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“Você não está competindo contra a
marca que vende produtos similares
aos seus, mas sim contra todas as
experiências que o cliente tem.”
Dan Gingiss, CX Expert.

Autoria
siga @ffx.group

Criado a partir de pessoas que vivem o varejo e a
inovação, o FFX Group (Fast Forward Experience)
responde à necessidade de se adaptar e seguir
competitivo para o futuro. Somos um grupo de
curadoria que participa de eventos internacionais
de varejo e tecnologia e nos dedicamos a estudar
o comportamento de consumo para apresentar às
empresas brasileiras elementos claros que auxiliem
na tomada de decisão. O FFX Group é formado por
Gustavo Schifino, Mariana Carvalho, Tiago Mello e
Fabio Brunoro.

Design
siga @somosdx.co

Empresa focada em transformação digital, apoiou
a construção do estudo, a diagramação e design executado por Garbriel Schiavoni, Gabriela Almeida e
Lorenzo Cirolini.
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Autores
Gustavo Schifino
siga @gugaschifino

Sócio da FFX; Head da DX.CO; empresa do grupo 4all,
especializada em produtos digitais customizados; Cofounder QuiQ; Palestrante da agência Insperiência,
focado em comportamento e consumo na era digital;
Membro da comissão de transformação digital da ABF.
Conselheiro formado pelo IBGC. Mentor na Fábrica do
Futuro. Criador e CEO do Pier X, primeiro marketplace
phygital da América Latina. Experiência de 30 anos de
varejo e franquias. Curador de grupos brasileiros no
Websummit e na NRF.

Mariana Carvalho
siga @macarva

Sócia da FFX; Sócia da Ancar Ivanhoe; 21 anos de
experiência em shopping centers; Foco em inovação
centrada nas pessoas. Curadora na NRF, professora
em pós-graduação de varejo e mentora na TOP2YOU.
Formada em Comunicação Social, pós - graduada em
Marketing pela COPPEAD/UFRJ; especialização em
Design Thinking; cursos nacionais e internacionais
“Women in Innovation”, “Customer Experience
Innovation”, Future Literacy, Design de serviços,
Design sprints, Metodologias ágeis - Lean Inception e
Metodologias de aprendizagem.
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Tiago Mello
siga @tiagopmello

Sócio da FFX; Chief Strategy and Product Officer de
Digital Softwares na Stone. Tiago é um empreendedor
apaixonado por varejo, liderança e transformação
digital. Conselheiro, mentor do BRASA Next e professor
de empreendedorismo e estratégias disruptivas.
Tiago também é palestrante e curador de congressos
internacionais como NRF e WebSummit. Possui
MBA pela FGV e especializações em negociação,
liderança, finanças e estratégias disruptivas pela
Harvard Business School; inteligência artificial pela
MIT Sloan School of Management; empreendedorismo,
marketing digital e e-commerce na Wharton University;
product management, inovação, product marketing, e
empreendedorismo pela Stanford University.

Design
Gabriel Schiavoni
@gabrielschiavoni

Marketing Lead na DX.CO; comunicador, trabalha há
9 anos com comunicação e marketing e há 4 anos
com conceito e branding para marcas e eventos;
especializado em Design Estratégico pela Unisinos,
colaborou com cena empreendedora de Porto Alegre
através do E² - Ecossistema Empreendedor.
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Guia de leitura
Você pode ler o estudo inteiro ou ir direto ao setor de seu
interesse sem nenhum prejuízo, apenas recomendamos
a leitura prévia da contextualização referente ao porque
de um comportamento mais Colaborativo, Imediato e

Inteligente.
Esse material vai abordar as tendências a partir de 6
verticais de negócio. São elas:

1. Todas Empresas*
2. Varejo
3. Shopping
4. Food Service
5. Serviços
6. Indústria

* Na vertical Todas Empresas abordamos como
os novos comportamentos estão impactando
os negócios de todos os setores.
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“O 'normal' não volta. Está nascendo
o next normal: uma nova sociedade,
um novo relacionamento com a Terra e
uma nova experiência de ser humano.”
Charles Eisentein

Contextualização
O material que está em suas mãos é o Volume 2
do estudo feito pela FFX sobre comportamento
de consumo pós-covid-19. O Volume 1, lançado
em 2020, foi reconhecido como um trabalho
bem completo sobre o tema. Nele, construímos
a mandala do consumo pós-covid-19 em seis
setores da economia. Em 2020 encontramos um
comportamento de consumo mais humano, mais
austero e mais digital. O estudo deste ano vem com
o título “O Oceano Azul do Next Normal” e não mais
o Oceano Azul do Novo Normal , pois, nos demos
conta de que não existe uma definição estática para
esse novo comportamento que está em constante
movimento. É como se estivéssemos falando de
um live stream e não apenas uma foto. Em 2021,
percebemos que premissas de 2020 permaneciam,
mas agora outros três enfoques surgem com
muita força. Trata-se de um comportamento de
consumo mais coletivo, mais imediato e muito mais
inteligente. Diante de um momento de incertezas,
nada nos parece óbvio. Não acreditamos que exista
um único futuro, mas a indicação de possíveis
caminhos.
Chegamos até aqui sob a ótica de três dimensões
baseadas no relevante olhar do cliente, isto é, de
quem consome o seu produto ou serviço e se engaja
com a sua marca. O olhar que é necessário carregar
7
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e colocar no centro da estratégia da sua empresa.
A primeira análise que fazemos é a social, por
que as pessoas agem de determinada forma. Se
no mundo pós-covid vimos uma aceleração da
valorização do humano, isto agora evoluiu para
abraçar o COLETIVO, sob a forma de comunidades,
tribos e da própria diversidade e inclusão refletindo
a sociedade contemporânea. A segunda análise
refere-se a novos hábitos adquiridos com a
pandemia. O digital ganhou corpo e trouxe
simplicidade e conveniência, mas principalmente
ficou mais IMEDIATO. Tudo a um click de distância
nos deixou mais apressados. O contraponto é que
gera ansiedade e impaciência.

