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Por que falar de 
tendências de 

consumo?



Mercadoria 
certa

Quantidade 
certa

Hora certa

Lugar certo

Preço certo

PREMISSA DO VAREJO





Varejo consiste na atividade 
comercial responsável por 

providenciar mercadorias e 
serviços desejados pelos 

consumidores.

SERVIÇO

Busca de produtos

Atendem a 
necessidade de um 

público

Canal de 
vendas

VAREJO COMO SERVIÇO

Varejo com ou sem loja física!



“A velocidade de resposta ao 
mercado é considerada a 

verdadeira alavanca competitiva” 



Quem é o cara 
mais importante 
de uma marca?





o consumidor 

tem usufruído 

de uma 

autonomia de 

escolha 

surpreendente

Com a 

ampliação 

do 

mercado



sumidor



Será que eu 
conheço o meu 
consumidor?
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Foco
DE CADA

cliente





“Novo Varejo não é somente O2O (online para off-line), 

mas a combinação perfeita de logística, sistema de 

pagamentos, blockchain e políticas”. Confuso? Nem 

tanto, se você estiver preparado para isso.





A loja é onde o cliente 
estiver





E no formato que o 
cliente quiser...

Endeless shopper







A loja  como 
3rd place



Ronald na Tailândia

O “Wâi” – Cumprimento local  reverência

Global + Local = Glocal (pense 
global, aja local)

Ronald no mundo

Aceno padrão



A FORÇA DO 
“INTERIOR”

diagnostico-do-delivery-de-comida-no-interior-do-brasil-



O CONSUMO VAI

CAIR...



Aumentar a receita

Melhorar a experiência 
do consumidor

Design

Reduzir custos





ADEUS CLIENTE “FINE”



- Cultura fine
- Atendimento fine
- Abastecimento fine
- Cadastro fine
- Metas fine
- Recrutamento fine
- ...



Aumentar a receita

Melhorar a experiência 
do consumidor

Design

Reduzir custos

Adquirir novos públicos
Reter o público atual
Lançar novos produtos

Melhorar experiência on-line
Melhorar engajamento
Melhorar a experiência na loja

Desenvolver produtos mais fáceis de usar
Aumentar a contribuição dos clientes para novos produtos e serviços
Lançar novos produtos mais rapidamente

Diminuir custos em tecnologia de comunicação
Melhorar abastecimento
Evoluir na retenção de pessoas



A loja tem uma 
proposta de valor que 
deve atender a todo o 
mindstyle do cliente





Abrace o seu cliente!
(todinho)



EMPRESAS COM CAUSA

MANIFESTO

RELAÇÕES PROFUNDAS



Proteção de dados







Global Consumer Pulse da Accenture Strategy





1. Definir os valores defendidos pelo seu negócio 

2. Ser claro e autêntico 

3. Engajar os consumidores em um nível mais 

profundo





SEGURANÇA DE  DADOS

PERSONALIZAÇÃO

MOBILIDADE

CROSS-CHANNEL

DIGITAL STORE

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

LOGÍSTICA DE VENDAS

ROBÓTICA 

REALIDADE AUMENTADA

REALIDADE VIRTUAL



- Podcasts
- Vídeos (com legendas)
- Nano influencers



Agrupamentos etários 
caíram por terra







Douyu China  e-Sports



Oberoi Índia  detox digital



Cliente no 
longo 
prazo





Agnóstico à idade

Jovelhos

Graysumer

 Os baby boomers têm muito mais em comum com os 

valores e prioridades dos millennials e das gerações mais novas 
do que muita gente percebe, e é essa mentalidade inclusiva 
que precisa ser compreendida e melhor atendida no futuro.  
GINA WESTBROOK (diretora de pesquisa Euromonitor
International)





Aproveitar a vida e crenças 
espirituais se tornam
prioridade entre as gerações mais 
velhas



Mudanças nas relações de posse

Não preciso ter para consumir

Ter | Estar | Ser

Posse desconectada do consumo



SERVIÇOS DE ASSINATURA



De um lado...



Retirado da palestra de Edmour Saiani





Retirado da palestra de Edmour Saiani







CONSUMIDOR 
FELIZ

Cultura empresarial bem estabelecida

Propósitos claros

Entrega de valor

Experiência coerente com a proposta de negócio

Olhar para o local

Equipe engajada







Antes do 
storytelling, o 

intrastorytelling



Feedback x Feedforward



Elevar

Sugerir

Questionar

Refletir
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