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1. INTRODUÇÃO
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A pandemia da Covid-19 continua provocando mudanças no comportamento dos 

consumidores com impactos na forma que eles trabalham, se relacionam, se 

informam e principalmente, como consomem. Uma gigantesca transformação 

não planejada e o digital sendo o protagonista dessa série com infinitas 

temporadas.

Diversas iniciativas foram tiradas das gavetas e colocadas no ar em tempo recorde 

no conceito de MVP (Mínimo Produto Viável).

Perguntas chave: O que continua e evoluiu? E o que vai 

virar fumaça?

INTRODUÇÃO
TENDÊNCIAS OU TRANSFORMAÇÕES?

Neste sentido, o objetivo deste material é resgatar mudanças importantes que estão 

ocorrendo na cadeia do consumo e provocar uma reflexão nos líderes e executivos dessas 

empresas. E com isso endereçar ações e iniciativas que gerem valor para os consumidores, 

melhorem a eficiência operacional das empresas e diferenciação no mercado sob o olhar de 

especialistas de varejo e consumo, que há mais de 30 anos cria soluções com sucesso para 

problemas com quaisquer níveis de complexidade nas nossas áreas de atuação. 

Boa leitura!
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LISTA DE TENDÊNCIAS OU TRANSFORMAÇÕES
TENDÊNCIAS OU TRANSFORMAÇÕES?

1. Disrupção no varejo e novos modelos de negócios

2. Indústria indo ao varejo com canais diretos ao consumidor (DTC)

3. Crescimento das plataformas digitais e do consumo no e-commerce

4. Novos conceitos e formatos de loja

5. Economia circular, recommerce e maior preocupação com a 
sustentabilidade

6. Crescimento dos serviços e da conveniência

7. Novas jornadas de compra e de pagamentos

8. Mudanças no processo de escolha e consumo em categorias, marcas 
e empresas

9. Ecossistemas e alianças estratégicas

10. Ética Digital

11. Hiper personalização

12. Inteligência Orçamentária

Nossa intenção foi destacar tendências ou transformações efetivas que 
mais nos chamaram a atenção e que de alguma forma estão na direção 
de atender às necessidades e anseios dos consumidores e clientes.

Sem qualquer ordem de relevância ou prioridade temos:
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2. DIRETÓRIO 
DO MATERIAL
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DIRETÓRIO

#1
TENDÊNCIA OU 

TRANSFORMAÇÃO

Iniciativas e mudanças 
que estão em curso

#2
FATOS E DADOS

#3
QUEM ESTÁ 
FAZENDO

Quem se destacou e 
está em processo 

de mudança

#4
IMPACTOS E 
SOLUÇÕES

Impactos nas 5 
dimensões NTOPP: 

Negócio / Tecnologia / 
Operação / Processos / 

Pessoas

Informações e fatos 
marcantes

#5
VISÃO DOS 

ESPECIALISTAS

Parecer técnico e 
caminhos para a 

mudança
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3. TENDÊNCIAS OU 
TRANSFORMAÇÕES
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Disrupção no varejo e novos 
modelos de negócios01

• Vivemos em uma nova era. A era de disrupção e criação de novos 
modelos de negócios. Segundo Christensen (professor de Adm. em 
Harvard e criador da teoria da disrupção), ela ocorre quando um novo 
produto surge no mercado, de forma simples, barata e despretensiosa, 
mas que acaba gerando um enorme impacto e mudando seu segmento 
em nível global.

• Especificamente, as grandes empresas se concentram em melhorar seus 
produtos e serviços para seus clientes mais exigentes (e geralmente mais 
rentáveis), eles excedem as necessidades de alguns segmentos e 
ignoram as necessidades de outros.

• A maioria das organizações acha que a chave do crescimento é o 
desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. Mas muitas vezes isso 
não é assim. Para desbloquear a próxima onda de crescimento, as 
empresas devem incorporar essas inovações em um novo modelo de 
negócios disruptivo.

• As características principais da disrupção são os ciclos curtos de 
mudanças, as barreiras de entradas frágeis e o crescimento do digital.  O 
fato é que quem lidera a disrupção é o cliente. E geralmente o cliente 
anda mais rápido que as empresas. Assim velocidade é a chave para a 
transformação real das empresas. E essa transformação digital 
proporcionou uma inversão do varejo atual. Hoje produtos e serviços vão 
atrás dos clientes, e não o contrário.

• Mudanças importantes em curso tais como a criação de novos formatos 
de lojas, a criação de ecossistemas de negócios, a sustentabilidade nos 
negócios com iniciativas de cadeia circular de abastecimento e do 
recommerce, os movimentos DTC, o varejo invertendo os papéis e 
oferecendo cada vez mais serviços atrelados aos produtos, por vezes até 
independentes e o crescimento das metaparcerias.