“Ninguém tem o poder de prever
o futuro. Mas podemos melhorar
muito monitorando forças, sinais
e tendências e pensando nas
implicações. Temos que moldar
cenários de 'E se …'”
Amy Webb

A terceira análise é sobre o consumo de forma
mais INTELIGENTE em 2021. Economizar tempo
e recursos, considerar o que de fato se valoriza e
deixar os momentos únicos para as experiências
memoráveis aparece como um caminho promissor.
A fidelidade está associada à sua empresa
apresentar a melhor alternativa de consumo, pois
o cliente mais preparado busca também mais
conveniência.
Assim, é com prazer que realizamos e
apresentamos este trabalho, convidando você a
usar esses insights para reflexões, adaptações e
ações no “Next Normal” da sua empresa.
8
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Veja também a Mandala 2020

Conheça também nosso primeiro report de tendências
de comportamento e consumo, o Novo Normal. Você
pode acessar gratuitamente o material completo
clicando no botão abaixo.
‘

Oceano Azul do Novo Normal
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Mandala do

next
normaL
/

Um comportamento de consumo mais colaborativo,
imediato e inteligente.
Essa mandala é um resumo do conteúdo que você
encontrará nas próximas páginas desse estudo.
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Mandala do

next
normaL

Mais Coletivo
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Mandala do

next
normaL

Mais Imediato
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Mandala do

next
normaL

Mais Inteligente
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Mandala do

next
normaL

Mais Coletivo
Mais Imediato
Mais Inteligente
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next
normaL
Impacto dos
comportamentos
de consumo

Mais Coletivo
Mais Imediato
Mais Inteligente
nas verticais abaixo:
Todas Empresas
Varejo
Shopping
Food Service
Serviços
Indústria
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mais
coletivo
Nesta nova era de incertezas, atributos como segurança,
confiança e credibilidade são desesperadamente
desejados pelos indivíduos. Por outro lado, formas de
relacionamento mais autênticas encontram seu espaço,
potencializando o conceito das comunidades, unindo
grupos que compartilham interesses em comum. As
comunidades ganham cada vez mais relevância, as
marcas possuem uma oportunidade de inovar, criando e
colocando as “comunidades de marca” em uma posição
estratégica no seu negócio, construindo, colaborando
e se engajando com seus clientes. As comunidades
têm o poder de trabalhar a identidade pessoal e social
das pessoas, ajudando-as a se sentirem bem com elas
mesmas e a se identificarem com quem usa sua marca
– o que traz o senso de pertencimento. Por isso, a
interação contínua é importante. Não apenas comercial,
mas ensinando algo novo, agregando valor e criando
experiências participativas. Ser mais relacional do que
transacional e estar em sintonia com os interesses dos
diferentes clientes. Essa é uma oportunidade única para,
de uma forma mais estruturada, sua marca se destacar
no mercado. Além de criar comunidades, observe as
que já existem – se são consistentes, se tem sinergia
com sua marca e se encaixam na sua estratégia. Dentro
de uma nova realidade de vanguarda, a diversidade &
inclusão podem agregar muito valor às comunidades se
o conceito estiver sendo bem trabalhado nos valores da
marca.
17
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mais coletivo
pelo mundo
A Lululemon é uma referência
mundial em comunidade e seu CEO
não cansa de repetir que que o
maior ativo da marca é a autêntica
e direta relação com os clientes.
A Nike constrói comunidades
através do amor compartilhado
ao esporte. Foco em construir
comunidades ativas com mais
igualdade e inclusão.
A Sallve é uma marca de
cosméticos nativa digital brasileira
que co-cria seus produtos com os
consumidores.
Lego Ideas é uma comunidade
onde os amantes de Lego podem
compartilhar criações fantásticas
com o brinquedo, votar e ganhar
prêmios.
A Common Room é uma startup
focada em gerenciamento de
comunidades.
18
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mais
imediato
“A sociedade de
consumo tem mais
dinheiro que tempo”
Gustavo Schifino, FFX e DX.CO.

"The Now Customer" ou “O Consumidor do Agora” é a
forma como o mercado global chamou o consumidor
que quer tudo agora, onde e como desejar. Trata-se do
consumidor on demand elevado à enésima potência. Os
clientes, hoje, medem o tempo em segundos e minutos,
e não mais em horas ou dias. Na NRF 2021 foi divulgada
uma pesquisa do varejo americano onde revela que 59%
dos consumidores apropriam a rapidez na entrega como
um item decisivo no momento da compra.
A verdade é que todos estamos nos transformando em
"now customer".
Isso tudo porque o cliente não compara mais seu
produto ou serviço com o do seu concorrente, mas tem
a expectativa de um tratamento tão bom quanto o que
recebe do Spotify, Apple ou da sua padaria preferida –
que sabem seu nome e preferências. E, ainda, deseja que
você seja simples e rápido como a Amazon e com uma
usabilidade como a Netflix, por exemplo.
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mais
imediato
Com isso em mente, aqui vão três dicas:
1. Um Canal Próprio da sua marca sempre vai
trazer o menor custo, o controle da experiência
e a propriedade dos dados, sendo, portanto,
imprescindível. Contudo é também preciso
estar onde o cliente está, ou seja, dentro das
plataformas de maior audiência. Dentro do
possível, procure levar essa audiência para o
seu canal próprio.
2. Entenda que agora é a Loja Física que serve
ao e-commerce e não mais o contrário.
3. E acredite, Agilidade na Entrega e nas
Respostas muitas vezes vale mais que
desconto.
Além disso:
62% dos consumidores dizem que a rapidez
da entrega é decisiva para uma experiência
positiva.¹
55% dos consumidores estão dispostos a
trocar a loja que compram considerando o
tempo de entrega.²

¹ eMarketer ² Capgemini
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mais imediato
pelo mundo
Entregar rápido é exigência do
consumidor com comportamento
imediatista.

Para seus membros Prime, a Amazon está
elevando a entrega garantida de dois dias
para apenas um dia.
O Walmart está oferecendo entrega
NextDay gratuita para compradores online
sem cobrança de taxa de adesão.
The Little Posy Co., empresa de delivery
de flores da Austrália, é capaz de aumentar
sua frota de 20 a 60 motoristas com
rapidez e eficiência, para que possam
capitalizar no aumento da demanda.
A Local Roots NYC e Oco Meals,
combinam logística direta e reversa para
entregar refeições enquanto recolhem
embalagens de alimentos vazias para
reutilização.
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mais
inteligente
A pandemia trouxe restrições financeiras para grande
parte da população. Seja pela redução do poder de compra
ou pela falta de segurança financeira, o consumidor e as
empresas se tornaram mais austeros. Essa tendência foi
identificada no estudo de agosto de 2020 – “Oceano de
Oportunidades do Novo Normal". Antes da covid-19, os
consumidores já estavam mais exigentes, mais digitais
e mais bem informados. Com a aceleração dessas
tendências, e somando-se ao processo de amadurecimento
da austeridade, chegamos ao consumidor com um
comportamento mais inteligente.
Além de mais inteligente, o consumidor se mostra mais
consciente, pesquisa bem as opções antes de tomar uma
decisão e, cada vez mais, passa a consumir com os seus
valores em mente, escolhendo comprar de empresas
alinhadas ao seu propósito. Toda essa mudança de
comportamento e consumo foi acelerada porque, pela
primeira vez na história, vivemos uma crise de acesso.
Todas as crises anteriores foram causadas por problemas
de oferta ou demanda, mas, dessa vez, as pessoas até
queriam consumir, ir a um restaurante ou viajar e não
podiam. O confinamento modificou drasticamente a maneira
como consumimos. Houve uma digitalização forçada e 1
em cada 5 consumidores¹ reportaram que mudaram sua
maneira de comprar. Devido à falta de acesso aos hábitos
tradicionais de compra, 75% dos clientes² reportaram ter
experimentado marcas diferentes durante a pandemia.
22
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mais
inteligente
Segundo o “European Journal of Social Physchology”, uma
pessoa leva de 18 a 254 dias para formar novos hábitos,
portanto, os consumidores já foram expostos a uma
nova rotina por um período muito maior. Por isso, o novo
comportamento já é uma realidade. Neste estudo, vamos
avaliar os desdobramentos do comportamento inteligente
para todas as empresas e para diferentes indústrias.
Dados de mercado:
34% dos compradores que compartilham
seus dados esperam receber uma experiência
personalizada dentro da loja.¹
Os consumidores querem estar no controle
de aspectos da experiência que os varejistas
costumam controlar, como verificar o estoque
(53%). Eles também querem consultar preços e
fazer o check-out (33%), em vez de falar com um
funcionário da loja (15%).²
Do total do consumo que migrou para o online,
apenas 23% dos consumidores irão transferir seus
gastos de volta para a loja física.³

