QUEM SOMOS E O QUE
FAZEMOS
CONSUMO
& VAREJO
CONSULTORIA
EXPERIÊNCIA 5.0
JORNADA DE COMPRA
SOLUÇÕES
DIAGNÓSTICO
ESTRATÉGIA
PLANEJAMENTO
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
CONSUMIDOR
TRADE MARKETING
GESTÃO DE MERCADORIAS
OPERAÇÕES
PRODUTIVIDADE
ALMA DE VAREJO
GESTÃO DE CANAIS
PDX
PROCESSOS
OMNICHANNEL
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Nosso
ecossistema

Desde 1989, a Gouvêa contribui para a
expansão e a transformação do
mercado nacional e internacional,
com uma plataforma estratégica
formada por um virtuoso ecossistema
de negócios, que tem como principal
objetivo aplicar, desenvolver, inovar,
analisar e agregar valor a setores
ligados ao varejo, consumo, ecommerce,
franchising,
shopping
center e foodservice, por meio de
produtos e serviços que só pode
oferecer
quem
tem
dirigentes,
executivos
e
profissionais
especializados no assunto.

90%
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Alinaças
internacionais

O Ebeltoft Group é um consórcio global de empresas de consultoria
especializadas em varejo e consumo, oferece recomendações de
mudanças de paradigmas para negócios de varejo, distribuição e serviços
em todo o mundo. Fundado em 1990, o grupo reúne 18 empresas que
representam 22 países:
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Nossa
experiência

+30

anos de
experiência no
mercado

+500

Da Estratégia à
Execução
INDÚSTRIA

ATACADO

VAREJO

90%

CADEIA DE VALOR

projetos
desenvolvidos

SERVIÇOS
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Nossa
cultura
#1

SEMPRE colocamos o

consumidor no centro das
decisões

#2

Apoiamos nossos

clientes a obterem
resultados superiores na
transformação de negócios

SPRINTS

1

Senioridade e aplicação
das melhores práticas de

METODOLOGIAS
Testadas, personalizadas e

Geração de valor com
assertividade, velocidade,
respeito a cultura e
maturidade de cada
negócio

GESTÃO

2

ágeis
CONSUMIDOR

3

4

PESQUISAS
Investigação, Inteligência,
análise e inovação

gestão
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Soluções

Plataforma de soluções para
transformação de negócios

Nossas soluções existem para:

Repensar
Diferenciar
Acelerar
Sustentar
Rentabilizar
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Soluções

Repensar

Plataforma de soluções para
transformação de negócios

Diferenciar
Acelerar
Sustentar
Rentabilizar

Como fazemos:

4

PESSOAS

3
PROCESSOS
2
OPERAÇÃO ASSISTIDA

1

IMPLANTAÇÃO

TECNOLOGIAS

TRANSFORMAÇÃO
IMERSÃO
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VAREJO
INDÚSTRIA – ATACADO - SERVIÇOS
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EFICIÊNCIA OPERACIONAL

ESTRATÉGIA E MARKETING

Nosso
time

Diretor de consultoria
Assegurará a qualidade e o andamento das atividades
contratadas, viabilizando a excelência nos resultados do projeto

Gerente de projetos
Equipes de apoio
Ligadas à produção de materiais
e outros que possam
ser demandados pelo projeto

Especialistas
Empresas parceiras da Gouvêa
responsáveis pelas entregas contratadas

UM TIME DE PROFISSIONAIS COM
PROFUNDA EXPERIÊNCIA NO
SETOR DE VAREJO E CANAIS DE
DISTRIBUIÇÃO

Será responsável por toda a implementação do projeto,
integrando esforços das equipes Gouvêa, Parceiros,
Fornecedores e CLIENTE, zelando pela realização do
cronograma, inclusive relacionados ao orçamento
do projeto e êxito dos processos

Consultores de desenvolvimento
Atuarão de forma integrada em atividades de
mapeamento-análise-sistematização de informações;
aportes conceituais, facilitação de grupos; construção e
estruturação do projeto

SENIORIDADE, COMPETÊNCIA,
ATUALIZAÇÃO, VISÃO E RESPALDO
DA GOUVEA

DEDICAÇÃO DO TEMPO SERÁ FOCADA
NA PERFEITA REALIZAÇÃO DO PROJETO
COM METODOLOGIA ÁGIL SEGUNDO AS
SPRINTS E ENTREGAS VALIDADAS NESSA
PROPOSTA
9

Alexandre Machado
Co-fundador e head de Operações e Canais da GOUVÊA CONSULTING
Alexandre Machado é sócio fundador da GOUVÊA CONSULTING e membro do time de líderes da GOUVÊA ECOSYSTEM
há mais de 20 anos, líder de metodologias da consultoria, especialista em eficiência operacional nos segmentos de
varejo, indústria e serviços com foco em canais de vendas, distribuição, marketing e supply chain.
Em contextos ágeis de geração de valor, tem sólida experiência no desenvolvimento de soluções e gestão projetos que
garantem o perfeito alinhamento das ações e resultados esperados, assegurando a qualidade técnica e o valor ao
negócio.
Palestrante e produtor de conteúdo, trabalha com grandes executivos e empreendedores (C-level) em projetos de suas
áreas de expertise.
Jean-Paul Rebetez
Co-fundador e head de Estratégia e Gestão da GOUVÊA CONSULTING
Jean Paul é sócio fundador da GOUVÊA CONSULTING e membro do time de líderes da GOUVÊA ECOSYSTEM,
especialista em varejo, consumo, omnichannel e transformação da gestão, coordenando grandes times de liderança
para aceleração de desempenho.
Em contextos de rápida mudança e incertezas, trabalha diretamente com empreendedores e grandes executivos (Clevels) desenvolvendo projetos de consultoria de repensar estratégico, ressignificação de negócio, propósito e
formação de cultura de desempenho, baseada em sólida experiência em alinhamento de metas e indicadores
estratégicos aderentes as necessidades dos negócios.
Articulista digital, palestrante e curador de missões técnicas internacionais e nacionais.
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Alguns dos nossos clientes
VAREJO

INDÚSTRIA

SERVIÇOS
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CONTE CONOSCO

contato@gseconsult.com.br
www.gseconsult.com.br
https://www.linkedin.com/company/gs&consult
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