#1 TENDÊNCIA OU TRANSFORMAÇÃO

• Nessa década a experiência será́ melhor, mais barata e mais rápida. E melhor significa que novos 
modelos de negócios fazem o que todos os modelos de negócios fazem - resolvem problemas 
para as pessoas no mundo real melhor do que qualquer outra pessoa. E mais barato é óbvio. Com 
a desmonetização desenfreada, os clientes - e isso significa todos nós - esperamos mais por 
menos.

• Ao encurtar significativamente a distância entre "Eu tenho uma ideia legal" e "Eu administro um 
negócio de bilhões de dólares", nas últimas duas décadas, esses modelos são mais do que uma 
atualização de nossos sistemas e processos, eles são na verdade outra força para aceleração. Mais 
importante, a escala da disrupção está aumentando.

#2 FATOS E DADOS

#4 IMPACTOS E SOLUÇÕES

As regras básicas do jogo para criar e capturar valor econômico foram fixadas por anos, até décadas, 
à medida que as empresas tentavam executar o mesmo modelo de negócios melhor do que os 
concorrentes. Novos modelos de negócios não são mais forças para estabilidade e segurança. Para 
competir no clima acelerado de hoje, os modelos devem ser projetados para velocidade e agilidade. 

#5 VISÃO DOS ESPECIALISTAS

NEGÓCIO

TECNOLOGIA

OPERAÇÃO

PROCESSOS

PESSOAS
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#3 QUEM ESTÁ FAZENDO

BAIXO
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ALTO
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Indústria indo ao varejo com canais 
diretos aos consumidores (DTC)02

• As últimas duas décadas foram marcadas por alguns movimentos 
estratégicos importantes na cadeia de varejo e consumo: A expansão no 
número de lojas e a criação de canais diretos e exclusivos comandados 
pelas indústrias. Tanto lojas físicas, quanto lojas virtuais.

• Ambos movimentos perderam força por conta das crises econômicas e 
retração do consumo no passado recente. Mas a pandemia acelerou o 
processo de retomada.

• A criação de canais diretos e exclusivos comandados pelas indústrias 
voltaram a ganhar destaque, relevância e prioridade na estratégia das 
indústrias, principalmente por meio de canais digitais.

• Existem claras razões pelas quais as indústrias e as marcas passaram a 
desenvolver operações próprias de varejo tanto físico quanto digital, seja 
B2B, B2C ou até B2B2C.

• É engano chamar esse movimento de desintermediação ou acreditar 
que é uma grande ameaça na relação entre a indústria e o varejo. 
Principalmente porque nesta disputa quem dita a regra do jogo é o 
consumidor. E cada vez mais empoderado e consciente, exigindo mais 
das lojas e das marcas antes de consumir.

• A estratégia DTC começa com a definição dos PRINCIPAIS OBJETIVOS 
que a marca está buscando:

1) Alta prioridade no controle total sobre o marketing, sobre a 
marca e a experiência direta de seus clientes.

2) Sortimento mais amplo e adequado aos seus clientes e 
aumentar suas margens diretas.

3) Menor dependência dos canais atuais.

4) Oferta integrada de produtos e serviços.

#1 TENDÊNCIA OU TRANSFORMAÇÃO

• Muitas marcas estão se dando bem e não voltam atrás. Dezenas de empresas de todos os 
segmentos já fizeram esse caminho e existem pelo menos 10 motivos:

#2 FATOS E DADOS

#4 IMPACTOS E SOLUÇÕES

É importante considerar que vivemos um momento único e a estratégia digital exige mais relevância 
pela rapidez em colocar o canal de e-commerce no ar. Porém o ponto físico não deixará de ser 
relevante, muito pelo contrário, vai precisar se ressignificar ou já nascer diferente e jamais deve sair 
da pauta estratégica das indústrias e das marcas.

#5 VISÃO DOS ESPECIALISTAS

NEGÓCIO

TECNOLOGIA

OPERAÇÃO

PROCESSOS

PESSOAS

5 
D

IM
E

N
SÕ

E
S

#3 QUEM ESTÁ FAZENDO

BAIXO

MODERADO

ALTO

1. Criar ligações diretas com os consumidores 
2. Manter um “termômetro” em tempo real com o 

mercado 
3. Estar conectado diretamente com os consumidores 

transformando a própria cultura da organização
4. Viabilizar a conexão direta de produtos e serviços de 

forma mais simples e estruturada com menor 
investimento em lojas e pontos de experiência

5. Melhorar a rentabilidade dos negócios 
6. Criar modelos de negócios disruptivos integrando 

produtos e serviços, gerando soluções que facilitam a 
vida dos clientes

7. Desenvolver canais exclusivos e dedicados para 
distribuição de seus produtos É questão de 
sobrevivência

8. Ensinar o consumidor a consumir os produtos
9. Viabilizar novos modelos de negócios E oportunidades 

em linha com necessidades emergentes 
10. Integrar toda a cadeia com informações e análises pode 

tornar negócios muito mais relevantes e diferenciados
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Crescimento das plataformas digitais e 
do consumo no e-commerce 03

• Desde a criação da primeira loja online, o e-commerce era tido como 
vilão, como o canal que iria fechar as lojas físicas e 25 anos depois temos 
visto o quanto o online se tornou aliado nas estratégias das grandes 
companhias.