¹ PSFK x Suzy Future of Retail Survey 2021
² Euromonitor COVID-19
³ "How Retailers Can Capture $5 Trillion of Shifting Demand."
Boston Consulting Group, 2020.
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mais
inteligente
pelo mundo
A empresa de tecnologia Google recentemente
abriu sua primeira loja física permanente de
varejo, localizada embaixo dos escritórios da
empresa no bairro de Chelsea, em Manhattan.
A Google Store oferece um varejo educacional,
envolvente e de alto contato. O interior da nova
iniciativa é organizado como um showroom
experimentalmente modular.
Por meio de uma série de experiências
imersivas e merchandising narrativo, a Google
Store mostra como os produtos da marca
podem se encaixar e melhorar a vida diária dos
consumidores com simulação de diferentes
cômodos.
A Lululemon lançou novo serviço permite
que os visitantes da web se conectem ao
vivo com um membro da equipe Lululemon
para recomendações de produtos, ajuda para
saber o tamanho ideal ou outra assistência na
compra, quando e onde o cliente precisar.
Resultados:
Aumento de 30% no valor médio do pedido
para compradores do bate-papo por vídeo.
Taxa de conversão 4x maior.
94% dos clientes entrevistados no momento
classificam a experiência do chat de vídeo
como positiva.
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mais
inteligente
pelo mundo
Adidas lança 'Choose to Give Back', um
programa de revenda habilitado pela thredUP
A indústria da moda é uma das maiores
poluidoras do mundo - e a adidas e a thredUP
estão usando sua escala para promover um
ciclo de vida de produto mais circular.
O programa Choose to Give Back da adidas
é desenvolvido pela ThredUP's Resale-as-aService® (RaaS®) e convida os consumidores
a enviar suas roupas e sapatos usados de
volta para a adidas para serem reutilizados ou
revendidos.
A thredUP está transformando a revenda
com tecnologia e a missão de inspirar uma
nova geração de consumidores a pensar em
peças de segunda mão em primeiro lugar.
Recentemente lançou uma plataforma de
Resale-as-A-Service® (RaaS®) da thredUP,
que facilita a revenda moderna para várias
das principais marcas e varejistas do mundo.
thredUP processou mais de 125 milhões de
itens de segunda mão exclusivos de 35.000
marcas em 100 categorias. Ao estender o ciclo
de vida das roupas, o thredUP está mudando
a maneira como os consumidores compram
e trazendo um futuro mais sustentável para a
indústria da moda.
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mais
inteligente
pelo mundo
Com base em suas ofertas de realidade
aumentada, a Etsy lançou a Etsy House, sua
primeira experiência de realidade aumentada
interativa que permite aos compradores
visitar uma casa digital decorada com itens
selecionados. A Etsy House apresenta
renderizações em escala real e imagens em
360 graus em uma casa virtual, são expostos
os itens vencedores do prêmio Etsy Design,
móveis, obras de arte e outros artigos. Se os
usuários gostarem de algo eles podem passar
o mouse sobre ele para ver as informações do
produto e um link de compra.
O Walmart simplifica a compra de produtos
ecológicos e saudáveis. O Walmart criou o Built
for Better para ajudar os clientes a encontrar
marcas e produtos alinhados com valores de
sustentabilidade como alimentação saudável, e
itens com menor dano ao ambiente.
Existem duas categorias o Build for Better,
para você e para o planeta. Os ícones no site
e no aplicativo ajudam os compradores a
encontrar produtos que atendam aos padrões
independentes, como EWG Verified, Energy Star
Certified ou Rainforest Alliance Certified.
O anúncio foi o mais recente passo do Walmart
em direção a suas metas de sustentabilidade,
que incluem se tornar uma empresa de carbono
negativo.
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Efeitos

em diferentes
segmentos
de mercado
A seguir, analisamos o impacto de um consumo mais
coletivo, imediato e inteligente, em seis verticais:
Empresas em Geral, Varejo, Shopping Center, Serviços,
Food Service e Indústria.

1. Empresas em geral
2. Varejo
3. Shoppings
4. Food Service
5. Serviços
6. Indústria
27
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mais coletivo

em todas
empresas
Liderança na incerteza
“Mais empresas deveriam considerar os
líderes de recursos humanos quando estiverem
procurando preencher uma vaga de CEO.”
Ellie Filler, Korn Ferry.

Nesta era em que as empresas precisam se transformar,
tornarem-se mais ágeis e flexíveis, surge um novo rol de
competências imprescindíveis, especialmente para os líderes
do futuro. Apesar da relevância digital, a mais importante é a
competência humana – não é de surpreender que diretores
de RH venham assumindo a presidência de empresas. Cada
vez mais, é destacada a capacidade de aprender, a coragem
de confrontar suas próprias crenças, verdades absolutas
e culturas intocáveis, de questionar e se abrir à inovação.
A “escuta ativa” também é destacada como característica
inerente ao novo papel de liderar: entender os problemas e
construir colaborativamente com os times, atuar de forma
transparente, se mostrar empático e ao mesmo tempo
vulnerável, praticando a liderança situacional. Mesmo que
não seja um expert em tecnologia, o skill de uma consciência
digital também é imprescindível: saber usar os recursos e as
ferramentas para potencializar as entregas. Encorajar o time a
inovar, abraçando um novo mindset, buscando novas formas
e metodologias para fazer isso. Inspirar, gerar confiança
e engajar as pessoas liderando pelo exemplo e de forma
genuína sempre será o melhor caminho. E, por fim, impulsionar
uma cultura que coloque as pessoas, de fato, no centro das
decisões – o que é estratégico para quem quer se manter
relevante no mercado.
28
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mais imediato

em todas
empresas
Plataformas
Em 2020, entre 50% e 60% do e-commerce aconteceu
dentro de plataformas. A frase do estudo da FFX
daquele ano – " Você estará em uma plataforma ou
será uma" – nunca foi tão verdadeira. A diferença
fundamental entre negócios lineares e negócios de
plataforma é que os primeiros seguem a lógica de uma
cadeia de abastecimento onde A oferece algo para B,
enquanto os segundos proporcionam que fornecedores
e compradores se encontrem exponencialmente sem
depender de nenhum canal ou elo na cadeia, conforme
ilustração abaixo.¹

