENDIMENTO VIRTUAL HUMANIZADO

Outro caso icônico, e brasileiro, foi o The Canceller do Reclame Aqui
(https://youtu.be/OeNevm-U6ko) que auxiliava clientes a cancelarem
serviços de assinatura de televisão por assinatura e telefonia. O grande
diferencial desse caso é o uso do atendimento virtual humanizado
proativamente, em favor do cliente, e não passivamente, para solucionar
um problema.

6.2.3 BIG DATA
Big Data em sua definição literal significa grandes dados. Com o advento

Sem sombra de dúvida o atendimento virtual revolucionou a realidade

da tecnologia, uma enorme quantidade de dados pode ser (e são) cole-

das empresas que puderam automatizar processos, ganhar agilidade e

tados pelas empresas. A utilização racional desses dados permite que as

reduzir custos, pois grande parte das interações com os clientes eram

organizações sejam mais assertivas em suas ações e consigam prever e

similares e podiam ser delegadas a computadores pré-programados.

se antecipar para eventos futuros. O Big Data se caracteriza por 3 Vs:xxvi
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• Volume: diz respeito à quantidade de dados de fontes variadas
adquiridos pelas empresas. O volume inclui dados financeiros, de redes
sociais ou de máquinas, dependendo do segmento a que se refere.
• Velocidade: apontada como uma das principais características do
Big Data. Afinal, conforme as tecnologias foram avançando, os dados
passaram a ser transmitidos em uma velocidade muito maior. Em uma
rede social ou com um software de gestão, você consegue coletar
informações em tempo real.
500 MILHÕES DE TWEETS POR DIA
• Variedade:
seriamDE
osPOSTAGENS
formatos emNO
que
os dados são
sejam
50 BILHÕES
FACEBOOK
PORgerados,
MÊS
eles estruturados
ou
não.
No
caso
dos
dados
não
estruturados,
podem
se
5 BILHÕES DE TELEFONES CELULARES EM USO
basear1,7
emMEGABYTE
documentos
texto, transações
financeiras,
DEde
DADOS
SÃO CRIADOS
POR e-mails, vídeos,
áudiosCADA
ou outros.
PESSOA NO PLANETA A CADA MINUTO
Fonte: McKinsey 2020 Oportunity Tree

O Big Data vem sendo tratado como algo cabalístico e misterioso em
função da sua novidade, intangibilidade, alta capacidade computacional
e desconhecimento geral. Porém, as organizações não devem magnificar
o problema e podem iniciar o tratamento e a exploração dos dados com
o que já possuem. Por mais que os dados sejam a matéria-prima do Big
Data, são os humanos o elemento-chave capaz de analisar uma situação,
conceituar um problema, definir os dados (ideais e assertivos para o
contexto), programar a coleta e manipulação dos dados e analisar seus
resultados.

• Groupe Zannier (atualmente Kidiliz Group) é um varejista de moda
francês que utiliza Big Data para se manter atualizado e antecipar os
desejos e necessidades de seus clientes. Ele integra informações de
bancos de dados externos e internos, identificando padrões significativos
de comportamento de clientes para influenciar as decisões de vendas e
inventário em tempo real.xxviii
• A Amazon e a Netflix customizam a oferta aos clientes conforme o
histórico de navegação e a avaliação dos itens anteriores. As plataformas
também são capazes de fazer cruzamento entre os diversos clientes,
identificando perfis semelhantes, e sendo ainda mais assertivos nas
sugestões.
• Empresas como a United Parcel Service ou o Porto de Roterdã (Holanda) utilizam dados de telemetria, rastreamento via satélite e dados
internos para otimizar as operações logísticas. Os dados interpretados
são usados para planejar a operação, evitando a ociosidade da equipe e
de veículos.xxix e xxx
• O Red Roof Inn, uma rede de hotéis americana, acompanha os
cancelamentos de voos e a variação do clima para identificar o potencial
de clientes procurando estadias.xxxi
• Também utilizando informações do tempo, a Procter&Gamble, ao realizar
uma ação conjunta com o Walgreens e o The Weather Channel, aumentou
as vendas de Pantene em 10%. Nessa ação a empresa monitorava a
umidade do ar e quando ela atingia níveis considerados relativamente
altos realizava a comunicação de seus produtos e como eles poderiam
auxiliar no combate aos reflexos da umidade no cabelo.xxxii

6.2.4 NOVAS TECNOLOGIAS

Vejamos alguns exemplos da utilização do Big Data na prática:

“CADA SEGUNDO É TEMPO PARA MUDAR TUDO PARA SEMPRE.”

• Uma revenda da Harley-Davidson, situada em Nova Iorque, utilizou

Charles Chaplin

dados sobre os clientes (compras anteriores, visitas ao site, tempo de na-

Novas tecnologias estão em constante desenvolvimento. Algumas

vegação, etc.) para micro segmentá-los e realizar uma comunicação mais

novas tecnologias terão grande potencial de transformação, outras irão

personalizada. Com isso obteve um aumento de vendas de 2.930%.

desaparecer sem serem conhecidas pela maioria das organizações.

xxvii
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A Gartner, consultoria especializada em tecnologia, faz ótimas projeções

(recursos e custos). Um número maior de desenvolvedores de tecnologias

e debates sobre novas tecnologias e anualmente apresenta o Gartner’s

se sente motivado a investir em projetos pilotos sobre o uso da tecnologia.