• Com o crescente número de usuários de dispositivos móveis e 
plataformas digitais, a relevância dos canais digitais é incontestável.

• Não há outra alternativa, se não, tornar a tecnologia uma aliada para 
viabilizar experiências que de fato criem conexões com o consumidor.

• As principais estratégias adotadas pelas  plataformas digitais visando 
crescimento exponencial do segmento e por consequência ampliação do 
market share e experiência do usuário são:

1) Uso de dados para aprimorar a experiência de compra: Uma em 
cada três vendas do varejo é influenciada pelo digital, e de forma 
orgânica as plataformas online coletam dados que permitem 
conhecer melhor o perfil do consumidor e sua jornada;

2) Eficiência operacional nos processos logísticos: A retirada de 
produtos nas lojas já é uma realidade e tem aumentado muito, 
19% dos consumidores online preferem retirar os produtos nas 
lojas, isso é bom para o consumidor que tem um frete mais 
barato e recebe o produto mais rápido e é bom para a loja que 
transforma os estoques das lojas físicas em minicentros de 
distribuição diminuindo a complexidade logística;

3) Marketplaces: Os grandes players de e-commerce tem tido 
crescimento exponencial através dos sellers. Essa grande vitrine 
atrai grande número de consumidores pela facilidade de reunir 
em um só lugar o que o ele precisa, além de oferecer preços mais 
competitivos. As vantagens para o seller são inúmeras, tais como: 
maior visibilidade, maior volume de visitantes, sortimento 
ampliado e preços competitivos.

#1 TENDÊNCIA OU TRANSFORMAÇÃO

• Antes da pandemia a média de abertura de lojas online por mês era 10 mil. Entre março e maio 
esse número chegou à 107 mil, mais de uma loja online por minuto. Os números falam por si só. 
Em 2019 o faturamento do e-commerce atingiu R$ 78 BI, e a estimativa para 2020 era um 
crescimento de 17%. Mas o contexto atual modificou os hábitos de consumo. Neste contexto, o e-
commerce no Brasil deve crescer 44% superando todas as expectativas chegando a  R$ 111 BI.

• Muitas empresas de todos os segmentos já iniciaram suas operações online. Estes são os 
principais motivos que reforçam a força do digital:

#2 FATOS E DADOS

#4 IMPACTOS E SOLUÇÕES

Grande sortimento, entrega rápida e preços atrativos, são os principais motivadores das compras 
online, e sem dúvidas, estes são os pilares do marketplace. Com o hábito de consumo online já 
consolidado, a expectativa é que haja um crescimento exponencial do digital. Nesse contexto de 
pandemia e no pós, o marketplace é o canal que vai impulsionar a retomada.

#5 VISÃO DOS ESPECIALISTAS

NEGÓCIO

TECNOLOGIA

OPERAÇÃO

PROCESSOS

PESSOAS

5 
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E

N
SÕ

E
S

#3 QUEM ESTÁ FAZENDO

BAIXO

MODERADO

ALTO

1. Escala e poder de alcance
2. Menor custo operacional comparado com operações de loja física
3. Variedade de sortimento  - cauda longa
4. Disponível 24x7
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Novos conceitos e formatos de loja04

• Mudanças sísmicas no comportamento do consumidor catalisadas pela 
digitalização.

• Não existe mais “ou”!  Estamos na era do ”&“, as pessoas buscam 
hiperconveniência & serviços; custo benefício & qualidade; digital & físico; 
propósito & sustentabilidade.

• Novos conceitos e formatos de Loja Física, Unindo, Experiência, 
Conveniência, Interação, Soluções, Relacionamento, Eficiência 
Operacional, Cauda Longa, Informação, tudo isso em um só lugar.

• Projeto arquitetônico e VM específico para explicar funcionalidades e 
storytelling, orientando o consumidor nas suas escolhas

• Equipe especializada e treinada pelas marcas diretamente, oferecendo a 
visão do especialista

• Dados e Insights no ambiente físico gerados a todo momento e servindo 
para orientar o atendimento, o GC (Gestão de Categorias) e 
abastecimento

• Espaços de “trade”  específico e bem elaborado para apresentação dos 
lançamentos

• A loja Física servindo como um Hub de serviços aos clientes, click & 
collect, assistência técnica, orientações personalizadas, trade-in, e 
descartes

• Loja Física como espaço multiuso para se relacionar com outras pessoas 
da comunidade estabelecendo vínculos através de valores em comum

#1 TENDÊNCIA OU TRANSFORMAÇÃO

• O varejo físico cada vez mais se aproxima ao eletrônico em termos de compreensão e dados 
coletados “analytics” e conveniência oferecida.

