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Introdução 

 

O Big Show da NRF é o maior evento de varejo do mundo que ocorre todos anos da 

cidade de Nova Iorque, desde de 1911 e mesmos nos períodos de guerras nunca deixou 

de ser realizado.  

Em 2020  o evento bateu o seus recorde de público, com 40.588 inscritos de mais de 

100 países diferentes. O número de brasileiros também foi recorde com 1.900 participantes, 

o que representou 4,7% do total, sendo a maior delegação de um país foram do dos EUA, 

ganhando inclusive do Canadá, que tem rivalizado com o Brasil na disputa pelo primeiro 

dentre os países estrangeiros. 

O Big Show para a nossa delegação teve inicio no sábado com o workshop de 

abertura e jantar no restaurante Brasil, Brasil, quanto tivemos a oportunidade de fazer uma 

apresentação sobre o evento e passar as principais dicas para que os participantes tirasse 

o máximo de proveito do maior evento de varejo do mundo 

Neste material vamos fazer um resumo das principais palestras, por dia de evento, 

depois faremos um o que aconteceu na parte de exposição e tecnologia e, por último, um 

resumo sobre as nossas visitas técnicas. 

  

1- Principais Palestras 

1.1 – Abertura do Big Show da NRF por Chis Baldwin presidente do conselho da NRF e CEO da BJ’s  

Wholeasale Club Inc. 

Deu boas vindas a todos e manifestou sua satisfação com o sucesso do Big Show 

2020, com mais de 40 mil presentes de mais de 100 países. Mencionou que o varejo é 

o setor mais dinâmico do mundo e que vem liderando o processo de inovação da 

sociedade, que vem investindo no consumidor que quer ter mais acesso a mais 

produtos. Citou uma pesquisa na qual 80% dos consumidores dizem que a experiência 

é mais importante que o produto. Citou empresas com Nike e Target que tem foco no 

consumidor e que a inovação melhorou a experiência de compra nas referidas 

empresas. Afirmou que estamos no principio da revolução do empoderamento do 

consumidor. Mencionou também o trabalho social que a fundação da NRF, que na 

noite de sábado, dia 11/01/2020 arrecadou 5 milhões de  dólares para fazer o seu 

trabalho. A fundação tem 60 mil aprendizes, doa mais de um milhão de refeições para 

pessoas carentes, estão doando 58 milhões de dólares para o combate ao câncer de 

mana. Falou ainda do grande trabalho social que as empresas varejistas dos EUA 
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fazem para melhorar a vidas das pessoas. Por último mencionou, com grande 

entusiasmo o evento de 2020 é o maior da história, do qual tivemos a honra de 

participar. 

 

1.2 Palestra de Satya Nadella – Diretor Executivo da Microsoft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CEO da Microsoft, 

 Satya Nadella,  

 

O salão principal do evento estava lotado, no domingo de manhã para ouvir o CEO da 

Microsoft, Satya Nadella, fazer o discurso principal do Big Show  2020,  Nadella foi apresentado 

pelo presidente do conselho da NRF, Chris Baldwin, presidente e CEO do BJ's Wholesale 

Club. Citando as estatísticas recordes da série - 40.000 participantes de 100 países 

representando 16.000 varejistas - Baldwin observou que o setor está vivo e bem e mudando 

rapidamente. 31% do PIB mundial está ligado ao varejo. Os enormes investimentos que a 

indústria vem fazendo em tecnologia nos últimos anos estão dando resultados, disse Baldwin, 

notadamente no campo essencial da satisfação do consumidor: 83% dos clientes dizem que a 

conveniência é mais importante do que há cinco anos e 60% dizem que os investimentos do 

varejo melhoraram sua experiência de compra. 

Os enormes investimentos que a indústria vem fazendo em tecnologia nos últimos 

anos estão valendo a pena. 

Para  Satya Nadella,  os dados desempenham e continuará a desempenhar papel 

fundamental no setor de varejo. O varejo é um gerador massivo de dados, disse ele: 40 

terabytes por hora. "O que faremos com todos esses dados?" 
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Como uma indústria, ele disse, o varejo o usará para conhecer seus clientes, capacitar 

seus funcionários, criar uma cadeia de suprimentos inteligente e reinventar seus modelos de 

negócios. 

A maior parte dessa reinvenção dependerá de medidas tomadas por varejistas 

individuais. “O meme dos anos 20”, disse Nadella, “serão varejistas que mudam para sua 

própria intensidade tecnológica. Não se trata de tirar a arte do varejo. Trata-se de aumentar sua 

intensidade tecnológica. Você não pode ser legal associando-se a um amigo técnico - você 

precisa ser legal por conta própria. Você precisa se orgulhar da capacidade digital que criou. ” 

Uma chave crucial para o sucesso do varejo na nova década é usar a tecnologia para 

apoiar os funcionários. “Fornecer dados aos funcionários”, ele disse, “é a coisa mais intensiva 

em ROI que você pode fazer. Aumenta sua taxa de conversão em 15% e sua taxa de 

satisfação em 10%. ” 

Ele citou como exemplo a Ikea, que desenvolveu um aplicativo que simplifica bastante a 

maneira como os funcionários reorganizam seus horários, de modo a atender às suas próprias 

necessidades e padrões de tráfego nas lojas. No processo, a Ikea cortou seis níveis de 

administração entre a equipe que utiliza a tecnologia e a equipe que a desenvolve. 

Nadella encerrou suas observações com o que equivalia a um chamado às armas. “Hoje, 

quando você olha para a publicidade on-line, é um monopólio, um oligopólio - escolha sua 

palavra. Existe a morte, os impostos e os gastos crescentes em publicidade on-line. Não há 

muito que possamos fazer sobre os dois primeiros, mas - dependendo das decisões que 

tomamos agora - há algo que podemos fazer sobre o terceiro. 

“Temos que mudar a dinâmica aqui. Você tem que mudar a dinâmica. Você tem, como 

varejistas, o ativo mais valioso: dados de comportamento do consumidor para fins 

comerciais. A questão é: como você pode, através de seus esforços de marketing, converter 

isso em efetivamente novos canais de publicidade on-line que podem beneficiar todas as 

marcas, todos os fornecedores. Para mim, talvez isso seja necessário para reformular o varejo.  

Cada varejista tem que usar sua capacidade  tecnologia, o papel da Microsoft é ajudar a 

construir a independência tecnológica.  
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Ela falou sobre a personalização, mencionando que 30% das compras são feitas por 

recomendação e que 80% querem produtos personalizados. A Starbucks usa sua própria 

inteligência artificial, para que cada parceiro possa fazer algo mais pelos seus clientes. A 

Walgreens usa a IA para atender 8 milhões de clientes. Citou que 80% dos clientes podem 

comprar online e retirar na loja. Esta prática de retirar na loja está aumentando. 

1.3 Palestra: Uma nova era de transformação no Sam’s Club. 

 

 

 

 

 

A professor e autora 

da MIT Sloan School 

of Management, 

Zeynep Ton, e o 

CEO do Walmart 

nos EUA, John 

Furner. 

 

Enquanto ele era presidente e CEO do Sam's Club, John Furner encontrou líderes que 

agradeceram à empresa por adicionar membros da equipe e clientes que elogiaram "novos" 

produtos - mesmo que o número de trabalhadores não tenha mudado e os produtos 

mencionados tenham sido vendidos lá por décadas. 

A diferença? Um esforço conjunto para capacitar os trabalhadores, liberando-os para 

estarem mais presentes, e uma simplificação da linha de produtos com uma redução 

significativa nos SKUs. Menos opções, como se vê, realmente reduzem o cansaço da decisão. 

Furner, que recentemente foi nomeado presidente e CEO do Walmart EUA, dividiu o 

palco com a professora e autora do MIT Sloan School of Management, Zeynep Ton. Por que os 

empregos no varejo podem ser bons empregos". Furner fora inspirado no livro de Ton, " A 

estratégia de bons empregos: como as empresas mais inteligentes investem em funcionários 

para reduzir custos e aumentar lucros ", e os dois se conheceram através de um amigo em 

comum. 

https://www.hmhbooks.com/shop/books/The-Good-Jobs-Strategy/9780544114449
https://www.hmhbooks.com/shop/books/The-Good-Jobs-Strategy/9780544114449
https://www.hmhbooks.com/shop/books/The-Good-Jobs-Strategy/9780544114449
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Os estudos de caso do livro foram convincentes, disse Furner; o que se destacou foi que 

as pessoas se sentiram empoderadas e que o trabalho que estavam realizando - seja em uma 

loja de varejo ou em uma loja de conveniência - era importante. 

"O trabalho que fazemos é importante", disse ele. “Comecei no varejo trabalhando em um 

centro de jardinagem em uma loja do Walmart…. Percebi que servir as pessoas e melhorar 

suas vidas fazia uma diferença real. Acho que nosso papel, liderar grandes organizações, é 

garantir que nossas equipes tenham os recursos, a clareza e realmente todo um sistema e 

processo em torno deles para fazer o ambiente funcionar, para que possam se sentir bem-

sucedidos. ” 

Não há melhor investimento que você possa fazer do que nas pessoas que você 

tem em sua equipe, que estão servindo as pessoas que estão pagando para você estar 

lá. 

O Sam's Club partiu em uma jornada nos últimos anos: os funcionários receberam 

aumentos significativos, por exemplo, com os líderes da equipe vendo aumentos de 12 para 20 

dólares por hora.  Somente pagar a mais não resolve, mais um conjunto de coisas. O ganho de 

produtividade superou os investimentos nas pessoas. Reduziu a rotatividade e isso gerou 

ganhos. Mudou a forma de remuneração para quem atende o cliente ganha mais. Reduziu a 

variedade para aumentar a produtividade. Reduziu entre 25 e 30% o SKU e aumentou em 5 

pontos no NPS. E a tecnologia foi incorporada para trazer as pessoas que não estavam 

fazendo trabalho de transação, para  para o chão da loja para servir os clientes. 