Hype Cycle for Emerging Technologies®, uma ferramenta que apresenta
projeções sobre a maturidade, adoção e aplicação social de novas tecnologias. O modelo pretende fornecer uma apresentação gráfica e conceitual da maturidade das tecnologias emergentes por meio de cinco fases:
1 - Disparador de Tecnologia (Technology Trigger)

5 - Platô da produtividade (Plateau of Productivity)
A adoção da tecnologia começa a ser crescente. A tecnologia começa
a ser mais amplamente conhecida, bem como seus prós e contras. A
aplicabilidade, relevância e resultados da adoção da tecnologia passam a
ser mais difundidos e compreendidos, mesmo para empresas com menor

Um potencial avanço tecnológico inicia as transformações. Os primeiros

afinidade à tecnologia.

relatos sobre provas de conceito e o interesse da mídia geram publicidade

Para saber mais: https://www.gartner.com/en/research/methodologies/

significativa sobre a nova tecnologia. Muitas vezes, não existem produtos

gartner-hype-cycle

utilizáveis e a viabilidade comercial não é comprovada.
A figura abaixo apresenta a versão 2020 do Gartner’s Hype Cycle for

2 - Pico das expectativas infladas (Peak of Inflated Expectations)

Emerging Technologies.12

A publicidade inicial produz uma série de histórias de sucesso geralmente acompanhadas de dezenas de falhas. Algumas empresas
agem proativamente para entender e utilizar a tecnologia; a maioria
aguarda informações mais confiáveis.
3 - Interesse de desilusão (Trough of Disillusionment)
O interesse diminui à medida que as experiências e implementações
falham. Alguns desenvolvedores da tecnologia fracassam em consolidar
a tecnologia e mostra-la como viável financeiramente. O investimento
continua apenas se os desenvolvedores sobreviventes melhorarem
seus produtos (qualidade e custo) a ponto de satisfazer os usuários
apresentando benefícios que compensem os investimentos, ainda
elevados.
4 - Inclinação da iluminação (Slope of Enlightenment)
Novos e mais numerosos exemplos sobre o uso e benefícios da tecnologia
começam a surgir e se tornar mais facilmente compreensíveis para
públicos menos técnicos. Com a experiência, começam a surgir novas
gerações da tecnologia mais adequadas as necessidades dos clientes
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Na sequência apresentamos sugestões de fontes sobre tecnologias que já
estão em evidência e devem ser acompanhadas de perto pelos varejistas:
• Inteligência artificial:

7. 1.000 KM
COMEÇA COM UM PASSO

https://youtu.be/W95YlM5-iPk

Empresas

https://youtu.be/Lhu8bdmkMCM

aquelas que têm suas estraté-

vencedoras

são

gias norteadas pelo objetivo de
• Internet das coisas (Internet of Things – IoT):
https://youtu.be/mzy84Vb_Gxk

atender, satisfazer e até superar
as necessidades e expectativas
dos tomadores de decisão.

• Computação quântica:
https://youtu.be/-ZNEzzDcllU

Mas como atingir esse pata-

Ao adotar novas tecnologias, o varejista se posiciona à frente da

mar? Uma alternativa é a de

realidade existente. Com isso ele fortalece sua imagem junto ao

continuamente estar atento aos

consumidor e pode ganhar competitividade. Em um cenário competitivo

clientes, e assim desenvolver

como o varejo, a adoção de novas tecnologias pode ser um diferencial

métricas que não só avaliam a

competitivo significativo, ou até mesmo a diferença entre o crescimento

satisfação desses, mas também

ou o desaparecimento. Na Agenda 2020, realizada pela Delloite, 74%
das empresas informaram que pretendiam adotar novas tecnologias
em 2020.

receber deles sugestões sobre
mudanças a implementarmos
para ampliarmos nossas vantagens competitivas
Estar atento aos clientes e aplicar o que aprendemos com eles não é tarefa
fácil! Talvez porque ouvir suas demandas e saber qual o caminho seguir
não possuam regras e respostas únicas. Um provérbio cita que 1.000 Km
começa com um passo. Então, a melhor atitude é iniciar a implantação
das mudanças aos poucos e ir ajustando-as no decorrer do percurso.
Qualquer processo de transformação exige engajamento da equipe,
afinal o essencial é o humano. Engajamento é uma via de mão dupla, um
jogo de ganha-ganha, onde a empresa e seus colaboradores identificam
a necessidade e os benefícios da mudança. A mudança participativa

Fonte: Agenda 2020 Deloitte

72

• APAS SHOW 2022

costuma ter mais sucesso e ser mais duradoura que a mudança impositiva,

APAS SHOW 2022

• 73

apesar de exigir mais tempo e esforço para gerar engajamento.
Nesse e-book, citamos várias situações que demonstram mudanças no
ambiente varejista e empresas que conseguiram lidar com a mudança
ouvindo as partes envolvidas. Esperamos que esses casos criem um
repertório adequado aos supermercadistas que buscam inspiração para
transformar seus negócios e os ajude a engajar suas equipes no processo
de mudança.
Em um cenário que se deseja otimista para este e o próximo ano,
esperamos clarear o caminho de varejistas que buscam cada vez mais
crescimento.
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