#2 FATOS E DADOS

#4 IMPACTOS E SOLUÇÕES

O varejo físico se reinventou enquanto negócio e modelo de atuação. Passa a ser a parte tangível de 
acesso a marca com todos os seus atributos. Conectada mais que nunca, com oferta ampla e 
extrema conveniência. Ponto de curadoria e orientação, de testes e conexões, acesso a toda teia de 
serviços do negócio e mensurável através da coleta de dados que ajudam a desenvolver as 
necessidades de cada Persona.

#5 VISÃO DOS ESPECIALISTAS

NEGÓCIO

TECNOLOGIA

OPERAÇÃO

PROCESSOS

PESSOAS

5 
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E
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BAIXO

MODERADO

ALTO

• Através de softwares o varejo físico consegue 
capturar dados dos seus clientes tornando esse 
espaço cada vez mais mensurável;

• O varejo físico se tornou um HUB de experiências, 
prestação de serviços, entretenimento, orientação 
e convivência;

• O produto é uma commodity se não agregar valor 
a disputa passa a ser somente em termos de preço 

e as margens tendem a sofrer;

• Facilitar, agilizar e apoiar o cliente em todos os 
momentos, 24/7 é o desafio do novo varejo;

• A rentabilidade do negócio não deve ser encarada 
de forma apartada on e off line e sim conjunta. 
Novo Economics!

#3 QUEM ESTÁ FAZENDO
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Economia circular, re-commerce e maior 
preocupação com a sustentabilidade05

• Recomércio, re-commerce, também conhecido como revenda ou 
comércio reverso, nada mais é que compra e venda de “segunda mão”. É 
a comercialização de produtos usados e reformados, que voltam para o 
varejo em novo formato de venda, em lojas focadas neste tipo de 
negócio.

• Esta forma de comercialização não é nova. Empresas como Mercado 
Livre, OLX, Ebay entre outras cresceram em torno dessa estrutura. Mas 
atualmente a tendência está alta no varejo de moda e é importante 
darmos a devida atenção à ela.

• Os consumidores estão cada vez mais interessados nas questões 
ambientais e preocupados em reduzir o seu próprio consumo, com isso o 
re-commerce tem crescido significativamente, principalmente no 
mercado de moda, onde desejo e “pechincha” muitas vezes caminham 
juntos.

• A economia circular traz oportunidades de bons negócios para as 
empresas e também para o consumidor final, que consegue, com a 
recompra, consumir as tendências e os produtos desejo de forma mais 
acessível.

• Vale ressaltar também que a recompra é oportunidade para pequenos 
vendedores e consumidores que valorizam as novidades, que revendem 
itens que não querem mais com frequência para adquirir novos produtos 
– usados ou novos.

#1 TENDÊNCIA OU TRANSFORMAÇÃO #2 FATOS E DADOS

#4 IMPACTOS E SOLUÇÕES

Vale ressaltar que, com o despertar para a sensibilidade, a cooperação harmoniosa e a grande 
preocupação com a sustentabilidade ecológica, financeira, psicossocial, emocional e espiritual, os 
indivíduos e os grupos estão atentos à melhor alocação dos recursos, à recirculação dos recursos. Isso 
trará espaço para novos negócios e oportunidades para transformação de negócios já bem 
estruturados.

#5 VISÃO DOS ESPECIALISTAS

NEGÓCIO

TECNOLOGIA

OPERAÇÃO

PROCESSOS

PESSOAS

5 
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IM
E
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S

#3 QUEM ESTÁ FAZENDO

BAIXO

MODERADO

ALTO

• 64% das mulheres que compram moda estão dispostas a comprar roupas usadas.

• 59% dos consumidores em geral esperam que as empresas varejistas trabalhem de forma ética e 
sustentável, evitando desperdícios em suas produções.

• A estimativa é que o mercado de roupas de re-commerce no exterior dobre de tamanho e faturamento 
nos próximos 5 anos, trabalhando de forma sustentável e incentivando o consumo consciente.

• A Patagônia criou a WornWear.com, uma loja on-line de roupas usadas com diversos centros de 
remanufatura. 40% da receita é oriunda de um público não comum da marca e 10 anos mais jovem.

• Enjoei é outro exemplo, lançada em 2009 como um blog de revenda de roupas, em 2012 se 
transformou em loja virtual, em 2018 faturou mais de R$ 200 milhões de reais como um marketplace e 
parceria com diversas blogueiras e canais de TV.
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Crescimento dos serviços e da 
conveniência06

• O futuro do varejo! Não tem acordo. O futuro do varejo passa pela 
crescente incorporação de serviços à oferta de produtos criando soluções 
que venham ao encontro da demanda emergente de 
omniconsumidores que, a cada dia, têm mais acesso a tudo e não 
enxergam mais a barreira entre o físico e o digital. Mas uma coisa falta 
para esse consumidor: tempo.

• Por outro lado, o acirramento da competição no varejo e a pressão nas já 
reduzidas margens do setor levam varejistas a buscarem alternativas 
para reinventar seus negócios.

