
 

                                                                                        

CENÁRIOS E PERSPECTIVAS 

Palestrante: Silvio Laban 

O contexto atual do varejo global e, particularmente, no Brasil demanda eliminação de 

fronteiras, sejam elas de tempo e de espaço. Este contexto fica mais acentuado, a partir da pandemia 

e de suas consequencias. Essas consequencias irão promover mudanças substanciais nos 

indivíduos e nas suas relações, bem como nas organizações e na sociedade.  Assim 

sendo, este cenário demandda repensar um varejo SEM FRONTEIRA: 

 Simplicidade 

Processos e atividades simples que simplificam a operação e também a vida dos 

consumidores. Sortimento, comunicação e layout e  organização  da  loja alinhados  às  

demandas dos consumidores ajudam a melhorar a experiência de compra. 

 Experiência Diferenciada 

Diferenciado não significa  sofisticado  ou  caro.  Ouvir,  de  fato,  o  consumidor permite  

melhor compreender aquilo que ele valoriza e que,  portanto,  pode  criar diferenciação e 

desenvolver uma proposta de valor que atenda à sua jornada. 

 Melhoria Contínua 

Num contexto de mudanças cada vez  mais  aceleradas,  experimentar  de  forma contínua, 

ágil e rápida, com ou sem o uso da tecnologia é determinante para capturar as mudanças no 

contexto e no comportamento do consumidor. 

 Facilidade 

Criar mecanismos e soluções que facilitem a jornada do consumidor em todas as  etapas,   

por meio da comunicação, de serviços pré e pós venda. Estas soluções devem ecomomizar tempo, 

entreter, educar e informar. 

 Relevância 

Significa, de fato, conectar a oferta e a demanda e conhecer seu consumidor, cada vez mais, 

oferecendo-lhes produtos, serviços, atendimento, ofertas relevantes, ou seja, que fazem sentido 

para o público-alvo e não apenas para a empresa e suas relações comerciais. 

 Omnicanalidade 

Não se trata de pensar em canais, mas sim numa experiência que pode iniciar-se num  canal   

e percorrer outros. Assim sendo, buscar soluções que integrem os pontos de contato e que 

permitam reconhecer e acompanhar os consumidores é essencial. 



 Novas Soluções 

Buscar inovação que seja relevante para os consumidores e não apenas tendências gerais ou 

tecnologias  mais  avançadas. Novas  soluções  compreendem   identificar   e   oferecer   novos 

serviços, novos produtos, novos formatos, novas formas de comunicação e diálogo. 

 Tecnologia 

Considerar o papel dual da tecnologia como ferramenta de inovação, mas também como 

ferramenta de simplificação e racionalização. Além disso, lembrar que tecnologia vai além da 

informação e passa por equipamentos que sejam mais sustentáveis e econômicos ou mesmo na 

forma de criar soluções para os consumidores. 

 Eficiência e Produtividade 

Num contexto cada vez mais competitivo, a busca por eficiência e produtividade deve ser 

redobrada. A tecnologia pode ser um importante aliado, porém pouco serve se não estiver alinhada a 

processos mais simples e a uma equipe motivada e engajada. 

 Informação 

Utilizar a tecnologia e os pontos de contato para obtrer dados e transformá-los em 

informações que permitam desenvolver ações que aprimorem a experiência de compra dos 

consumidores e a integração da cadeia e da empresa com todos os stakeholders. 

 Relacionamentos com Consumidores e Fornecedores 

Desenvolver canais multidirecionais de comunicação com os consumidores favorece o 

aprendizado, cria empatia e possibilita desenvolver e evoluir uma experiência de compra 

diferenciada cada vez mais relevante. 

Maximizar a integração e a troca de informações com os fornecedores aproximando a oferta da 

demanda e possibilitando que os consumidores conheçam e aprendam mais sobre os produtos e 

serviços que consomem. 

 Alma 

Nenhuma ação na direção de melhor servir os consumidores será bem-sucedida se não   

contarmos com uma equipe integrada, engajada e que seja capaz de se sentir relevante e que consiga 

enxergar nas  suas  atividades  um  propósito  mais  elevado.  Propósito  elevado que deve guiar as 

ações e representar a alma da organização. 

 

AS NOVAS OPORTUNIDADES TECNOLÓGICAS 

Palestrante: Alexandre Quadros– Koch Supermercados 

E-commerce: 

É um caminho sem volta! Comece devagar, implante um piloto,  faça  os  ajustes  e  defina  o  seu  
modelo antes de replicá-lo. Não existe uma  segunda  chance  para  causar  uma  boa  primeira 

impressão. Não erre na forma de avaliar o  resultado  do  e-commerce.  Trate  o  e-commerce  como 
uma nova loja. 



Tecnologia: 

Use-a apenas para vender mais e/ou reduzir  despesas.  Se  a  tecnologia  a  ser  implantada não  

atender a pelo menos um desses pontos, desista da ideia! 

 

Gestão: 

Adeque seus custos ao novo  momento.  As  empresas  de  sucesso  serão  aquelas  que  

conseguirem eliminar o atrito com o cliente sem cobrar mais por isso. Se determinada função, 

processo ou ativo não reduz despesa e nem aumenta a venda, então deve ser eliminado 

imediatamente! 
 
 

Palestrante: Sérgio Missão – Consinco 

- Operação básica BEM PREPARADA, com processos automatizados e gerenciados; 

 
- Estrutura APERFEIÇOADA, liderança ativa, boas estratégias, execuções com qualidade e 

produtividade EFICIENTE, são meios para a diferenciação perante os concorrentes e trarão MELHORES 

RESULTADOS. 

 
- Há uma mudança REAL no comportamento e quem conseguir fidelizar seus clientes terá VANTAGEM 

COMPETITIVA. 

 
- Utilização de METODOLOGIAS ÁGEIS, para realizar os projetos, executando e evoluindo por partes. 

 
- As empresas que INTENSIFICAREM ESFORÇOS em tecnologia, mudando suas culturas para se 

tornarem mais ágeis e flexíveis terão MELHORES DESEMPELHOS. 

 
- Em momentos de crise, quem aposta em tecnologia, pode estar à frente, e com VANTAGEM 

PERANTE SEU CONCORRENTE. 

 
- Sabemos a dificuldade de ADOTAR TECNOLOGIA todo tempo, mas é preciso adotá-la em algum 

momento. 

 
- Canais Loja Física e e-commerce: um canal COMPLETANDO O OUTRO. A experiência na loja física e 

a efetivação das compras no eletrônico; 

 
- LOJA FÍSICA: oportunidade de evolução no Autoatendimento, eliminando o atrito dos clientes. Self 

Checkout, Self Scanner, PDV Mobile, Checkout Descentralizados, Totens, Apps. 

 
- E-COMMERCE: agora passou a ser um canal essencial. A experiência ao cliente determinará sua 

fidelização. Cuidar do site deixando-o agradável e de fácil navegação,  cuidando  da disponibilidade 

dos produtos, cuidando da entrega. Oportunidade de evolução em Drive Thru e Lockers. 