Os resultados foram positivos, impactando dramaticamente as taxas de retenção, 

aumentando os resultados e melhorando a satisfação do cliente. Mas o trabalho continua, 

mesmo quando Furner segue em frente. 

“Uma coisa que você nunca quer fazer no varejo, e eu quero ter muito cuidado com isso, 

é que você nunca diz: 'Temos a resposta. Nós descobrimos isso. Porque nossos clientes estão 

sempre mudando ”, disse ele. “Independentemente de quão bem você pensa que está, daqui a 

uma semana, daqui a um mês, haverá muito mais a fazer. E há a questão de como você 

dimensiona isso em operações tão grandes. ” 
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Mas tudo dito: "Não há melhor investimento que você possa fazer do que nas pessoas 

que você tem em sua equipe, que estão servindo as pessoas que estão pagando para você 

estar lá". 

Ele disse estar "muito orgulhoso da equipe" e observou que a liderança do varejo é 

semelhante à execução de um revezamento. Ele recebeu o bastão e seu trabalho era ajudar a 

garantir que a próxima líder - Kathryn McLay - tivesse "uma chance melhor de vencer com esse 

time do que eu quando cheguei lá". 

Ton, entretanto, encerrou a sessão com um plano de ação. 

“O que aprendemos hoje é que uma mudança é possível. E é possível até para um 

varejista de baixo custo. A mudança não é apenas a coisa certa a fazer, oferecendo bons 

empregos, mas é a coisa inteligente a ser feita do ponto de vista competitivo e financeiro. ” 

O que ela acha inspirador sobre Furner, ela disse, é sua convicção de que a mudança 

funcionaria, sua coragem e sua capacidade de fazer "grandes e ousadas mudanças de humor 

em tão pouco tempo". 

1.4 Palestra: Uma conversa com a CEO da Kohl’s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michele Gass 

CEO Kohl’s 

Não foi uma linha reta que levou Michelle Gass a se tornar CEO da Kohl's. Mas foi, talvez, 

adequado em um setor que continua a inspirar a necessidade de mudar e se adaptar. 
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Gass, que foi nomeada "The Visionary" pela Federação Nacional de Varejo, sentou-se 

com a repórter da CNBC Courtney Reagan no domingo no  para conversar sobre a trajetória da 

empresa e sua própria carreira. Quanto ao prêmio, é uma honra oferecida anualmente a um 

executivo de varejo com um histórico comprovado de mudança de liderança no setor.  

Gass terminou a faculdade com um diploma de engenharia química; ela trabalhou para a 

Procter & Gamble Company no desenvolvimento de novos produtos e depois no 

marketing. Seu melhor treinamento era sobre a solução de problemas, disse ela, e logo 

descobriu que tinha mais interesse em solucionar problemas para o consumidor do que 

qualquer outra coisa. Quase 17 anos na Starbucks em uma variedade de papéis de liderança 

seguidos; Gass chegou à Kohl's em 2013 na recém-criada posição de diretor de clientes e 

liderou a criação da Agenda de Grandeza da Kohl no ano seguinte. Ela se tornou CEO em 

2018, a primeira mulher a ocupar o cargo.   

"Você segue sua paixão, permanece fiel aos seus valores e ao seu núcleo, mas permite 

que essas oportunidades se revelem", disse ela. 

O mesmo pode ser dito para a empresa que ela dirige. Nos últimos anos, a Kohl's se 

posicionou como destino de produtos ativos e de bem-estar para a família. Ele reformulou seu 

programa de fidelidade, introduziu novas marcas, investiu em digital, mudou o foco para o 

varejo omnichannel centrado no cliente e criou uma cultura de risco em geral. 

Um desses riscos? Permitindo que os clientes devolvam itens da Amazon nas lojas  da 

Kohl. 

“Estamos numa época em que você tem que pensar de maneira diferente. Pode ser 

assustador, mas eu olho para ele como, 'Uau. As regras mudaram. E quais são as 

regras? '” 

"Havia algumas pessoas que pensavam que estávamos um pouco loucas quando este foi 

anunciado", disse ela. “Mas estamos em um momento em que você precisa pensar de forma 

diferente. Isso é empolgante. Pode ser assustador, mas eu olho para ele como, 'Uau. As regras 

mudaram. E quais são as regras? '” 

Uma das coisas que a Kohl's fez é se concentrar em parcerias estratégicas, mantendo a 

autenticidade principal e se tornando cada vez mais relevante. A parceria da Amazon visava 
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diretamente atrair mais pessoas para a loja, e ela disse que as duas organizações têm forças 

complementares. Não é apenas que a Kohl's tenha 1.200 lojas e que 80% dos americanos 

moram a 20 quilômetros da localização da Kohl. Também é que a cultura amigável e prestativa 

da empresa os tornou "realmente bons" em fazer dos retornos uma experiência agradável.   

Nem toda a conversa olhou para trás; Gass também provocou mais por vir.  

A empresa anunciou recentemente um próximo dia do investidor e repensar a experiência 

da loja é decididamente parte de uma nova estratégia em desenvolvimento. "Estamos 

experimentando em algumas de nossas lojas o uso de tecnologia, como os clientes fazem 

check-out, o uso de armários, como o layout funciona, por isso é realmente convidativo", disse 

ela. 

A categoria de beleza também está na agenda. Hoje é um negócio pequeno para a 

Kohl's, disse ela, mas cresce significativamente com novo foco e novas marcas. "Temos 11 

lojas-piloto que foram totalmente reprojetadas e reimaginadas para criar uma nova experiência 

de beleza para nosso cliente", disse ela: estamos recebendo ótimas críticas, então você pode 

esperar ouvir mais; muita gente pensava que eu era louca, mais arriscar é a melhor estratégia. 

1.5 Palestra: Missão Popular: a jornada para sustentabilidade. 
 

 

 

Jennifer Walsh, fundadora da Walk 

with Walsh Media, Heather Deeth, 

gerente de compras éticas da Lush 

Cosmetics North America e Jennifer 

Gootman, vice-presidente de inovação 

social e vice-presidente de 

responsabilidade social corporativa da 

West Elm  

 

“Missão de base: a jornada para a sustentabilidade” fez mais do que programas 

complementares ou esforços pontuais para que a sustentabilidade fosse destaque  das marcas 

que estão no mercado há muito tempo, tecendo conceitos e compromissos como fornecimento 
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ético, produtos artesanais, comércio justo e embalagens reduzidas para o verdadeiro ser de 

quem são. 

Jennifer Walsh, fundadora do Beauty Bar and Walk da Walsh Media, levou à conversa 

Heather Deeth, gerente de compras éticas da Lush Cosmetics North America, e Jennifer 

Gootman, vice-presidente de inovação social e vice-presidente de responsabilidade social 

corporativa da West Elm. Deeth e Gootman compartilharam brevemente os esforços contínuos 

de sua empresa e, em seguida, responderam a diversas   perguntas de Walsh. 

A Lush é uma marca global de beleza de bilhões de dólares do Reino Unido. Possui 900 

lojas - 250 nos Estados Unidos e Canadá - e uma presença digital significativa. A Lush North 

America também é verticalmente integrada, possuindo lojas próprias, fabricando e distribuindo 

seus próprios produtos no Canadá e comprando em fazendas no Arizona, Guatemala, Uganda 

e Peru. 

“Na Lush, estamos criando uma revolução cosmética para salvar o planeta. Todos 
nós precisamos participar.” 

Heather Deeth, Lush Cosmetics América do Norte 
 

Em termos de sustentabilidade como parte do negócio, Deeth disse: “temos muita sorte, 

porque temos seis valores que estão no nosso negócio desde o início, muito mesmo.” Isso 

inclui políticas rigorosas contra testes em animais, cosméticos frescos com datas de produção, 

compra ética, uma linha de produtos 100% vegetarianos (80% veganos), foco em itens 

artesanais e embalagens “nuas”. 

A compra ética se destaca, disse ela, devido ao enorme escopo de produtos e 

ingredientes envolvidos. Os valores compartilhados e a transparência vão além dos 

fornecedores de nível 1. As parcerias de longo prazo são importantes, assim como o 

fornecimento direto, tanto quanto possível, e uma política de “ir além” que se estende além da 

assinatura de códigos de conduta para explorar ecossistemas inteiros, a cadeia de suprimentos 

de mão de obra e muito mais. 

"Na Lush, estamos criando uma revolução cosmética para salvar o planeta", disse 

Deeth. “Na verdade, acho que precisamos de uma revolução…. Todos nós precisamos 

participar. ” 
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Quanto a West Elm, Gootman levou o público de volta à fundação da empresa em 2002, 

no Brooklyn, com o simples lema de ser "um pouco mais verde a cada dia". A jornada para a 

produção ética e materiais responsáveis continuou, especialmente quando a West Elm passou 

de mobiliário para marca de estilo de vida. Começou a investir em artesãos, por exemplo, e em 

2014, tornou-se o primeiro varejista doméstico a obter a certificação Fair Trade. Em 2016, a 

West Elm estabeleceu metas públicas em toda a empresa para algodão e madeira de origem 

responsável. E em 2018, trouxe programas de visão do bem-estar dos trabalhadores para 

20.000 operários e tornou-se o primeiro varejista a lançar o Selo Artesanal Ético da Nest nos 

produtos. 