• A equação dessa combinação de fatores é relativamente simples e lógica, 
porém, exige profunda transformação estratégica, operacional e, 
especialmente, cultural.

• Isso acontece em sincronismo com o amadurecimento do 
comportamento dos consumidores, num cenário de profundas 
mudanças de hábitos determinada por uma sociedade cada vez mais 
conectada, que demanda maior conveniência a cada dia, com uma 
crescente participação das mulheres no mercado de trabalho, uma 
população que quer experiência de consumo e não apenas comprar. 

• Em vários  segmentos este movimento se manifesta, como no mundo 
da moda, eletroeletrônico, home center, entre outros.  O universo dos 
Serviços está provocando uma verdadeira transformação do Varejo.

#1 TENDÊNCIA OU TRANSFORMAÇÃO

• Citamos 4 motivações tangíveis para o varejo buscar cada vez mais acrescentar os serviços ao seu 
negócio:

• Pesquisas indicam que 63% dos consumidores estão interessados em comprar um produto que 
vem com serviços relacionados para ajudá-los a aproveitar ao máximo sua compra.

#2 FATOS E DADOS

#4 IMPACTOS E SOLUÇÕES

Hoje em dia, com tempo mais escasso, o consumidor cada vez mais tem optado por alternar seu foco 
nas tarefas indispensáveis e naquelas que lhes trazem maior bem-estar. Neste contexto, não busca 
mais a compra de produtos pura e simplesmente, mas sim, a solução para seus problemas e anseios.

#5 VISÃO DOS ESPECIALISTAS

NEGÓCIO

TECNOLOGIA

OPERAÇÃO

PROCESSOS

PESSOAS

5 
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E
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BAIXO

MODERADO

ALTO

#3 QUEM ESTÁ FAZENDO

1. Diferenciação, em um mundo cada vez mais comoditizado aquele que entregar a solução 
completa para seu cliente estará na frente;

2. Incremento de Faturamento, produtos + serviços = o dobro de faturamento;
3. Incremento de resultados, margens mais atraentes que a venda de produtos;
4. Qualidade, assegurar relacionamento continuado com seus clientes garantindo o uso 

perfeito do que foi adquirido.
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Novas jornadas de compra e de 
pagamentos07

• A última década foi marcadas por muitas transformações na forma de 
consumir: Clientes aumentam a preocupação com a experiência em 
relação ao produto/ serviço.

• Facilidade no pagamento e jornada sem atrito ganham relevância e 
muitas vezes acima do nome da marca.

• O varejo também tem investido na aceitação de pagamentos digitais 
porque o consumidor ficou com receio de manipular dinheiro e cartão e 
por isso deu preferência ao pagamento digital. Isso será potencializado 
com a chegada do PIX ao mercado.

• Novas tecnologias surgem para suportar a diminuição dos atritos 
(objetivo de atrito “zero”) e facilitar a jornada de compra.

• A experiência em serviços é ainda mais relevante na percepção do 
cliente, sendo fundamental para a manutenção da relação de consumo.

• Repensar os processos de vendas colocando como foco central o cliente 
nunca foram tão debatidos e trabalhados nas organizações de varejo.

• Relacionamento através do conteúdo relevante e personalizado veio para 
ficar e, somente dessa forma, o varejo poderá engajar o consumidor e se 
diferenciar na disputa pelo preço.

• O que esse novo consumidor quer e o que ele precisa:

1) Processos simplificados e mais integrados;

2) Barreiras e “dores” removidas;

3) Sinergia e alinhamento necessários;

4) Conteúdos relevantes e disponíveis;

5) Necessidades sendo atendidas em plenitude.

#1 TENDÊNCIA OU TRANSFORMAÇÃO

• As marcas que investiram esforço e investimento em uma nova experiência para o cliente hoje 
estão à frete no mercado como um todo. Os principais benefícios que podemos destacar são:

#2 FATOS E DADOS

#4 IMPACTOS E SOLUÇÕES

É importante considerar que vivemos um momento único e temos convicção de que o cliente está 
mais exigente, portanto é necessário integrar todos os canais de vendas de forma que fique 
transparente para o cliente. Em contrapartida podemos nos beneficiar dos dados que esses mesmos 
clientes nos fornecem. Cliente como centro de tudo é o mindset.
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ü Melhora nas ligações com os consumidores
ü Conhecimento mais profundo com uso de dados
ü Com a revisão dos processos buscamos a redução de 

custos e otimiza mão de obra
ü Integração dos processos On e Off
ü Maior controle e perfeito gerenciamento do funil de 

vendas
ü Integração de toda a cadeia com informações e análises 

para tomada de decisão

ü Integração de toda a cadeia com informações e 
análises para tomada de decisão

ü Ampliação dos caminhos que o consumidor pode 
percorrer para a efetivação da compra

ü Unificação da comunicação em todos os canais de 
atendimento

ü Feedback constante do cliente
ü Estratégia de marketing mais focada, e saber onde 

investir melhor para atingir esse cliente
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Mudanças no processo de consumo, marcas 
e categorias08

Novos comportamentos adquiridos como legado da pandemia a serem 
considerados pelas empresas, marcas e categorias:

- Sensibilidade a preço: fica evidente a preocupação com orçamento 
doméstico, para mais de 13 milhões de desempregados e mais outra grande 
maioria que sofreu redução de salários e jornadas, desta maneira a 
substituição de produtos ou marcas para aquelas ofertas com melhor custo 
tendem a ganhar protagonismo.