¹ Platform Strategy Institute
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mais imediato

em todas
empresas
Plataformas
É equivocado dizer que aplicativos, sites ou camadas de
orquestração são negócios de plataforma, pois esses
não são sobre a tecnologia usada; são sobre o modelo de
negócio usado. É importante entender que existem muitos
tipos de plataforma, conforme ilustração abaixo:

Existem plataformas, principalmente do tipo marketplace,
que podem ser nocivas ao seu negócio, especialmente
quando não compartilham com você os dados completos
do seu cliente. Isso pode deixá-lo dependente de uma
empresa terceira sem que você perceba. Por outro lado,
existem plataformas colaborativas em praticamente
todos os setores – AirbnB, Nextdoor e Blablacar são bons
exemplos. Muitos autores tratam todas as plataformas
como marketplaces, mas entendemos que plataformas são
mais amplas que marketplaces, pois vão além da oferta
de produtos e serviços. Assemelham-se a uma feira livre,
só que digital. É onde fornecedores e compradores se
encontram e transacionam na forma como lhes convêm.
Outros dados que reforçam a importância das plataformas:
8 das 10 maiores empresas do mundo são negócios de
plataforma. 60% das startups no mundo que passaram de
U$ 1 bilhão de valuation são empresas que utilizam modelo
de negócio baseado em plataformas.
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mais inteligente

em todas
empresas
Digital First & Data Driven

As empresas precisam repensar sobre como se tornar mais
digitais para crescer com agilidade. Na esfera do consumo
inteligente, analisamos comportamentos transversais a
todos segmentos: o Digital First e o Data Driven.

Digital First. Novos clientes chegaram em número
recorde a sites e aplicativos, criando novas jornadas e
comportamentos.Em 2020, com a grande aceleração
para o digital, cerca de 72% da população 18+, no Brasil,
fez ao menos um pedido online.¹ As empresas que
foram mais ágeis em pivotar e construir uma experiência
digital first reimaginada estão se destacando, diferente
daquelas que demoraram a se mexer. Pelo mundo, nesse
mesmo ano, houve um recorde de falências, liquidações
e fechamentos de empresas.¹ A mudança para o online
desafiou a capacidade delas se adaptarem, tendo que
retrabalharem diversas estratégias, tornando a experiência
digital a principal alavanca para seu crescimento. Mas o
fortalecimento do e-commerce é apenas um aspecto da
construção da agilidade digital desta era. O engajamento
quase ilimitado com os consumidores por meio de um mix
de táticas de marketing omnicanal e soluções digitais que
redefinem a experiência offline são cruciais para moldar a
agilidade e aumentar a resiliência. O “Next Normal” será
muito mais digital. Com algumas exceções, empresas
precisam imaginar a sua estratégia digital não como um
componente de marketing, cliente, serviço ou produto, mas
como o principal motivador da experiência do cliente e do
crescimento do negócio.
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nem todas
empresas
Digital First & Data Driven

Data Driven. Vivemos em um mundo movido a dados, onde
grande quantidade deles está sendo gerada por cada processo
digital, com sistemas, dispositivos e sensores ao nosso redor.
Organizações estão adotando estratégias de análise de dados
avançada para obter insights em tempo real. Isso permite
uma melhor tomada de decisão para otimizar as operações,
prevenir ameaças e fraudes e capitalizar novas fontes de
receita. As empresas estão usando dados de alta qualidade
em tempo real para servir de base às decisões de previsão de
curto prazo que orientam a estratégia operacional. Ao aplicar
inteligência artificial e machine learning aos dados do cliente e
do mercado, as lojas podem criar previsões complexas sobre
padrões de compra futuros, taxas de retorno, necessidade de
estoque e até mesmo tendências sociais. Essas informações
criam abordagens inteligentes e/ou automatizadas para
operações internas, como merchandising, gerenciamento de
estoque e design de loja. As empresas estão cada vez mais
acessando suas comunidades de clientes para perguntar como
os compradores estão se sentindo, para fazer crowdsourcing de
novas ideias de produtos e solicitar feedback a fim de inspirar a
criação de novos produtos. A análise de multidões não apenas
coleta dados primários valiosos para validar as tendências do
mercado, como promove a lealdade do cliente e aumenta o
engajamento. Um grande problema, entretanto, é que o aumento
na quantidade de dados coletados, por muitas empresas, não
forneceu uma compreensão substancialmente melhor de
seus clientes, porque a modelagem de dados desatualizada
não é capaz de capturar as mudanças com a granularidade e
velocidade necessárias.
² “The Pandemic Has Pushed Retail Bankruptcies to a Record." Barron’s, 2020
² IBGE ³Statista
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Assuntos importantes
> Mundo Híbrido.
> Nômades Digitais.
> Data Warehouse.
> Saudabilidade.
> Conversational-Commerce.
> Marketplace Especialista.
> Plataformas Colaborativas.
> Carbono Zero.
> Cashback.
> HiperLocal.
> Democratização da Personalização.
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no varejo
A força das comunidades
"Nós temos que começar a aceitar que o varejo
físico vai se tornar um sistema de suporte para
o varejo digital."
Kate Ancketill, CEO GDR.

Dentro de uma necessidade emocional dos
consumidores de se conectarem a uma causa maior,
ficou ainda mais relevante para uma marca varejista não
apenas vender produtos, mas reimaginar a experiência
de varejo construindo relações. Pois elas são cruciais
para esse setor porque significam confiança, e sem
confiança as vendas não acontecem da mesma forma.
Quase 2/3 dos consumidores globais consideram
a confiança muito importante e 47% dos brasileiros
concordam em boicotar uma marca que se comporte
de forma antiética.¹ Quando os varejistas geram a
confiança, empoderam-se para fazer muito mais do
que apenas fechar uma venda. Quando uma marca
é centrada na comunidade, ao invés de projetar sua
necessidade, ela desenvolve um conteúdo centrado
no valor de marca para o cliente e numa experiência
participativa para esse. Se bem gerida e alimentada,
a comunidade pode ser o motor do negócio e toda a
valorização do hyper local faz parte dessa estratégia.
¹ Mintel Report
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no varejo
O novo papel da loja física