"Foi uma evolução e uma jornada", disse Gootman. “Para muitos varejistas que estão 

realmente interessados neste espaço, é importante reconhecer. Nem tudo acontece ao mesmo 

tempo. Você pode evoluir, aprender e descobrir o que é material para o seu negócio e 

desenvolvê-lo a partir daí. Se eu pudesse dizer o que nos tornou bem-sucedidos neste espaço, 

é que ele é essencial para nossos negócios, está incorporado em nosso produto e atinge 

diretamente nossos clientes. ” 

Os participantes do painel ofereceram outras informações sobre a fonte. Gootman disse 

que foi útil construir relacionamentos com certificações independentes de terceiros e outras. Ela 

também observou que os esforços de sustentabilidade devem atingir todas as funções 

essenciais da empresa para obter sucesso e gerar valor. 

Deeth falou sobre a importância de ver o comércio econômico como um estabilizador 

para muitas comunidades. "Não é uma coisa de caridade", disse ela. 

E uma última coisa: o trabalho está em constante evolução. "Somos realmente 

solucionadores de problemas", disse Gootman. "E não faltam problemas no varejo para 

resolver." 
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1.6 Palestra: Por que o Facebook  e o Instagram pensam que o social é o canal de vendas que mais 
cresce: 

 

 

 

 

 

 

Layla Amjadi, líder de produtos do 

Instagram Shopping,  

 

Um painel de discussão animado e bem discutido no domingo na NRF sobre o papel em 

rápida evolução da mídia social no varejo foi moderado por Alexis DeSalva Kahler, analista 

sênior de varejo e comércio eletrônico da empresa de pesquisa de mercado Mintel. Juntou-se a 

ela Layla Amjadi, líder de produto do Instagram Shopping; Amy Eschliman, vice-presidente 

sênior de engajamento de clientes da Sephora; Alicianne Rand, vice-presidente de marketing 

de crescimento da Rent the Runway; e Asher Rapkin, chefe do Messenger e plataformas 

emergentes, marketing global de negócios, para o Facebook. 

"Nossa comunidade é tudo para nós", disse Rand. “Acreditamos firmemente que nossa 

capacidade de aproveitar o poder de nossos clientes e amplificar sua voz - essa é a nossa 

estratégia de crescimento.” A Rent the Runway possui “depoimentos incríveis de boca em 

boca, e que ganham vida na forma de um sentido que nossos clientes fazem parte de algo 

revolucionário. Teremos algo como 500.000 depoimentos de clientes no site a qualquer 

momento, e eles são realmente não filtrados, brutos e brutalmente honestos. ” 

Fazemos um esforço conjunto para facilitar a compra e fazer a transição da 
inspiração para talvez apertar o botão de checkout o mais fácil possível. 

Amy Eschliman, Sephora 
 

"Como você determina", perguntou Kahler, "se o conteúdo é autêntico?" 
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“Acho que nossa equipe de mídia social fez um trabalho incrível ao fornecer conteúdo 

para a nossa comunidade em que eles estão interessados”, disse Eschliman, da Sephora. “E 

essa sensibilidade aos clientes não nos impede de ser mais orientados para o comércio. Nós 

fazemos um esforço conjunto para facilitar as compras e fazer a transição da inspiração para 

talvez apertar o botão de checkout da maneira mais fácil possível. ” 

Outro componente do marketing de mídia social, pelo menos para a Rent the Runway, é 

a capacidade de encontrar e promover sub-comunidades: há um grupo de mulheres na 

transmissão, que estão sob pressão particular para ficar bem diariamente. Outro grupo é 

formado por mulheres que trabalham na Goldman Sachs. 

"Acho que a pergunta de um milhão de dólares, para mim e para todos nós", disse Kahler, 

"é como isso tudo funciona?" A resposta, sem surpresa, foi que varia. Os participantes do 

painel foram unânimes na necessidade de mídia social no mundo do varejo de hoje e 

igualmente unânimes em concordar que todo o cenário está mudando muito rapidamente. 

Para a Sephora, uma inovação foi permitir que os membros da comunidade 

configurassem facilmente um tratamento ou sessão na loja on-line. "Na beleza, as pessoas 

precisam lidar com os produtos pessoalmente - não há outra maneira", disse 

Eschliman. "Então, precisávamos direcionar tráfego para as lojas". 

Quanto ao próximo, é uma incógnita. As comunidades, segundo o consenso, serão muito 

importantes. Eles também serão mais fraturados e individuais. O certo é que as mídias sociais 

permanecerão um aspecto central do marketing digital - e do comércio. 

"Espero não ser a única inspirada", disse ela à multidão. 
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1.7 Palestra: Realizado compras: criando experiências atraentes online e na loja 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

  Ben Kaufman, fundador 

e CEO da CAMP,  

 

Líderes de duas startups inovadoras de varejo subiram ao palco  domingo para oferecer 

exibições muito diferentes - e divertidas - do futuro do varejo experimental. 

O NTWRK é uma atualização chamativa sobre o conceito de redes de compras 

domésticas como QVC e HSN, voltadas para os consumidores da geração Y e da geração Z. A 

plataforma móvel usa convidados famosos (pense no rapper Travis Scott e no ator Jonah Hill), 

produtos exclusivos oferecidos por tempo limitado e streaming de conteúdo de vídeo e mídia 

social para criar episódios de compras transmitidos ao vivo todos os dias para dispositivos 

móveis. Um exemplo recente: um episódio contou com a estrela da NFL Odell Beckham Jr., 

lançando seu novo Nike Air Force 1 Utility no NTWRK antes de ele estar disponível nas lojas. 

Estamos construindo um modelo mais consistente e mais novo para o futuro com 
o qual as marcas possam se envolver. 

Aaron Levant, NTWRK 
 

“Quase queremos programar nosso canal como um canal de televisão linear - sintonize 

por um determinado dia uma vertical ou categoria de sua preferência, em vez de procurar todos 

os dias a mesma categoria”, disse Aaron Levant, CEO da NTWRK. 

A plataforma de um ano de idade já se tornou um formato comprovado para uma nova 

geração. Os investidores incluem pessoas e marcas de destaque, como Jimmy Iovine, Lebron 

James e Drake, além de Footlocker e Live Nation Entertainment. A mistura de conteúdo e 
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comércio cria uma compra completamente perfeita - "veja agora, compre agora momentos", 

disse Levant, com taxas de conversão de 5 a 15% do total de visualizações para o público, em 

comparação com o comércio eletrônico tradicional que tem média de 1,5 a 2,5%. 

"Acreditamos que estamos construindo um modelo mais consistente e mais novo para o 

futuro com o qual as marcas podem se engajar e que fica em algum lugar entre o orçamento de 

marketing e as aspirações de atacado", disse Levant. 

No extremo oposto do espectro do entretenimento de varejo: o CEO da CAMP, Ben 

Kaufman, quer que as famílias se afastem das telas e vão a uma de suas lojas de brinquedos 

que combinam compras e brincadeiras para toda a família. 

A CAMP é uma rede de lojas permanentes com experiências temáticas rotativas. Cada 

loja - há três localizadas na cidade de Nova York, uma em Norwalk, Connecticut, e uma em 

Dallas - parece uma loja de brinquedos tradicional e antiquada na superfície. Mas as lojas têm 

uma "porta mágica" que leva os clientes através de um túnel a uma experiência rotativa que 

muda a cada 8 a 12 semanas, disse Kaufman. “É baseado em temas. Nós vendemos 

brinquedos, vendemos presentes, vendemos roupas. Toda superfície é uma mistura de tema e 

produto. ” 

Os temas incluem o Base Camp, que possui produtos e atividades que lembram um 

acampamento de verão tradicional, o Travel Camp, o Cooking Camp e a experiência atual de 

férias, o Toy Lab Camp. 

Kaufman disse que existem três componentes no modelo de negócios: vender produtos, 

vender ingressos para experiências como shows e concertos de mágica e oferecer patrocínios 

que permitam às marcas contar suas histórias. 

"Fazer parte da programação de uma família é uma grande oportunidade", disse 

Kaufman. "Acreditamos que podemos construir uma marca duradoura e, se você fizer isso da 

maneira certa, poderá criar uma marca que as crianças que estão sendo levadas para o 

acampamento hoje crescerão e queiram levar seus próprios filhos para o acampamento". 
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1.8 Palestra: Ganhando a economia da experiência: como elevar o negócio em um mundo de 
expectativas elevadas. 
 

No varejo de antes o forte era escolher o ponto certo. Hoje o estratégico é focar no 

produto que o cliente procura. A Crate and Barrel tem 58 anos de experiência. Para ter 58 anos 

de vida tem que surpreender o cliente. 175 mil casais criaram lista de presente nas lojas. 51% 

das vendas são online. A loja tem que ser como se a pessoa tivesse em cada. A marca precisa 

ter clareza do seu DNA e se expressas de forma verdadeira. Tem que inovar sempre, mesmo 

que a marca esteja indo bem. Tem que sair da mesmice. As parcerias são fundamentais. A 

geração do milênio não quer ser dona de nada. Isso muda o varejo. 

Ron Johnson – CEO da Enjoy 

A experiência é a palavra da moda. Tudo na empresa é costumizado e está disponível 

para qualquer pessoa. A empresa dar treinamento em casa para qualquer coisa ou produto. 

Comprou um celular novo e não sabe usar, chama o pessoal da Enjoy que faz o treinamento 

sobre o produto. Ron Johnson, trabalho 12 na Apple Store e foi o responsável pela implantação 

de varejo na Apple. Hoje trabalha com marca premium. Tudo que faz e medido. Para ele a  

empresa tem que pensar um década a frente. Um exemplo para ele era o Stive Job que 

gostava de gastar dinheiro para trazer inovação. “inovação é pensar na emoção e não na 

transação” A conexão emocional como consumidor é fundamental. 