- Novo Normal: tarefas domésticas passam a ser realizadas por aqueles que 
normalmente contratavam a prestação destes serviços, assim houve 
alteração de mix nas categorias de limpeza e cuidado com a casa. Algumas 
marcas mais reconhecidas e de prestígio passaram a ser consideradas na 
cesta de compras deste novo usuário  que até então não realizava tarefas 
domésticas.

- Propósito: mais um motivo de aproximação entre consumidores e marcas. 
Em tempos de crise, a escolha do consumidor entre diversas marcas e  
produtos pode não mais ser baseada apenas em preço, e passa a ser 
também um reflexo de como o indivíduo enxerga um negócio, seu nível de 
solidariedade e os seus impactos no mundo. Por isso, mais do que nunca, é 
importante que a marca esteja alinhada com valores que atraiam 
consumidores que se identifiquem com o seu propósito.

- Saudabilidade: o cuidado com a saúde entrou em destaque durante o 
período de confinamento, neste sentido produtos e marcas que atendam a 
essa demanda estão mais valorizados.

#1 TENDÊNCIA OU TRANSFORMAÇÃO #2 FATOS E DADOS

#4 IMPACTOS E SOLUÇÕES

Todos estes movimentos nos mostram o quanto o ser humano – consumidor - é determinante na 
definição da oferta e do ritmo de consumo das marcas e negócios. Ainda mais agora, as empresas 
deverão estar atentas aos movimentos do consumidor e na forma de se relacionar e se conectar com 
ele, com propósito, verdade e consistência, pensando sempre na cooperação e na responsabilidade 
social, tanto quanto o fazem para a lucratividade dos negócios.
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- Cerca de 45% das famílias brasileiras viram seus rendimentos caírem.

- Há um pessimismo sobre a recuperação da economia a curto prazo. A nível global, dois terços das 
pessoas esperam que demore muito tempo para a economia recuperar e que haja um impacto a 
longo prazo na perda de empregos e nas empresas em dificuldades.

- A compra por impulso sofre um revés; 84% das famílias afirmam que vão diminuir seus impulsos 
de compra.

- Estudos comprovam que o consumo consciente, sem desperdício, estão ganhando cada vez mais 
adeptos.
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Ecossistemas e Alianças Estratégicas09

• A evolução dos indicadores de fusões e aquisições no mercado global é 
crescente nos últimos 20 anos.

• No contexto de transformação e disrupção contínua, nasce uma nova 
dinâmica empresarial batizada de Ecossistemas de Negócio. Esse 
conceito ganhou força no maior mercado do mundo, China.

• Uma nova mutação de estrutura organizacional, desenhada e pensada 
com foco para a inovação, rapidez, adaptabilidade, sinergia, expansão e 
escala. É o modelo de organização de empresas que propicia 
crescimentos exponenciais.

• Os ecossistemas são formados por diversas empresas absolutamente 
independentes e especializados nas suas atividades, com fortes 
lideranças que têm ampla autonomia para liderar seus negócios.

• São suportados por tecnologias e experiências marcantes. A 
característica principal dos ecossistemas é que eles fazem outras 
empresas ou pessoas a trabalharem para ele de forma indireta, e por isso 
que crescem de maneira exponencial.

• As alianças estratégicas se dão pela necessidade de aumentar sua  
competitividade onde empresas combinam competências e recursos 
para gerar novas oportunidades e alternativas.

#1 TENDÊNCIA OU TRANSFORMAÇÃO

• As empresas que focarem em formar alianças para criar um ecossistema de negócios terão 
benefícios significativos:

#2 FATOS E DADOS

#4 IMPACTOS E SOLUÇÕES

Em momentos de grande transformação e dificuldades que encontramos na economia e no 
mercado, encontrar alternativas fora da nossa própria organização faz cada vez mais sentido com o 
objetivo de oferecer mais por menos para os clientes. Expandir o seu portfólio gera novas receitas e 
clientes
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• Preços mais competitivos com o fornecedor;

• Empresas juntas conseguem oferecer algo 
melhor, mais rápido e mais relevantes do que é 
feito sozinho entre as partes;

• Aumento significativo de receita devido a novas 
ofertas de produtos e serviços;

• Empresas se tornam muito mais maleáveis e 
adaptáveis as mudanças frequentes do mercado;

• Empresas mais conectadas com a vida do seu 
cliente oferecendo tudo que ele precisa no 
mesmo lugar, oferecendo maior conveniência e 
facilidade;

• Permite desafiar continuamente os modelos de 
negócios, buscar novas oportunidades de 
crescimento, avaliar de onde vem os maiores 
riscos mudando a forma de trabalho e a 
mentalidade das empresas.
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Ética Digital10

• Estamos vivendo mudanças contínuas nos modelos de negócios com a 
adesão de novas tecnologias em todos os setores acelerados ainda mais 
pela pandemia. As edutechs, fintechs, biotechs e outras techs estão cada 
vez mais presente na vida das pessoas.