A loja física nunca foi tão importante, apenas
trocou o seu papel. Deixou de ser um ponto
de venda para tornar-se embaixada completa
da marca. Quer dizer, deve ter a bandeira do
propósito da empresa estampada em sua loja
para que todos possam ver. Deve ser um local
para ensinar os clientes a usarem seus produtos
e para descarte dos mesmos. Agora é a loja física
que impulsiona o online e não o contrário.
Assim, ela deve estar preparada para servir de
estúdio para livestream commerce e tutoriais.
E, obrigatoriamente, precisa oferecer alguma
experiência – até um chá de sabor único vale. A
loja deixa de ser um local “fonte de stress” (seja
por fila no caixa ou espera do estoque) para se
tornar um local de prazer e aprendizado.
A venda acontecerá a um simples comando de
voz, depois que o cliente já estiver seduzido pelo
seu produto ou serviço. Se será na loja ou não, é
apenas um detalhe.
Nesse contexto novos modelos surgem a
profusão, com destaque para dois que surgiram
recentemente e roubaram a cena:
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no varejo
O novo papel da loja física

Live Stream Commerce - Direto da China, e lá com
mais de U$ 200 bilhões em vendas/ano, é a mais
profunda realidade do varejo global. Para se ter
uma ideia, um único influencer – Jiaqi Li, também
conhecido como o "Lipstick King" – tem uma
audiência diária de mais de 3 milhões de pessoas,
e as vendas, em alguns dias, podem ultrapassar
sete dígitos.

A China, diferente dos EUA, remunera seus KOLs
(key opinion leaders) com comissões importantes
na medida em que os posts saem de valores
fixos para comissões diretas. Isso tem feito toda
diferença e já começa a ser usado no Brasil. O
livestream é verdadeiro, imediato e imperfeito – a
cara da geração Z.

Dark Stores - Inspirado no food service que
criou as Dark Kitchens – cozinhas voltadas
integralmente para o delivery – o varejo também
passa a inaugurar lojas com essa finalidade. Mas
deveriam ser chamadas Light Store, pois tem muita
luz: são lojas-estúdio onde vendedores/influencers
tem o local pronto para fazer a venda em redes
sociais.
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Marketplace especialista

Existem dois tipos de marketplaces online: os
generalistas – onde o objetivo é oferecer a maior
quantidade de produtos possível aos clientes, como
Amazon, AliBaba, Mercado Livre, Magazine Luiza,
Americanas.com, dentre outros; e os marketplaces
especialistas – que focam em um segmento ou
especialidade, trabalhando fortemente com curadoria
de produtos, como Farfetch (moda de luxo), Dafiti
(moda e lifestyle), Madeira Madeira (bens para o lar),
Netshoes (artigos esportivos), dentre outros.
O grande objetivo do marketplace generalista é
aumentar a diversidade de produtos disponíveis,
permitindo que diversos vendedores, mais conhecidos
como sellers, se conectem às plataformas para
vender seus produtos. O maior desafio desse modelo
é unificar a experiência ao cliente e minimizar as
fricções.
Já os marketplaces especialistas são diferentes.
O foco é ter o melhor mix possível para atender ao
público-alvo do site, pensando mais na qualidade do
que na quantidade.
O processo de curadoria para os quais sellers podem
se cadastrar na plataforma é uma das funcionalidades
mais importantes desses sites.
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Marketplace especialista

Esse é um segmento que vem crescendo muito no
mundo e segue alguns exemplos na figura a seguir.

Aproveitando o potencial dos marketplaces
especialistas, alguns e-commerces próprios de marcas
já consolidadas e com alto fluxo de clientes online
estão começando a se abrirem para, a partir de uma
curadoria, plugarem em seus sites produtos de sellers
diferentes e que sejam complementares a seu mix. O
objetivo é oferecer opções afins e complementares
a seus clientes, aumentando a atratividade do site,
podendo aumentar sua taxa de conversão e ticket
médio.
O FFX Group sustenta que cada marca deve ter seu
canal, como falaremos mais à frente, por vários
motivos, contudo estar presente em marketplaces
também é importante. Veja no quadro abaixo o quanto
os Marketplaces são relevantes em relação aos
e-commerces das marcas.
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Exemplos de empresas
Sour Patch Kids Store (NYC)
On running (NYC)
The Courts (NYC)
Harry Potter Store (NYC)

Perfect Diary (China)
Wishibam (França)
Niu/FlagShips (Itália)

Assuntos importantes
> Assinaturas de Produtos.
> Livestream commerce.
> Novos indicadores: tempo de permanência
no site e NPS (Net Promoter Score).
> Fintechs, wallets, pagamentos por
WhatsApp e Pix garantido.
> Lojas otimizadas: menos estoque, mais
experiência.
> “White Label”: a terceirização do
desenvolvimento de produtos e serviços.
> Programas de fidelidade simples de
entender e usar.
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Hub de conexões
"A pandemia foi um acelerador e não um
disruptor, especialmente para as lojas físicas e
para os malls."
Lee Peterson - WD Partners.

Ressignificar o shopping center é absolutamente estratégico
uma vez que, com a aceleração digital do varejo, as pessoas
não precisam ir até ele para fazer compras. Por outro lado,
a pandemia deixou claro como são valiosas as interações
humanas e o desejo das pessoas de se reconectarem.
Por isso, há um enorme potencial para ele ser um hub de
comunidade e conexões. Ser um oásis, um lugar energizante,
oferecer experiências que saiam do lugar comum na vida
das pessoas e ofereça conveniência em um espaço para
os clientes se entreterem e socializarem. Flexibilizar os
formatos de varejo, ousar em criativos pop-ups temporários,
valorizar o hyper local, divertir, educar, abusar da tecnologia
para entreter e facilitar a vida das pessoas fazendo com que
elas experimentem coisas novas, são ações imperativas
para esse segmento. Adotar um approach de “testar e
aprender” também é importante para avaliar o engajamento
dos clientes e o impacto nos resultados. O shopping é, em
geral, um produto da e para a comunidade e, muitas vezes,
o que funciona em um não necessariamente funciona em
outro. Conhecer muito bem seus clientes e o que funciona
considerando a cultural local pode ser uma oportunidade
para ele não perder sua importância, engajando fortemente
sua comunidade. A força dos dados, mais uma vez, torna-se
absolutamente relevante.
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Conveniência via dados e AI
O shopping center, como toda a cadeia de
abastecimento, precisa se reinventar e pode ampliar
a sua importância, e não o contrário como muitos
sustentam. O lugar ao sol está mais associado à
indulgência, à saúde, ao aprendizado, ao divertimento, à
gastronomia, às novas sensações do que propriamente
à venda. Nos parece que o caminho comum de
transformar o shopping em um marketplace é muito
arriscado, pois nessa área a concorrência é muito
grande. No entanto, potencializar aquilo que só o
shopping tem é onde pode estar o pote de ouro.
Recomendamos observar estes 3 itens no que se refere
à adaptação ao “Next Normal”:
1. O que posso fazer para deixar a experiência sem
fricção, seja no estacionamento ou na conveniência de
consumo.
2. Armazenamento, Organização e Monetização dos
dados. O shopping center pode saber muito mais sobre
seus consumidores do que o marketplace, e não o
contrário, como acontece hoje.
3. Incorporar o "caça talentos". Focar em trazer
também para o shopping empresas que estão fazendo
sucesso nas redes sociais. Refletir sobre as locações
de longo prazo e com boas garantias, observar se
realmente representam o que a sociedade quer ver no
empreendimento. Ao final do dia, o TikTok não pode ser
mais interessante do que um passeio ao shopping.
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Mix phygital
Por mais de 50 anos, o modelo de shopping center como
conhecemos se provou super resiliente, agradando os
clientes e exigindo poucas mudanças. Entretanto, com
as profundas transformações no comportamento de
consumo e, consequentemente, no varejo, eles estão
se adaptando para melhor atender ao mercado. Um dos
principais desafios que enfrentam é como montar um
mix que seja atraente para a comunidade que o cerca.
Ele precisa evoluir para conseguir servir os desejos e
necessidades do cliente que hoje é omnicanal, quer
ser atendido da forma que lhe convier e dificilmente
passará apenas por um canal quando for consumir. O
shopping passa a ser um espaço social para descoberta,
aprendizado e compras, sustentado por uma camada
digital de experiência do cliente para aumentar a sua
satisfação. Com essa configuração, a ideia é apoiar
os varejistas na adoção de oportunidades no mundo
híbrido, isto é, online e offline, atraindo e aumentando
uma comunidade dinâmica e responsiva, alimentada
por um ecossistema de sensores e análises para
aprofundar a percepção e a experiência do cliente. O
modelo phygital está preenchendo a lacuna entre os
canais físicos e digitais e criando uma oportunidade
para o marketing omnicanal, que ainda é um desafio e
exige muita coordenação e coerência a partir do estudo
das personas e suas jornadas. O phygital será, ou já é,
o futuro do varejo, e sua adoção ajudará as empresas a
sobreviverem e prosperarem.
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Exemplos de empresas
The New La Samaritaine (Paris)
Siam (Tailandia)
Jewel (Singapura)