Jannifer CEO da Rent The Runway 

Para ela o guarda roupas é um arquivo morto que ninguém usa. O aluguel de roupas 

evita isso. O conceito de moda significa que você está mudando. A empresa tem cliente de 15 

a 60 anos e usa o serviço de aluguel de roupas por assinatura. As mulheres pra viajar só 

precisa levar escova de dente. Roupas e acessórios estão disponíveis quando chegar no hotel. 

Quando devolve no próprio hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NRF 2020 Página 18 
 

1.9 Palestra: Nutrindo a humanidade no varejo moderno: uma conversa com o presidente e CEO da 
Starbucks 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kevin Johnson, CEO da 

Starbucks,  

 

No processo de torrefação de café, existe um dispositivo chamado “tryer”. Ele permite que 

o torrefador verifique o progresso dos grãos - e, talvez, se adapte adequadamente. 

A palavra - o processo - é rica em possibilidades, assim como o recente laboratório de 

inovação da Starbucks que compartilha seu nome. O Tryer Center é um centro de criatividade 

e experimentação. É também uma representação física de uma mudança de cultura que leva a 

"ideia à ação em 100 dias". 

O CEO da Starbucks, Kevin Johnson, conversou com Stephanie Mehta, editora-chefe da 

Fast Company, para uma conversa na manhã de segunda-feira naturalmente, havia uma 

prensa francesa na mesa próxima, completa com café Jamaica Blue Mountain. 

Como seres humanos, fomos criados para interagir um com o outro. É assim que 

obtemos energia. 

Não importa que a Starbucks seja uma organização gigantesca, com mais de 31.000 

lojas em todo o mundo e 400.000 parceiros (empregados) da Starbucks, atendendo a mais de 

100 milhões de clientes por semana. A Starbucks, com o veterano da tecnologia Johnson no 

comando, continua tentando coisas novas. O trabalho é realizado em equipes pequenas e 

multifuncionais. Tudo volta ao impacto sobre parceiros e clientes. Há uma ênfase na 

aprendizagem, em vez de sucesso ou fracasso. E no centro de tudo isso está o foco na 

conexão humana - mesmo com o crescente uso da IA por meio de sua iniciativa -  Deep Brew. 
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"Como seres humanos, fomos criados para interagir uns com os outros", disse 

Johnson. “É assim que obtemos energia. É assim que obtemos apoio quando lidamos com 

adversidades. É assim que compartilhamos alegria e sucesso em nossas vidas. Eu acho que 

um dos temas comuns daqui para frente é encontrar maneiras de criar conexão 

humana. Interação humana. O mundo precisa disso. 

Johnson, que passou três décadas com empresas como IBM, Microsoft e Juniper 

Networks, falou sobre o uso da tecnologia para liberar mais tempo para que os parceiros 

possam gastar com os clientes. Isso pode significar, por exemplo, manter inventário ou 

simplificar a programação da equipe. Isso pode significar que os clientes podem pedir um café 

com antecedência e buscá-lo com eficiência quando pressionados pelo tempo. Mas também 

pode significar que o barista usa um microfone que usa processamento de linguagem natural, 

permitindo contato visual durante as conversas com os clientes, em vez de ter que olhar para 

baixo para digitar pedidos. 

Por enquanto, tudo bem; as conexões com os clientes estão no "nível mais alto de todos 

os tempos", disse Johnson, com aumentos nas ocasiões e nos ingressos dos clientes. 

A Starbucks conseguiu atrair os melhores e mais brilhantes, disse ele, e isso vem com a 

visão de cima para baixo. A Deep Brew, por exemplo, permitiu à Starbucks atrair talentos de 

classe mundial para sua “estratégia digital humana em primeiro lugar”, disse ele, aqueles 

inspirados não apenas pela possibilidade de inovação e pela chance de impactar a 

humanidade, mas também pela possibilidade de alcance. Considere, por exemplo, o anúncio 

da empresa de que eliminaria o uso de canudos de plástico até 2020. 

"Houve uma resposta massiva nas mídias sociais", disse ele. “Havia bilhões de pessoas 

no planeta torcendo por nós para dar esse único passo. Isso me diz que há uma oportunidade 

de fazer muito mais e é isso que pretendemos fazer. ” 

Também há muito mais a ser feito em escala pessoal. A Starbucks se posiciona como um 

“terceiro lugar” caloroso e acolhedor, um espaço que não seja o trabalho e a casa,  que oferece 

chances de compartilhar uma xícara e se conectar. Desde o início, a empresa buscou "inspirar 

e nutrir o espírito humano - uma pessoa, uma xícara e uma vizinhança de cada vez", disse 

Johnson, citando a declaração de missão da empresa. 
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E enquanto a empresa de 49 anos olha para o seu iminente 50º aniversário, ele disse: 

“Realmente estamos olhando e sonhando com o centenário.” Ao construir uma empresa que 

perdura, há duas coisas que a Starbucks tenta fazer: “ O número um é ter a sabedoria de saber 

o que honrar e preservar do passado: a missão, os valores e a importância da conexão 

humana…. E temos que sonhar ousadamente com o futuro.   

1.10  Palestra: Vozes visionárias de ambição, propósito e inclusão. 
 

 

 

 

 

Mercedes Abramo da 

Cartier North 

America;  

Tammy Sheffer, da 

Rent the Runway; 

 Shawn Outler da 

Macy's Inc e Shannon 

Schuyler da PwC  

As mudanças demográficas e sociais estão fazendo com que os varejistas reavaliem sua 

abordagem para formar equipes e culturas no local de trabalho. Alguns dos maiores 

movimentos de diversidade e inclusão vêm de mulheres executivas de varejo. A diversidade 

está se tornando fundamental. 80% das compras são feitas por mulheres e apenas 12% dos 

executivos do varejo são mulheres. 

“Este setor especificamente está realmente procurando fazer ainda mais em torno da 

diversidade e inclusão, e esse é um compromisso incrível”, disse Shannon Schuyler, diretora 

da PwC, diretora de finalidades e inclusão.. 

Schuyler, que também e  a CEO Action for Diversity & Inclusion, observou que desde que 

a iniciativa começou há três anos, mais de 900 CEOs de 85 indústrias assinaram uma 

promessa dizendo que estão comprometidos em fazer mudanças. 

Nós, como mulheres, temos a oportunidade de nos unir. 

Shawn Outler, Macy 
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Grande parte dessa atividade foi motivada por conversas mais amplas sobre questões 

sociais, incluindo o Movimento Eu Também, o Black Lives Matter e o recente aumento da 

violência anti-semita. "Vimos um aumento de 70% no último ano no CEOS que se inscreveram 

porque há muita coisa acontecendo", disse Schuyler. "A diversidade está se tornando central 

para o sucesso que teremos como sociedade e o que vamos fazer para mudar isso, porque 

não podemos mais fingir que isso não está acontecendo". 

Embora muito progresso tenha sido feito, ainda há muito trabalho a ser feito, disse Shawn 

Outler, diretor de diversidade da Macy's Inc. Ela observou que o diretor de recursos, o diretor 

financeiro, o diretor comercial  e o diretor jurídico da Macy são mulheres, metade das quais 

também são etnicamente diversas. "Nós, como mulheres, temos a oportunidade de nos unir", 

disse Outler. "Há algumas percepções negativas e imprecisas sobre as mulheres líderes, e 

temos a oportunidade de mudar isso contando nossas histórias e compartilhando". 

Este ano, a Macy's anunciou uma meta de obter 30% de representação étnica no nível de 

diretor sênior e ainda criou um programa de desenvolvimento para o ano todo focado na 

diversidade étnica chamado Mosaic. "Nós investigamos a organização e o país e temos cerca 

de 45 participantes este ano", disse Outler. "Estamos muito focados no desenvolvimento com 

todos os nossos diretores seniores e realmente tentando levar isso adiante na liderança." 

Assumir um papel de liderança e fazer a diferença na carreira de outra pessoa é uma 

virada no jogo, observou Tammy Sheffer, diretora de pessoas da Rent the 

Runway. “Historicamente, os homens recebem patrocínio e as mulheres recebem orientação, e 

isso é muito diferente para nossas carreiras. Quanto mais mulheres pudermos patrocinar outras 

mulheres para elevá-las e incentivar os homens na liderança a fazerem o mesmo, é aí que 

acredito que você pode mudar essa dinâmica. ” 

A diferença entre orientação e patrocínio é que um “patrocinador está desistindo de seu 

próprio capital político para patrociná-lo. É um risco ”, disse o presidente e CEO da Cartier 

América do Norte, Mercedes Abramo. Embora a maioria dos clientes e equipes globais da 

Cartier sejam mulheres, "apenas recentemente nos  incluímos mulheres nos cargos de 

liderança sênior". Como a primeira mulher a servir em seu cargo, a Abramo está focada em 

"tentar incentivar mais e mais mulheres para gerenciar suas carreiras e se manifestar.  



NRF 2020 Página 22 
 

Ter uma voz forte e se manifestar é um componente importante no movimento da agulha, 

disse Macy's Outler. “Nós, como mulheres, temos que manter nossa confiança e pedir o que 

queremos, e não sei se realmente fazemos isso. Eu acho que é importante ser realmente 

intencional e compartilhar. Se ninguém sabe o que você quer, a orientação e o patrocínio são 

realmente difíceis sem o nível certo de direção, apoio e intencionalidade. ” 

1.11 – Palestra: Mentalidade global do varejo: ousadas mudanças de líderes que buscam impulsionar o 
crescimento futuro 

 

 

 

 

 

 

  Helena Foulkes, 

CEO da Hudson's 

Bay Company, fala 

com o presidente e 

CEO da  NRF 

Matthew Shay  

 

Helena Foulkes, CEO da Hudson's Bay Company, está ocupada ultimamente. Não é 

apenas que a empresa esteja no meio de uma transação privada. Também é que, quando 

Foulkes entrou a bordo dois anos atrás, havia oito unidades de negócios diferentes e 

"desinergias de todas", ela admitiu em uma conversa com Matthew Shay, presidente e CEO da 

Federação Nacional do Varejo. A tarefa, então, era tornar a empresa complicada "radicalmente 

mais simples", iniciando uma série de transações, incluindo a venda de suas operações na 

Europa. O resultado é um foco mais claro no cliente - e nas “joias da coroa”: Hudson's Bay no 

Canadá e Saks Fifth Avenue e Saks OFF 5TH nos Estados Unidos. 