• A digitalização e automação dos processos de interação com os clientes 
se tornam relevantes para aumentar a produtividade, reduzir custos e 
captar dados para realizar o desenvolvimento do relacionamento 
personalizado e se diferenciar no mercado. 

• Os valores da nova Geração Z (1995 - 2010), são liberdade, comunidade e 
individualidade. São chamados de geração da verdade. Essa geração 
espera que as empresas respondam as reclamações no mesmo dia em 
que são feitas, procuram saber a origem do que consomem, tentam 
comprar de empresas que consideram éticas e se recusam a comprar de 
empresas envolvidas em escândalos.

• A desonestidade na era digital pode quebrar a confiança do consumidor 
podendo inclusive ter um impacto exponencial na valor da empresa e na 
sua credibilidade junto aos grupos de interesse. Portanto ter práticas 
sustentáveis com uma governança corporativa baseada em 
responsabilidade social, ambiental e segurança é altamente relevante 
para fortalecer a confiança de seus clientes.

• As empresas precisam estar preparadas para essa nova realidade onde a 
confiança do consumidor para compartilhar seus dados está pautada em 
uma equação que ele perceba o valor adicional nessa transferência bem 
como tenha segurança sobre a ética digital das empresas, onde o 
tratamento dos seus dados seja realizado de acordo com o que a 
empresa se comprometeu, que garanta a sua privacidade e que tenha 
segurança que não terá exposição a riscos ou transferência para uso de 
outras empresas sem seu consentimento formal.

#1 TENDÊNCIA OU TRANSFORMAÇÃO

• Dados da ACI Worldwide mostram que o e-commerce cresceu, durante a pandemia, 209% versus 
o mesmo período do ano anterior e no Brasil, segundo a pesquisa do Compre&Confie o aumento 
do faturamento foi de 81%.

• 70% dos entrevistados pela SBVC pretendem comprar mais após a pandemia o que comprova a 
aderência do novo hábito de consumo.

• A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) passará a vigor a partir de maio de 2021 onde será 
requerido a adaptação das empresas as novas regras de utilização das informações e dados 
pessoais no ambiente online.

• Os Nativos Digitais já são 32% da população mundial e 20% do público brasileiro. 63% confiam na 
recomendação de amigos sobre marcas e produtos e 88% dizem que é importante que os 
influenciadores sejam autênticos e genuínos sobre seus interesses.

#2 FATOS E DADOS

#4 IMPACTOS E SOLUÇÕES

A transparência da governança, prática de preços, campanhas e na forma do uso dos dados será o 
selo de garantia que a empresa terá para estabelecer sua vantagem competitiva. Sem o 
consentimento do uso dos dados, as empresas entrarão numa vala comum, serão “commoditizadas”, 
e não conseguirão se diferenciar em um mercado complexo, competitivo e hiper conectado.
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Hiper personalização11

• Entender para atender o que o cliente precisa não é uma opção das 
empresas. O foco centrado no cliente, na experiência do consumidor 
com respostas rápidas e precisas em todos os pontos de contato on-line 
ou off-line é hoje o mínimo que se espera das empresas. O “x” da 
experiência é realizar isso de forma personalizada, que leve em 
consideração as suas preferências como indivíduo em tempo real.

• As empresas precisam estar nos mais variados momentos do cliente de 
forma que seu posicionamento como marca seja percebido durante a 
sua jornada de uma maneira que tenha uma conexão humanizada, 
como uma pessoa próxima a sua realidade, da sua dor e necessidades.

• Com a implantação de ferramentas que permitam a hiper
personalização com o uso dos dados, com comunicação ágil e contínua, 
as empresas passarão a se destacar em detrimento dos concorrentes e 
aumentar a recorrência de seus produtos e serviços. O acesso aos dados 
dos clientes nos diversos canais de forma integrada e ter uma estratégia 
elaborada para colocar em prática as réguas de relacionamento, 
estratégias de cross sell ou upsell, em todos os canais relevantes 
precisam ser consideradas no planejamento estratégico, testando e 
aprimorando com o monitoramento dos resultados.

• Os assistentes virtuais com inteligência artificial para facilitar a análise de 
dados também fazem parte de um atendimento estruturado para 
proporcionar essa experiência diferenciada e hiper personalizada.

• O próprio Whatsapp é mais um exemplo de canal que permite a hiper
personalização da comunicação de forma simples e direta que ainda as 
empresas estão aprendendo a explorar.