Assuntos importantes
> Espaço de conveniência e
entretenimento.
> Monetização de dados.
> Espaços de Indulgência e Serviços.
> Entretenimento familiar.
> Curadoria e Personalização.
> Geolocalização para ofertas preditivas.
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MA CHANCE: VALORES PRORROGADOS ATÉ 15 DE SETEMB
5 razões para acelerar com o FFX
no maior evento de varejo do mundo,
a NRF 2022 em NY.

elere com o FFX na mais incrív
12
A
20
DE
JANEIRO
nada no maior evento de vare
do mundo, a NRF 2022 em NY.
12 A 20 DE JANEIRO
UNIQUELESS

WRAP-UP

Experiências únicas cuidadosamente
preparadas e selecionadas para trazer
a você as melhores oportunidades
nas visitas técnicas muitas vezes
exclusivas. operacionais, econômicos
e culturais de cada negócio.

Ao final do dia nossos curadores,
de maneira interativa e colaborativa,
provocam os participantes para trocar
e dividir suas percepções, criando
uma sinergia entre o grupo e
potencializando os insights, learnings
e takeaways para você.

FFX DOUBLE

em apartamento double
RELACIONAMENTO

Vamos além da troca de cartões.
A intensa jornada pelo
conhecimento e nossos momentos
de descontração, naturalmente
aproximam os executivos de vários
segmentos do varejo que participam
do nosso grupo, gerando vínculos
profissionais para sempre.

$$ 5.750,00

$ 4.750,00
+ impostos.

FFX SINGLE

7 noites em apartamen
LEARN AND ENJOY IT

Nossa jornada foi desenhada
para oferecer o melhor equilíbrio
entre o conhecimento e o
entretenimento.
Além das experiências exclusivas
que preparamos, acreditamos que
você deva viver e sentir o que essa
incrível cidade tem a oferecer.

U$$ 6.750,

U$$ 5.750
+ impostos.

MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO DO MERCADO.
Acesse o nosso QR CODE, saiba mais sobre o FFX Group,
aproveite as condições promocionais e
junte-se a nós nessa incrível jornada.

ngresso NRF
or para varejista

1.000,00

Aéreo NR

U$$ 74

(mais taxas de44em
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Serviços de assinatura

"Nenhum benefício é bom o suficiente para que
abra mão dos dados de seus clientes."
Gustavo Schifino, FFX e DX.CO.

No último pós-NRF FFX 2021 que realizamos, um dos
take aways foi “serviço como nova experiência” e um dos
exemplos que destacamos foi o serviço de assinatura.
No Brasil, temos os “clubes de assinatura”, que vêm
crescendo demais em todo o mundo. Mais da metade
dos consumidores digitais disse já ter se inscrito em um
desses serviços. Paga-se um valor recorrente, tem-se
acesso a serviços e até recebe-se em casa um box com
os produtos que você mais gosta. O modelo de negócio foi
inaugurado pelos segmentos de moda e beleza, mas hoje
ele se diversificou bastante e adicionou também conceitos
de curadoria, elevando a percepção do produto recebido.
A gastronomia vegana, as cervejas artesanais, os vinhos,
queijos, as carnes e os cafés já são produtos vendidos
por clubes de assinatura no Brasil. E um trabalho nesse
sentido, conhecendo o cliente através de seus dados,
podendo atender à diferentes lifestyles e até mesmo de
forma personalizada é um super valor agregado. Adicionar
esse serviço ao seu negócio, gerando valor para o cliente
e garantindo uma receita recorrente, pode ser uma
oportunidade para aumentar ainda mais o awareness e o
share of heart da sua marca e te render um novo negócio.
E a criação de comunidades pode ser uma ótima forma de
potencializar esta sua iniciativa.
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Canal Próprio e Curbside
Os números de crescimento dos pedidos online
impressionam. No Brasil, os pedidos cresceram 7 vezes
em relação a 2019. Em apenas 18 meses, passamos
de pouco mais de 100 mil estabelecimentos operando
delivery, para mais de 400 mil.¹
Nesse cenário, os marketplaces dominaram o ambiente.
A cada 10 pedidos de delivery no Brasil, 8 são feitos
através de marketplaces, que, na maior parte das vezes,
não compartilham os dados do cliente, assim como
trazem custos muito elevados.
Isso acabou gerando um ambiente que o setor de
food service trabalha para reverter, seja ampliando a
relevância de seus canais próprios, seja mobilizando
suas entidades com iniciativas como a do Open Delivery,
da Abrasel, que cria um protocolo para facilitar as
conexões entre os stakeholders. Ou como o QuiQ,
iniciativa que organiza todos os pedidos em um único
local, simplificando muito a operação de delivery e
facilitando a entrada de novos marketplaces. O QuiQ
ainda conecta a logística e a indústria, devolvendo às
marcas o controle total da operação de delivery, take
away e curbside.
¹ ABRASEL
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Canal Próprio e Curbside
A estrela do momento é o canal próprio de cada marca,
pois é onde a empresa tem o maior relacionamento com
os clientes e o menor custo de originação.
Outra importante funcionalidade a ser implementada é
o curbside – que é a retirada do pedido na porta da loja.
De acordo com dados apresentados na NRF 2021, as
empresas que implementaram curbside em 2020 tiveram
uma média de crescimento de 32% nas vendas online.
Por fim, cabe destacar a fusão completa de todos os
canais. Muitas vezes, os clientes começam a jornada em
um local e terminam em outro, de uma forma não linear
e de acordo com a sua mais absoluta conveniência,
conforme o quadro abaixo da consultoria Verint.
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Saudabilidade