Foulkes e Shay compartilharam a história durante uma palestra de segunda-feira. A 

sessão também incluiu uma conversa entre Shay e Tim Steiner, CEO do Ocado Group. 

A Ocado, fundada em 2000 e lançada em 2002, é um varejista de supermercado online 

dedicada. Mas é igualmente uma empresa de tecnologia, desenvolvendo e incorporando 

aplicativos de IA, aprendizado de máquina e Internet das Coisas em suas operações. E como a 

Baía de Hudson se simplificou em termos de força, a Ocado se expandiu. 
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Foulkes falou em voltar ao básico e se concentrar na cultura da empresa através das 

transições. Ela adora liderar equipes de pessoas, disse ela, e "ajudar grandes equipes a 

descobrir como ir atrás de algo que é grande e diferente e realmente ajuda o cliente". 

Ela falou sobre uma filosofia que implantou há quase 15 anos, chamada “liderança 

interativa”, que incorporou a uma variedade de tarefas. Inclui, por exemplo, foco no que oferece 

orgulho e propósito; incentivar conversas sobre coisas emocionantes, mas também coisas que 

trazem preocupação; a capacidade de "devolver autoridade" sendo claro sobre quais decisões 

ela tomará e quais outras pessoas precisarão tomar; processos sólidos para gerenciar e medir 

o trabalho; e a importância de aparecer autenticamente. 

Tim Steiner, CEO do Ocado Group. 

Enquanto isso, na Ocado, há um foco na criação de um mercado "de volta ao futuro", 

retornando aos níveis de serviço e personalização em tempos passados, perdidos à medida 

que o serviço de balcão se agregava em lojas, supermercados e hipermercados. 

Mas desde o início, quando se tratava dos sistemas necessários para que isso 

acontecesse, o que estava disponível não era bom o suficiente, disse Steiner. Os 

supermercados têm complexidades simplesmente não vistas em outras partes do varejo, 

desde produtos refrigerados e congelados até a frequência de compras e número de itens em 

um carrinho típico. 

"Qualquer coisa que precisássemos para que nossos negócios funcionassem, se não 

estivesse disponível, criaríamos", disse ele. "E aqui estamos, 20 anos depois, com 2.000 

engenheiros de software e centenas de engenheiros robóticos, gastando cerca de £ 200 

milhões por ano em pesquisa e desenvolvimento e ainda inventando". 

Atualmente, essa empresa realiza 350.000 pedidos por semana de 45 a 50 itens por 

cliente. A Ocado também fez parceria com a Morrisons, assumindo a mercearia como seu 

primeiro cliente de plataforma no Reino Unido, e agora possui vários clientes em seu novo 

negócio de soluções globais. 

No centro, no entanto, a Ocado ainda é uma empresa de alimentos, disse Steiner. Não é 

uma empresa de tecnologia que simplesmente pensa que pode resolver os desafios de seus 

clientes; ele compartilha esses desafios também. 
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"Entendemos a natureza desse negócio da maneira que uma empresa de tecnologia não 

poderia e não poderia", disse ele. "Porque eles não vivem e respiram." 

1.12 Palestra: Produtos CBD  
 

 

 

 

 
Stephanie Wissink da 

Jefferies,  

Rachel Bonsignore da 

GfK Consumer Life, 

Sharon Leite da 

Vitamin Shoppe e Jann 

Parish da Green 

Growth Brands  

 

Tarde de domingo na NRF,  Stephanie Wissink, diretora-gerente de pesquisa de 

consumidor do Jefferies Financial Group, moderou um painel de discussão sobre o surgimento 

do canabidiol, popularmente conhecido como CBD, como ingrediente em uma grande 

variedade de  produtos de consumo geralmente relacionados à saúde. Jann Parish, diretora de 

marketing da Green Growth Brands; Rachel Bonsignore, consultora sênior da GfK Consumer 

Life; e Sharon Leite, CEO da The Vitamin Shoppe. 

Wissink começou reconhecendo uma confusão ainda bastante difundida sobre o que 

exatamente é o CBD e como ele varia de seu primo tetra-hidrocanabinol, mais conhecido como 

THC. Seu pedido de demonstração mostrou que muitos de seus ouvintes compartilhavam essa 

confusão; portanto, a sessão começou com uma rápida visão geral das duas 

substâncias. Ambos são extraídos de plantas da família do cânhamo. Ambos são considerados 

úteis para uma variedade de condições. A principal diferença é que o THC é o ingrediente ativo 

da cannabis; é o que eleva as pessoas. O CBD é relaxante e calmante, mas não é psicoativo e 

não eleva as pessoas. 

A GfK atribui parte do crescimento do interesse pela CBD e suas propriedades 

calmantes aos fenômenos sociais e culturais, entre eles um envelhecimento da 

população e cuidados de saúde cada vez mais caros. 

Wissink disse que outra distinção importante é que o THC é ilegal na maioria dos Estados 

Unidos e o CBD não; seu cultivo e venda foram legalizados pelo Farm Bill de 2018. Foi objeto 



NRF 2020 Página 25 
 

de mais de 250 ensaios clínicos e, no ano passado, houve um aumento de 700% na demanda 

por produtos à base de CBD. 

Bonsignore disse que a GfK atribui parte do crescimento do interesse no CBD e suas 

propriedades calmantes aos fenômenos sociais e culturais, entre eles um envelhecimento da 

população e cuidados de saúde cada vez mais caros. Isso contribui para um desejo de 

proteção contra preocupações, um senso de controle (“preciso de mais espaço”) e um 

interesse crescente na prevenção de doenças. "Em nossa pesquisa entre americanos nos 

últimos 10 anos, vemos mais ansiedades aumentando do que caindo", disse ela. "O custo da 

assistência médica é agora a preocupação número dois nos Estados Unidos." 

Perguntada sobre o que dá à sua empresa a confiança de que o público está pronto para 

produtos baseados em CBD, Jann Parish, da Green Growth Brands, disse: “Quando eu 

comecei na empresa em 2018, ouvi repetidamente da equipe de vendas de campo que os 

clientes estavam perguntando sobre a CBD . ”Com base nessas conversas e na nova 

legislação que legaliza a CBD, a Green Growth ampliou seus esforços para se posicionar como 

especialistas. “Focamos na educação sobre os produtos e, mais importante, nas soluções que 

esses produtos podem fornecer. Somos muito otimistas, mas queremos garantir que façamos o 

que é certo. ” 

Enquanto isso, continua a haver um sistema complexo de regulamentos estaduais (e às 

vezes municipais ) que regem a venda e o uso do CBD. Diante disso, perguntaram a Sharon 

Leite, da The Vitamin Shoppe, como ela aborda o mercado desses produtos. "Passamos por 

um processo bastante complexo com a categoria", disse ela. “Há coisas que você pode dizer e 

coisas que não pode dizer. Nossos distribuidores foram realmente muito úteis. Você pode 

alimentá-los com colher o quanto quiser, mas a vontade e a capacidade de aprender por conta 

própria têm sido um recurso real. ” 

Voltando ao tema do medo e da ansiedade na cultura mais ampla e como o público agora 

pode ver o CBD como uma solução ou, pelo menos, o tratamento para algumas dessas 

condições, Bonsignore disse: “As pessoas querem comunidade. Eles querem que as marcas 

conversem com eles, e essas marcas parecem um pouco mais pessoais, um pouco mais 

interativas. Parece a coisa certa. ” 

 



NRF 2020 Página 26 
 

1.13 Palestra:  O papel da Target no novo varejo 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Rick Gomez, vice-

presidente 

executivo, diretor 

de marketing e 

digital da Target,  

 

Você já sentiu que, às vezes, ama uma marca mais do que ela? Esse foi o dilema 

enfrentado pela Target há alguns anos, de acordo com o vice-presidente executivo, diretor de 

marketing e diretor de digital Rick Gomez. 

"Acredito que as marcas amadas podem ser uma força unificadora [em um mundo 

fragmentado], mas temos que pensar de maneira diferente sobre o que significa ser uma marca 

amada", disse. 

Estávamos tentando mostrar aos nossos hóspedes que os apreciamos, mas 

dificultamos a navegação por tudo. 

Rick Gomez, Alvo 

Gomez compartilhou a história de uma convidada da Target chamada Josie, que disse: 

“Às vezes parece que eu amo a Target mais do que a Target me ama.” Na época, a Target 

tinha vários programas de fidelidade, incluindo um aplicativo móvel, crédito e débito do cartão 

vermelho opções, aplicativo de economia social Cartwheel e um programa baseado em pontos, 

RedPerks. 