• As redes sociais, canais importantes que permitem o relacionamento 
com os clientes, também podem impulsionar os conteúdos de forma 
mais personalizada e ser um canal de coleta de informações contínuas.

#1 TENDÊNCIA OU TRANSFORMAÇÃO

• 69% dos consumidores desejam ter uma experiência personalizada e menos de 50% das marcas 
estão fornecendo isso.

• 3 bilhões de vezes por dia conteúdos são compartilhados pelas suas redes sociais mundiais.

• 80% do conteúdo da internet é gerado pelos usuários.

• 90% dos consumidores estão dispostos a compartilhar conteúdos de uma marca.

#2 FATOS E DADOS

#4 IMPACTOS E SOLUÇÕES

A Hiper personalização pode ser implantada através do uso de plataformas de análises de dados efetivas que 
permitam um entendimento profundo das necessidades, preferências e interações passadas. As ferramentas de 
automação com a segmentação dos clientes de acordo com seus hábitos e atitudes, podem proporcionar a 
individualização do conteúdo e a otimizam da experiência dos clientes. Quanto mais relevante mais serão 
compartilháveis e poderão ampliar o valor percebido da marca, produtos ou serviços.
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Inteligência Orçamentária12

• Os últimos meses mostraram que as empresas precisam repensar 
diversos pontos em sua forma de atuação empresarial. Nunca tanta coisa 
mudou em tão pouco tempo. O maior desafio de curto prazo é gerar 
resultados rápidos e práticos para a sobrevivência da empresa, além de 
mudar a forma de pensar custos e investimentos.

• Gastos ineficientes podem ter o mesmo resultado que gasto nenhum. A 
ordem é combater o desperdício de forma inteligente, definindo 
parâmetros de eficiência como nova regra de qualidade das despesas.

• É mandatório priorizar o planejamento orçamentário, sua execução ao 
longo do próximo exercício, bem como reformular padrões de 
governança e controle.

• Metodologias consagradas que combatem o desperdício precisam ser 
revisitadas. O Orçamento Base Zero sintetiza bem o caminho a seguir 
quando queremos romper com o ciclo vicioso da ineficiência 
orçamentária, só olhando pelo “retrovisor” e perpetuando as famosas 
“gordurinhas orçamentárias”.

• Novas ideias e novas práticas de mercado em relação aos custos estão  
sendo incorporadas pelas empresas. A criatividade dos colaboradores 
também não pode ser esquecida, num momento onde toda sugestão 
para reduzir custos é bem vinda e toda decisão de gastos prioritários 
precisa ter a participação dos colaboradores, motivando e garantindo 
uma execução comprometida com resultados no próximo ano.

• Principais objetivos que a inteligência orçamentária busca atingir:
1) Eliminação radical de desperdícios;
2) Quebra de paradigmas na forma de gastar os recursos;
3) Redução de custos sem afetar performance das áreas;
4) Sobrevivência e aprendizado na nova conjuntura.

#1 TENDÊNCIA OU TRANSFORMAÇÃO

• As maiores oportunidades de revisão de custos estão acontecendo:

• Reduções na ordem de 5% a 20% são realidades quando realizadas de forma 
profissional e isenta.

#2 FATOS E DADOS

#4 IMPACTOS E SOLUÇÕES

Passamos por um momento em que reduzir custos com inteligência pode definir a sobrevivência 
das empresas. Por outro lado, a redução de forma errada pode acelerar sua extinção. Saber o que é 
vital para as empresas e aplicar corretamente os recursos nunca foi tão importante. Manter o maior 
patrimônio da empresa, que são as pessoas, é prioridade. Conhecer detalhadamente seus custos e 
debate-los é muito importante no cenário atual.
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• Escritórios: redução do valor / m2 e das 
necessidades de mais espaço;

• Viagens e estadias sendo substituídas pelo 
uso intensivo de plataformas para reuniões à 
distância;

• Facilities: limpeza, segurança, serviços de 
transporte, manutenção predial;

• Infraestrutura Tecnológica: soluções de 
telefonia empresarial na nuvem integradas 
ao seu CRM.
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4. CONCLUSÃO E 
CONTE CONOSCO
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Os doze movimentos que apresentamos neste 

material foi fruto do trabalho do nosso time de 

consultores e demonstra a inquietude dos negócios 

de varejo e da cadeia de consumo e serviços.

São movimentos que iniciaram muito antes do início 

da pandemia gerada pela Covid-19, portanto é errado 

acreditar que resultados aparecerão no curto espaço 

de tempo e sem muito esforço e investimentos.

Tomem isso como um convite à discussão. O futuro 

das relações de consumo passa por tudo isso.

Obrigadx

TENDÊNCIAS OU TRANSFORMAÇÕES?

CONCLUSÃO
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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, e-
commerce, franchising, shopping
center e foodservice, por meio de
produtos e serviços que só pode
oferecer quem tem dirigentes,
executivos e profissionais
especializados no assunto.
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Alguns dos nossos clientes
VAREJO INDÚSTRIA SERVIÇOS
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