A alimentação saudável está em alta. As preocupações dos
consumidores com glúten, laticínios, açúcares e organismos
geneticamente modificados (OGM) impulsionam essa
tendência. Além disso, com um estilo de vida prático, as
pessoas procuram lanches saudáveis e refeições prontas
para viagem. De acordo com um estudo recente¹, 49% dos
entrevistados indicam que buscam "alimentação consciente
no lugar de fazer dieta". A maioria dos consumidores¹ prefere
alimentos que consideram mais saudáveis e seguros para
o meio ambiente, impulsionando a venda de alimentos
orgânicos, com uma taxa composta de crescimento anual
projetada em 14,8%.¹ Para os clientes de hoje, especialmente
os Millenials e Gen Z, ter uma alimentação saudável é mais
do que buscar boas condições físicas. É uma questão de
estilo de vida, da expressão de sua identidade, valores e
crenças. Os desejos do consumidor reinam supremos – e a
indústria de restaurantes está mudando para atendê-los.
As marcas consumidas devem ser um reflexo dos valores
pessoais das pessoas, isto é, antes de comprarem qualquer
coisa, elas querem ser informadas sobre a história de origem,
os esforços de sustentabilidade, a ética corporativa, dentre
outros. Entrar no mercado de alimentos saudáveis envolve
mais do que apenas adicionar algumas sopas e saladas ao
menu do restaurante. É preciso muita pesquisa e estratégia
para acertar. Equilíbrio entre sabor, autenticidade, saúde e
transparência é um bom caminho para que sua marca seja
preferida pelos clientes.
¹ IFIC Food and Health Survey 2020
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Exemplos de empresas
NotCo (Chile)
QuiQ (Brasil)
Reef Kitchens (USA)
Impossible (USA)

Assuntos importantes
> Plataformas de gestão para os pedidos
online.
> Curbside.
> Marketplaces Especialistas (veganos,
sustentáveis, alergênicos friendly, etc).
> Promocodes, cashback, e combos.
> Canal Próprio.
> Single profile/Data lake.
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P2P (Peer to Peer)
"No mundo antigo, você direcionava 30% do seu tempo
para construir um ótimo serviço e 70% falando sobre ele.
No novo mundo essa proporção é invertida."
Jeff Bezos, Amazon.

O P2P (peer to peer) é um modelo de negócio que
nasceu da economia colaborativa e se baseia no
conceito de pessoas servindo pessoas, fazendo
desaparecer a lógica de que conexões de negócios
precisam ser feitas apenas com empresas. Na era
digital, no contexto de um mundo mais coletivo e
comunitário, graças à tecnologia, as pessoas se
organizam para servir as outras por meio de plataformas
colaborativas. O interessante é que cada um pode ser
por vezes fornecedor, por vezes consumidor. O conceito
se iniciou com o Napster, que digitalizou a música e
permitiu que ela fosse compartilhada, o que rapidamente
tornou os CDs obsoletos. O modelo vingou e uma série
de novas empresas seguiram a ideia incentivando a
oferta individual, a locação, o compartilhamento, tais
como AirBnB, Uber, Spotify, Mercado Livre, Enjoei,
dentre outros. Nasceu também o P2P Lending, que é
um método de levantar capital através da interação
direta com os investidores. Os serviços compartilhados
entre particulares só vêm crescendo e oferecem um
grande potencial para empresas que podem atuar como
plataformas para conectar compradores e vendedores.
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HyperLocal
De acordo com o relatório da TechCrunch.com, nos
EUA a venda online de determinada marca cresceu
29,7% nas cidades onde essa tem loja física. Comprar
no bairro em que se mora é, muitas vezes, preferência
das pessoas por diversas possibilidades: receber
rápido, ter uma entrega mais barata ou até gratuita,
valorização do comércio local e desenvolvimento do
pequeno empreendedor, ou ainda, por poder acionar
facilmente o fornecedor em caso de problema.
O Google, através da ferramenta de busca “nearme” tem sido fator importante nesse crescimento.
Plataformas colaborativas também se especializam
em facilitar a vida dos vizinhos. Um bom exemplo é
o aplicativo californiano Nextdoor, presente em 11
países (deve chegar ao Brasil esse ano) que conecta a
vizinhança, viabilizando o aluguel entre si de utensílios,
instrumentos e/ou equipamentos. Nesse mesmo
aplicativo, qualquer situação suspeita é informada, e
pedidos de socorro ou auxílio são disponibilizados.
A verdade é que, nesse globalismo reverso, as pessoas
estão dando preferência a consumir no seu bairro. É
um mundo ambíguo pois, se por um lado, o acesso a
plataformas globais chama a atenção para um mundo
sem fronteiras, por outro, existe a preferência local para
os bens de consumo do dia a dia.
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Reuso e Pós Uso
Para todos os desafios que a covid-19
apresentou às nossas suposições sobre o
comportamento do consumidor, uma coisa é
clara: os consumidores estão priorizando valor
e acelerando a mudança para um mindset mais
econômico.
Marcas cuja proposta principal agrega valor e
conveniência têm grande oportunidade de ganhar
uma maior participação no mercado.
Por sua vez, os jovens estão mais ligados do que
nunca na saúde do planeta. Com suas atitudes e
ações, a geração Z está demonstrando um desejo
genuíno de fazer parte da solução de longo prazo
para o desperdício.
A consciência da próxima geração de
consumidores é um fator favorável para as
empresas que entregam valor ao cliente de forma
sustentável.
As empresas estão procurando maneiras de
como acoplar o reuso e o pós-uso no seu modelo
de negócio.
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Em
alta
nos serviços
Exemplos de empresas
Figma
Vigga
CandooTech

Assuntos importantes
> Assinaturas.
> Sob Demanda.
> Auto Refil.
> Clube de Associados (memberships).
> Serviços dentro dos serviços.