Josie "estava experimentando por que precisávamos obter a lealdade certa", diz 

Gomez. "Estávamos tentando mostrar aos nossos hóspedes que os apreciamos, mas 

dificultamos a navegação por tudo". 
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Essa foi a gênese do Target Circle, um novo programa de fidelidade lançado em outubro 

de 2019. O Target se livrou do RedPerks, que Gomez disse ser "muito limitador e muito 

transacional". Ele também eliminou o Cartwheel, mas mudou muitos dos benefícios e 

recompensas no novo aplicativo do programa Circle, que permite que os clientes ganhem 1% 

da próxima viagem toda vez que fizerem compras na Target, oferecem descontos 

personalizados e dão uma opinião sobre quais instituições de caridade desejam que suas lojas 

locais apoiem. "Até agora, os visitantes direcionaram mais de US $ 2,4 milhões para quase 900 

organizações em todo o país", disse Gomez. 

O melhor de tudo é que o Target Circle oferece a seus 50 milhões de usuários ativos 

“benefícios claros e tangíveis imediatamente, sem restrições”, disse Gomez. 

Da mesma forma, a Reebok queria criar um programa de fidelidade renovado que fosse 

fácil de navegar, fácil de entender, sem ressalvas ou exceções, e seria lançado como um 

"produto mínimo amável", em oposição a um produto viável mínimo, disse o vice-presidente de 

marketing da Reebok. e Comércio Digital de Marcas Matthew Blonder. 

Com um mercado cada vez mais lotado, "é imperativo que as marcas criem conexões 

mais profundas e significativas com os consumidores todos os dias", disse Blonder. "Nosso 

objetivo final é aumentar o envolvimento do consumidor no ecossistema Reebok." 

A Reebok conseguiu aproveitar uma infinidade de dados e insights para desenvolver seu 

programa de fidelidade Reebok Unlocked, que permite que os membros ganhem pontos por 

interagir com a marca além de fazer compras e oferece recompensas experimentais e 

baseadas em valor para o consumidor tradicional e a comunidade de treinamento . "Através de 

nossos testes, tanto quantitativos quanto qualitativos, fomos capazes de eliminar um bom 

número de benefícios que poderiam ter se mostrado caros e muito demorados para gerenciar e 

administrar", disse Blonder. 

Além disso, a Reebok descobriu benefícios adicionais com os quais os clientes se 

preocupavam, mas que a empresa não tinha conhecimento, incluindo acesso antecipado a 

produtos ou ofertas de produtos exclusivos, acesso exclusivo a ativações, eventos e 

experiências e certificações de desenvolvimento e treinamento profissional. 
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Nos primeiros seis meses, a Reebok Unlocked tinha 2,5 milhões de membros apenas nos 

Estados Unidos; A frequência de compra para a comunidade de treinamento é 117% maior 

para os participantes do programa e 10% maior para a comunidade que não faz treinamento, 

disse Blonder. 

Ainda mais impressionante foi a progressão constante dos membros de lealdade através 

dos quatro níveis do programa. "Devido aos dados disponíveis e à nossa capacidade de se 

comunicar de maneira significativa com o consumidor, somos capazes de mover 5.000 

pessoas de uma camada para a próxima a cada semana", disse ele, "promovendo melhorias 

significativas na saúde dos negócios e amor e lealdade à marca ". 

1.14 Palestra:  Sobre carne de vegetais 
 

 

 

 

 

 

 

Mike Smith, 

presidente da 

Stitch Fix e COO 

fala com Jason 

Del Ray da 

Recode. 

 

Seth Goldman, presidente executivo da Beyond Meat, não vê a Impossible Foods - ou 

qualquer outra na categoria de substitutos à base de carne em rápida expansão - como seu 

principal concorrente. 

Não, os concorrentes seriam as indústrias de carne.. 

52% dos americanos estão tentando incluir mais alimentos à base de plantas em 

sua dieta. 

Pesquisas recentes mostraram que 52% dos americanos estão tentando incluir mais 

alimentos à base de plantas em sua dieta. Os incentivos são muitos: razões de 

saúde. Preocupações ambientais. Bem estar animal. 
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Quanto aos outros 48%? Goldman está profundamente interessado em dar-lhes algo 

para "mordiscar". 

Registrado pelo “Guru do Supermercado” Phil Lempert, Goldman começou a 

apresentação com alguns vídeos animados e alegres. Um deles colocou o rapper Snoop Dogg 

atrás do balcão da Dunkin ', apresentando o sanduíche “Beyond DO-Double G”, completo com 

uma empada de salsicha, ovo e queijo Beyond Breakfast Sausage, ovo e queijo em uma 

rosquinha de vidro fatiada.  

O objetivo, disse ele, não é fazer com que mais pessoas se tornem veganas. É apenas 

para que mais pessoas comam refeições à base de plantas - mesmo que não façam isso o 

tempo todo. 

"Queremos que as pessoas experimentem", disse Goldman. Se o fizerem, ele acredita 

que eles serão vendidos. Os produtos à base de plantas de hoje estão muito longe dos pastéis 

de soja servidos nos refeitórios da escola anos atrás - e até dos hambúrgueres vegetarianos 

mais recentes. Houve muita atenção em replicar o sabor, o aroma, a textura, a aparência "e até 

a parte auditiva da experiência" da carne, disse ele. 

Os consumidores aderiram. Goldman e Lempert concordaram que a categoria havia 

passado muito da moda para a moda; A Kroger, por exemplo, vem testando uma seção 

baseada em vegetais nos departamentos de carnes de 60 lojas. "Isso é comum", disse 

Lempert. 

Desde o início, disse Goldman, o Beyond Meat visava ser perturbador - e impactar os 

desafios globais. Isso exigiu financiamento significativo e pesquisas sérias. Quando ele co-

fundou o Honest Tea, disse Goldman, a empresa levantou US $ 10 milhões nos primeiros 10 

anos. A Beyond Meat, no entanto, abriu um Centro de Inovação "Manhattan Beach Project" em 

2018 para atrair as melhores mentes disponíveis. E em 2019, a Beyond Meat levantou US $ 

241 milhões em sua oferta pública inicial. 

Embora a Beyond Meat tenha começado com carne vermelha e salsicha, ela está 

decididamente construindo a categoria. Um teste pop-up de um dia com o KFC, por exemplo, 

resultou em uma linha de uma milha no drive-through, disse ele. 
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Também estão em andamento testes para diversificar os ingredientes, sejam ervilhas, 

lentilhas, grão de bico ou outros elementos, todos ainda com sabor. O objetivo é ser 

“independente da planta”, onde existe um processo para extrair a proteína de qualquer planta 

possível, o que pode ter um impacto significativo na fome no mundo. Goldman deu o exemplo 

de Bangladesh, onde os visitantes não veem postes telefônicos: o país ultrapassou esse setor 

e foi direto para o celular. Da mesma forma, ele espera que a proteína à base de plantas 

permita um salto na indústria pecuária, atendendo de forma mais eficiente às necessidades 

com recursos locais. Estudos mostraram que um hambúrguer da Beyond Meat, segundo ele, 

consumia 99% menos água e 93% menos terra para produzir do que o tradicional de carne 

bovina. 

Mesmo nos Estados Unidos, disse Goldman, a Beyond Meat espera criar um 

"renascimento na América rural", criando culturas de valor agregado, como ervilhas. 

Quanto à indústria de carne? É um lobby poderoso, mas Goldman e Lempert sentem que 

esses produtores estão sentindo o calor. O mercado de carne à base de plantas, de acordo 

com o Barclays, pode chegar a US$ 140 bilhões na próxima década. 

1.15 Palestras: Repensando o pensamento do varejo para celebrar a diversidade 
 

 

 

 

 

 

 

 

Micky Onvural, CEO da 

Bonobos, e Alexandra 

Waldman, cofundadora 

e diretora criativa da 

Universal Standard. 

 

“O sucesso será quando não precisarmos mais ter essa conversa.” A linha, do CEO da 

Bonobos, Micky Onvural, atraiu risadas conhecidas da multidão reunida, proferida como estava 

no meio de uma conversa centrada no fato de que ainda não estamos lá. 
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Alexandra Waldman, cofundadora e diretora criativa da Universal Standard, entrou na 

conversa, moderada por Chip Cutter, repórter do Wall Street Journal. 

Estamos em um ponto de inflexão. Tudo está prestes a ser diferente, e queremos 
fazer parte dessa mudança. 

Alexandra Waldman, Padrão Universal 
 

Cutter começou pedindo à Waldman, cuja empresa oferece toda a sua oferta nos 

tamanhos de 00 a 40, para resumir o estado da diversidade, refletido pela indústria da 

moda. "Acho que estamos em um ponto crítico", disse ela. “Tudo está prestes a ser diferente, e 

queremos fazer parte dessa mudança. Queremos liderar a inclusão de todos na conversa, o 

que nunca foi feito antes.”. 

A Onvural sugeriu expandir a definição de inclusão para abranger não apenas o que é 

visto - gênero, etnia, tamanho do corpo etc. -, mas o que não é visto. “Isso para mim é tudo, 

desde identidade de gênero, orientação de gênero, política - e acho que o interessante é como 

a moda pode ajudar a expressar a totalidade de quem eles são. Queremos criar um mundo 

onde todos nós nos encaixamos ”. 

Parece ótimo, disse Cutter, mas como você realmente faz isso, considerando a logística 

envolvida? 

Segundo Waldman  é definitivamente difícil, mas vale a pena. Há muitas razões para 

fazê-lo, uma das quais é que você precisa estar do lado certo disso. Se você observar o padrão 

de beleza promovido pela indústria da moda, verá que a grande maioria das pessoas no 

mundo está sendo informada de que elas não são atraentes. Em um nível mais prático, vale a 

pena fazer porque o mundo está mudando. Se você for deixado para trás, sua empresa 

sofrerá. 