53

Copyright © FFX & DX.CO

mais coletivo

na indústria
ESG (Environmental Social and Governance)
A tendência mundial de valorização dos índices ESG,
que monitoram a performance das empresas nos
aspectos ambiental, social e de governança, também
cresce no mercado brasileiro, mesmo que ainda
bem abaixo da Europa e EUA. A ESG vem ajudando
a estruturar e também a expandir o senso de
responsabilidade na transformação das corporações.
As indústrias precisam estar conscientes do seu
papel neste sentido e começarem a pensar com
mais carinho em projetos verdes e sociais. Isto deve
ganhar cada vez mais corpo e se inserir na cultura e
na estratégia do negócio é fundamental. Hoje, muitas
pessoas, especialmente a geração Z, consideram
estes valores na hora de decidir o que consumir.
Clientes querem empresas preocupadas em cuidar
das pessoas e do planeta e as indústrias tem um
papel muito relevante neste sentido.
50% da produção da H&M já é sustentável. Será
100% em 2030.' O Grupo Boticário também já tem
compromissos sócio- ambientais até 2030 por meio
de 16 metas para o futuro. Se o ESG ainda não faz
parte da sua estratégia empresarial, é urgente e
importante que faça.
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mais imediato

na indústria
D2C

(Direct to consumer, da indústria direto para o consumidor)

"Hoje a maior onda de oportunidades está
em logística, assim como esteve nos
marketplaces, há 10 anos atrás."
Gustavo Schifino, FFX e DX.CO.

Pesquisa recente realizada na Inglaterra pelo “The Drum”
revela que 55% dos clientes prefeririam comprar direto da
indústria ao invés de comprar pelo varejo. Esse dado não
chega a surpreender, pois desde que o mundo é mundo
os clientes querem pagar menos, e a compra direta traz
a primeira impressão de ser mais barato. Ocorre que os
marketplaces e a tecnologia são aliados importantes para
que a indústria avance nos domínios exclusivos do varejo
até aqui. Mas a verdade é que a indústria e os distribuidores
querem conhecer o que o cliente final pensa sobre seus
produtos, mas não querem se envolver com o fracionamento
e com o atendimento, pois sabem que isso é desviar o foco
prioritário de produzir melhor. Assim, pensamos que a D2C
(venda direta da indústria ao consumidor) é também uma
oportunidade para o varejo, que pode se colocar como o
parceiro ideal da indústria, repassando informações de forma
organizada para seu fornecedor e investindo em modelos
que trocam a intermediação pelo serviço de atendimento.
Exatamente como demos destaque no estudo da FFX de
2020. Um bom exemplo é a Camp – loja para crianças em
NY – que mistura parque de diversões e local para eventos.
Nela, 1/3 da receita vem das vendas; 1/3 vem de parcerias
com a indústria envolvendo dados; e 1/3 vem da realização de
eventos com crianças.
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mais inteligente

na indústria
Parcerias
Fazer parcerias estratégicas é uma das principais
tendências dos últimos anos e passou a ser um grande
diferencial competitivo para as empresas. A proposta
com parcerias é oferecer produtos ou serviços que sejam
complementares ao negócio, maximizando assim o fluxo do
varejista – online ou offline. O verdadeiro teste do conceito
é se elas resultam em aumento de vendas e/ou visibilidade
para ambas as partes. E quando se trata de parceria física,
é uma grande batalha pelo fluxo de clientes porque a ideia
é oferecer produtos ou serviços adicionais para atrair um
maior volume de consumidores. Parcerias já vêm ocorrendo
entre varejistas, inclusive concorrentes, o que é denominado
no mercado de coopetição. Mais recentemente, temos
observado um movimento cada vez maior de parcerias
entre indústrias e varejistas. Uma das primeiras parcerias
da indústria foi entre a Samsung e a Bestbuy para resolver
a perda de capilaridade para vender seus dispositivos caso
a BestBuy fosse à falência. A Samsung montou então uma
miniloja dentro das lojas da BestBuy, além de um centro de
atendimento e serviços. Desde então, diversas parcerias
de indústrias com varejistas foram estabelecidas, onde a
indústria consegue ter acesso à capilaridade do varejista
para divulgar seus produtos, e o varejista se beneficia
financeiramente além de atrair fluxo para a sua loja. Alguns
exemplos de parceria entre indústria e varejo são: BMW
& Louis Vuitton, Starbucks & Spotify, Apple & MasterCard,
Levi's & Pinterest, Amazon & American Express, Walmart
& BuzzFeed, dentre outras. E isso é só o começo de uma
tendência de colaboração que veio para ficar.
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Em
alta
na indústria
Exemplos de empresas
WHOOP
Function of Beauty
Hims & Hers
ALLURE STORE

Assuntos importantes
> Investimento da indústria para destacar
seus produtos em marketplaces.
> Produtos que focam no bem-estar e
saudabilidade.
> Aproximação das indústrias ao
consumidor final.
> Logística como diferencial competitivo.
> Atenção as 3 etapas da vida dos
produtos: Construção, Manutenção e
Reciclagem.
> Assinaturas D2C.
> Impacto das Dark Groceries na Industria
da Alimentação.
> Cyber Security and Privacidade.
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Dicas
de leitura
da FFX Group

A Era do Acesso, de Jeremy Rifkin.
The Opt-Out Effect: Marketing Strategies that Empower
Consumers and Win Customer-Driven Brand Loyalty, de
Gerald Smith.
Post Corona. From Crisis to Opportunity, de Scott
Galloway.
Humanocracy - creating organizations as amazing
as the people inside them, de Gary Hamel e Michele
Zanini.
“A regra é não ter regras”: A Netflix e a cultura da
reinvenção, de Reed Hastings e Erin Meyer.
“The Heat of Business”: Leadership Principles for the
Next Era of Capitalism, de Hubert Joly.
“Onde os sonhos acontecem”: meus 15 anos como
CEO da Walt Disney Company, de Robert Iger.
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Conclusão
do estudo

“Eu nunca perco, ou
ganho, ou aprendo”
Nelson Mandela.

A FFX está muito feliz de publicar o volume 2 do
e-book Next Normal. Aprendemos muito fazendo esse
material para você que nos dá a honra de sua atenção.
A velocidade das transformações é imensa, por isso
dedicar-se a aprender, ou por vezes desaprender, é tão
importante para manter-se interessante na vida pessoal e
na profissional.
O estudo desse ano, que é uma evolução do e-book
de 2020, trouxe com clareza três comportamentos
de consumo que certamente estão impactando sua
empresa hoje e impactarão ainda mais nos próximos
anos. Cada vez mais, não é sobre fazer negócios e sim,
sobre fazer a coisa certa. A era digital empoderou as
comunidades, acelerou o ritmo do planeta e deixa a cada
dia os consumidores mais inteligentes e ansiosos. Olhar
para tudo isso com múltiplas lentes vai lhe ajudar a estar
em sintonia com o next normal. Fizemos esse material
com muito carinho, e se você quiser estar perto da
gente, nos siga em nossos canais, vamos continuar nos
esforçando para merecer seu tempo. E fique à vontade
para compartilhar esse conteúdo com quem desejar.
FFX
Fast
Foward
Xperience
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Inscreva-se para receber o
próximo estudo em seu e-mail.
‘

Receber próximos estudos
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