"Eu concordo completamente", disse Onvural. “Acredito que para mudar o setor, você 

realmente precisa mudar a cultura nessas empresas. Quando entrei nesse trabalho, fiquei 

chocado com a quantidade de homogeneidade existente na indústria. Como alguém de fora, 

era mais fácil para mim ver o que precisava ser mudado para a marca mudar e para que o 

ponto de vista comercial mudasse. ” 
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“Muitas pessoas não percebem o quão complexo é esse espaço inteiro. E se você entra 

em uma loja, não há nada além do tamanho 14, e são cento e cinquenta milhões de mulheres 

que são completamente esquecidas ”, disse Waldman. “E por mais que eu goste da minha 

própria marca, quero poder comprar outras marcas, outros rótulos. Diz a você como calcificado, 

quão arraigado esse preconceito é sobre o tamanho do corpo. E bilhões de dólares estão 

sendo deixados em cima da mesa. ” 

E o que, Cutter perguntou, você vê no próximo ano? "Eu gostaria de ver um 

comportamento um pouco menos performático na indústria da moda", disse Waldman. “Acho 

que agora chegamos ao ponto em que as pessoas entendem que há dinheiro nele. A Estrela 

do Norte deveria ser, as roupas que você faz para as pessoas menores, também as faz para as 

pessoas maiores. E eles custam a mesma quantia, todo mundo que trabalhou neles foi pago 

adequadamente - é um mundo ideal e é o mundo em que queremos viver.  

1.16 Palestra: Atendendo aos clientes da maneira que eles falam: uma conversa com Erik 
Nordstrom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Nordstrom, co-

presidente da 

Nordstrom, fala com Jo 

Ling Kent da NBC News  

Analistas e outros podem perguntar sobre os números das vendas digitais e de lojas da 

Nordstrom. Mas Erik Nordstrom, co-presidente, disse que continua aprendendo que as coisas 

realmente não funcionam dessa maneira. 

Mais da metade das vendas da Nordstrom possui um componente online e mais de 

um terço de suas vendas onine envolvem uma experiência na loja. 

"Eu ainda tenho um cliente que usa a palavra 'canal' comigo", disse ele. “Eles não fazem 

isso. Essas linhas estão completamente borradas. ”Os clientes vão e voltam, procurando uma 
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experiência singular. Porém, mais da metade das vendas da Nordstrom tem um componente 

online e mais de um terço das vendas online envolve uma experiência na loja. 

Olhando para a recente período  de festas, o que mais se destacou foi o modo como as 

compras continuaram a mudar de maneira geral. E a Nordstrom, com serviços em expansão, 

como compra onine, retirada na loja e entrega acelerada no mesmo dia, está mudando junto 

com isso. 

Durante a palestra, ele falou sobre o carro-chefe de Nova York que abriu no ano 

passado. "Todas as mudanças em nossos negócios mantêm isso interessante", disse ele. “Mas 

ainda temos uma paixão pela loja. E para podermos chegar à maior cidade do mundo, a 

melhor cidade de varejo do mundo, precisamos trazer nosso jogo A, nosso melhor esforço. Foi 

muito divertido. ” 

Manhattan era o maior mercado online da Nordstrom, disse ele, e qualquer abertura de 

loja normalmente coincide com um aumento on-line; a interação dos dois fazia parte do caso 

de negócios da loja. 

Mas ele observou que o motivo de ter uma loja física mudou muito. As lojas precisam ser 

mais experienciais, disse ele, e não apenas pegar um item. A nova localização é a loja mais 

experimental da Nordstrom. Há, por exemplo, um bar no departamento principal de calçados. 

Ele diz que isso ajuda a vender coisas, mas é a "vibração diferente" geral que se destaca 

quando os clientes se sentam para experimentar um sapato, com uma bebida na mão. "As 

pessoas estão sorrindo", disse ele. “Estranhos estão conversando um com o outro. Pensamos 

muito em sapatos. Não sei por que demoramos tanto tempo para colocar bebida e sapatos 

juntos, mas é uma ótima combinação. ” 

Nordstrom continua a ser um local de descoberta, seja online ou na loja. O ano de 2018 

foi o ano de Los Angeles, à medida que expandiu suas ofertas locais, e 2019, o ano de Nova 

York. Mas 2020 será menos sobre mercados específicos e mais sobre aumentar o 

envolvimento com os clientes e alavancar o estoque. 

Tem sido uma temporada de aprendizado, com certeza, culminando em seus principais 

conselhos para os presentes: continuar sendo humilde e curioso. 
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1.17 Palestra: Kevin Plank, presidente executivo e chefe de marca da Under Armour 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kevin Plank, 

presidente executivo e 

chefe de marca da 

Under Armour,  

 

Na manhã de terça-feira, Kevin Plank, fundador, ex-CEO e agora presidente executivo e 

chefe de marca da Under Armour, foi entrevistado por Rod Sides, vice-presidente da Deloitte e 

líder dos EUA para as práticas de varejo, atacado e distribuição. 

Os lados começaram compartilhando alguns pontos da pesquisa de consumidor em 

andamento da Deloitte. “Das pessoas com quem conversamos, 73% disseram que passam 

muito tempo online hoje. Cerca de 19% disseram que, quando fazem parte de uma 

comunidade, passam mais tempo onine ”, afirmou. 

Como criamos comunidade? Como permanecemos relevantes na vida dos 
consumidores? 

 Rod Sides, Deloitte 
 

“A questão para os varejistas é: como criamos essa viscosidade? Como criamos 

comunidade? Como permanecemos relevantes na vida dos consumidores? É sobre 

promessa. É a promessa de 'aqui está o que minha marca tem tudo a ver'. Trata-se de poder 

se conectar com o consumidor de uma maneira diferente e ser capaz de cumprir a promessa 

da marca. ” 
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Tudo isso foi preparatório para trazer a Plank, cuja empresa é famosa (e estratégica e 

com sucesso) agressiva na construção e manutenção de um senso de comunidade com seus 

clientes. 

A Under Armour tem cerca de 1.200 lojas, das quais 300 foram inauguradas no ano de 

2019 a maioria na região Ásia / Pacífico. “Hoje estamos em 60 países, representando cerca de 

16 quilômetros de vitrine ou 170 campos de futebol. Então, estamos vivos e prosperamos, mas 

mantemos a consciência de que é preciso dar vida a ela todos os dias ”, disse Plank. 

"Quando um consumidor entra em uma loja de varejo, há duas coisas que eles precisam 

saber e entender", disse ele. "Qual é a sua personalidade e qual o seu ponto de vista?" Para 

fornecer uma resposta coerente a essa pergunta, é essencial entender quem é seu cliente-

alvo. De acordo com Plank, Under Armour é o "artista focado". Nesse ponto, Under Armour se 

concentra em ser "a empresa de performance humana. Tudo o que fazemos é focado em 

ajudar esse cliente a melhorar a si próprio, a resolver esse problema de desempenho. ” 

Para ajudar a resolver seus desafios de desempenho, a comunidade Under Armour tem 

acesso a uma vasta biblioteca de sugestões de dieta, rotinas de exercícios, estatísticas de 

desempenho e outros dados de suporte. "O mundo não precisava de outro fabricante 

competente de roupas ou calçados", disse Plank. "O que o cliente precisa é de um sonho." 

Observando que uma nova campanha da marca Under Armour começa nesta semana, 

Sides pediu uma pequena visão de como isso afeta o desempenho humano. "Contar histórias 

faz parte do que estamos fazendo", disse Plank. A ideia de uma camisa justa que um jogador 

de futebol possa usar sob uma camisa, por exemplo, levou à campanha "Proteja esta casa" de 

alguns anos atrás. Isso levou primeiro a "eu vou" e depois a "nós vamos". 

O tema, é claro, é a necessidade de tenacidade, coragem e a necessidade de suportar 

fadiga e dor para atingir uma meta de teste. Plank disse que a Under Armour passou os últimos 

três anos "na sala de máquinas" se preparando para capitalizar o que aprendeu e investiu 

durante esse período. Fora o desenvolvimento de equipes e a revisão das declarações de 

missão, surgiu a campanha mais recente, também baseada em uma metáfora do esporte: "O 

único caminho é o caminho". 
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Para encerrar, Sides perguntou a Plank que lições a Under Armour poderia oferecer aos 

varejistas que buscavam o mesmo tipo de sucesso que sua empresa está tendo. Um deles é 

essencial, disse Plank, porque o mundo está mudando com a velocidade da luz. "Ouvir, ter um 

processo, ter um sistema, garantir que temos os dados de que precisamos - equilibrar tudo isso 

com um pouco de paranóia é provavelmente o que você precisa para ser um grande varejista 

hoje". 

1.17 Palestra: Segurança Cibernetica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rich Agostino da 
Target, Adam 
Mishler da Best 
Buy e Dave 
Estlick da 
Chipotle 

 

Três representantes de uma das profissões mais importantes - e pouco compreendidas - no 

varejo explicaram o básico do que fazem, como os varejistas podem (e devem) trabalhar com 

seus próprios concorrentes para fazê-lo melhor e a necessidade urgente de mais talento nessa 

área em particular. A discussão foi liderada por Rich Agostino, vice-presidente sênior e diretor 

de segurança da informação da Target; juntaram-se a ele Dave Estlick, diretor de segurança da 

informação da Chipotle, e Adam Mishler, vice-presidente e diretor global de segurança da 

informação da Best Buy. 

Agostino começou trazendo à tona notórias violações de dados, o que "chamou muita 

atenção e ajudou a esclarecer o que estávamos enfrentando". O que não é, explicou ele, o que 

as pessoas pensam: a imagem popular de um hacker é um jovem solitário em um porão em 

algum lugar, comendo cereal velho e espiando febrilmente o computador, procurando 

problemas para entrar. "Os hackers não usam moletons", disse Agostino. "Esse não é o 

inimigo.”. 
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Os hackers não usam moletons com capuz. Esse não é o inimigo. 

Rich Agostino, Alvo 
 

Hackers de verdade são organizações criminosas e, como todo crime organizado, 

existem porque há dinheiro a ser ganho. Um número de cartão de crédito, endereço e número 

CVV na parte de trás do cartão fornece acesso ao conteúdo da conta. A taxa atual na dark web 

é de 10 centavos de dólar, o que significa que, se houver uma linha de crédito de US $ 5.000, 

os hackers podem vendê-la por US $ 500. Multiplique isso por dezenas de milhões de contas, e 

é um negócio sério. 

Agostino deixou claro que os hackers levam a sério o que estão fazendo. “Eles são uma 

organização”, disse ele, “uma dúzia de pessoas, talvez até 50 ou 60. Eles têm habilidades 

técnicas profundas, para que possam criar muitas de suas próprias ferramentas e ter acesso a 

uma vasta mercado na dark web, onde eles podem comprar praticamente qualquer coisa que 

não possam construir. Eles também são persistentes. Eles não apenas tropeçaram na sua 

empresa e viram uma oportunidade. Eles estão procurando ativamente uma maneira de 

entrar.”. 

E eles colaboram. Essas organizações geralmente se unem para tentar entrar no 

sistema, às vezes atacando de diferentes ângulos, às vezes trabalhando em dois e três no 

mesmo ponto fraco potencial. 

O que a indústria deve fazer? Colaborar entre si, por um lado. "Existem organizações, 

mas muitas são muito informais", disse Mishler. "Conversamos com nossos colegas sobre o 

que estamos fazendo, o que estamos vendo, quais são as ameaças, o que funciona e o que 

não funciona". 

Outra coisa que a indústria deve fazer, disseram os CISOs, é o foco no recrutamento de 

talentos. É um novo emprego - há 20 anos, ele não existia - e no momento existem centenas 

de milhares de empregos abertos em segurança de informações de varejo. 

Para preencher esses empregos e manter as pessoas que você recrutou para eles, disse 

Estlick, você precisa primeiro deixar claro que esse é um trabalho interessante; automatize o 

máximo possível do trabalho pesado. Você precisa de pessoas para aprender e ensinar, para 

que possam crescer e ajudar os outros a crescer. E, é claro, eles precisam ser compensados 
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decentemente. A abordagem tripartida aparentemente funciona; em seis anos, a última 

organização de Estlick teve uma taxa de atrito de 2%. 

 

 

1.19 Paestra: Ajay Banga – CEO do Mastercard 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajay Banga – CEO do 

Martercard 

 

 

O CEO do Matercard fez uma palestra falando um pouco da economia mundial e 

sobre liderança. O economia dos EUA cresceu 3,5% em 2019. Na Europa o crescimento 

foi muito bom, a China está bem, Índia está desacelerando e o Brasil começa a deslanchar. 

Deve melhorar o diálogo entre os EUA e China nos próximos anos. Falou também sobre 

inovação, mencionando que a primeira coisa a fazer é ser humilde. Humildade é confiança 

de um lado e empoderamento do outro. Em empoderamento não existe inovação. Como 

relação a diversidade é muito importante observar que ninguém é igual, pela formação 

cultural e outros aspectos da formação. Ele chegou nos EUA faz 20 anos e já era um 

executivo sênior. Lembrou que dar aos empregados uma formação continuada é 

fundamento nos dias atuais. 
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1.20 Palestra sobre o Alibaba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Alibaba constrói plataforma de tecnologia e serviços. Tem várias plataformas de 

mídias digitais. China é o maior mercado do mundo, principalmente de roupas e o Alibaba 

ajuda a empresas a entrarem na China. A Allbirds entrou na China pelo Alibaba e o CEO 

da empresa contou a sua experiência: “estamos apreendendo com a China para trazer 

para os EUA. É necessário conhecer e entender quem é o consumidor alvo da marca para 

minimizar os riscos de entrada na China. Na China, os consumidores tem de 10 a 15 anos 

a menos que o consumidores de outros países. Tudo na China é muito rápido, inclusive o 

aceita da marca. Os consumidores dão feedbacks muito fácil e rápido, com isso a curva de 

aprendizado também é rápida. A sustentabilidade não é tão importante quanto nos EUA. 

Os consumidores aprendem muito rápido. A China tem 700 milhões de consumidores e a 

grande parte nasceu após 1990. No dia do solteiro de 2019, 11 de novembro, o Alibaba 

vendeu 38 bilhões de dólares. “O Alibaba não vende nada: as marcas que vendem.  

 

1.21 Palestra de Ira Calish da Deloitte 
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O chefe de economia  global da  Deloitte, como acontece todos anos na NRF, fez sua 

apresentação, porém em 2020 em um novo formato, com entrevista com especialista, ao 

invés da sua tradicional apresentação com os números globais do varejo.  

As principais informações dos especialistas foram:  

 A economia americana se recuperou muito bem, mas houve uma 

desaceleração em função da guerra comercial; 

 Os gastos da economia vêm crescendo;  

 As eleições americanas vão ser definidas pelo bolso do consumidor.  

 O PIB dos EUA tem 68% no consumo, o maior do mundo; 

 Os últimos anos tem sido bons para os varejistas locais. Para os pequenas 

tem que existir muita eficiência de gestão para reduzir os custos para poder  

competir com os grandes, como Amazon e Walmart; 

 Os varejistas que concorrem com a Amazon tem sofrido muito com pressão 

por margem. Precisam melhorar o processo de gestão e investir nas pessoas.  

 A tendência dos países e tornarem-se mais protecionistas; 

  Nos próximos 20 anos vamos ver e vivenciar uma guerra por tecnologia. A 

concorrência entre EUA e China, vai impulsionar a inovação; 

 Existe uma democratização da comunicação basta conhecer seus clientes 

para fazer a comunicação perfeita com eles. As marcas e empresas erram por 

não focar no consumidor; 

  Melhorar a gestão é a saída para os pequenos. Reação rápida é outra 

estratégia. Ser ótimo no básico.  

 

2- Novidades tecnológicas: 
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Além das palestras, o Big Show da NRF tem uma EXPO, com mais de 800 

expositores e mais de 100 sessões conduzidas por expositores, a Expo é um mercado 

enorme para a inovação no varejo, onde os participantes podem explorar novas 

tecnologias, aprender sobre soluções inovadoras e se conectar com mais 40 mil visionários 

do varejo mundial.  

 

A Inteligência Artificial esteve presente na NRF 2020, mas este ano cada vez menos 

vista de forma isolada, em total 

sinergia com tudo o que é proposto, 

que vão de sistemas de análises de 

dados, à chatbots e outras 

maneiras de interagir com o 

consumidor. A IA passa ser uma 

ferramenta de tecnologia dentro de 

toda operação do varejo. 

 

 

 

É excepcional o poder transformador da Inteligência Artificial, acompanhada 

da Machine Learning, Deep Learning e Image Learning. O futuro das máquinas já é 

uma realidade no mercado chinês e boa parte do mercado americano, com a atuação 

da Amazon Go, por exemplo. Todas essas ferramentas devem ser utilizadas para 

proporcionar  ao cliente uma experiência inovadora. 

 

A análise de grandes dados para a otimização dos negócios, principalmente para 

conhecer e entender melhor o consumidor foi um dos destaques, além da automatização 

da jornada do consumidor e das operações. Até impressões 3D voltadas para o ramo 

gastronômico foram demonstradas no evento.  

 

 

 

 

 

http://www.consumidormoderno.com.br/tag/inteligencia-artificial
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Diversas soluções foram apresentadas na Exposição e LAB Innovation da NRF, dentre as 

quais, a automatização teve forte relevância. Os insights abrangem todas as etapas e 

segmentos do negócio varejista, da estocagem ao pós-venda. 

Robôs da empresa Fabric realizam  o transporte dos produtos até as estações de picking 

nos armazéns, drones fazem a atualização de inventários e planogramas, robôs percorrem 

os corredores das lojas, verificando as gôndolas para reposição dos estoques e inventário, 

ou realizam a organização de estocagem, elevando a eficiência das operações logísticas. 

Essas e muitas outras soluções foram apresentadas na Expo da NRF 2020, que em breve 

estarão sendo vistas no mercado em operação, inclusive no mercado brasileiro. Antes uma 

novidade apresentada na NRF levava mais de 5 anos para chegar ao mercado brasileiro. 

Hoje chega meses depois, não somente pelo avanço da tecnologia, mas pelo número de 

empresários e executivos brasileiros presentes nas ultimas versões da NRF, que este ano 

chegou a 1.900 participantes. 

3. Visitas Técnicas. 
 

Além da organização e orientação aos participantes da nossa delegação da Universidade 

do Varejo, constante do material que elaboramos e entregamos previamente a cada um 

dos participantes, organizamos também vistas técnicas guiadas e também sugerimos uma 

série de lojas que merecem ser visitadas, em função do interesse especifico de cada 

participante. Dividimos as lojas em dois grupos: lojas tradicionais da cidade de Nova Iorque 

e lojas icônicas e inovadoras que foram inauguradas no decorrer do ano de 2019.  

As visitas técnicas guiadas foram feitas nas lojas icônicas, que teve inicio na amanhã do 

dia 15 de janeiro, quarta-feira, sendo visitadas sete  lojas na seguinte sequencia: 
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3.1 – Starbacks Reserve Reaostery,  
 

 A novidade é a nova loja conceito, com os melhores cafés do mundo. A sofisticada loja no 
bairro do Chelsea é uma verdadeira imersão no mundo do café que a marca leva para 
seus clientes. É um show de experiência no qual certamente lhe trará diversos insights! 

 

O professor Ulysses Reis que nos apoiou na parte das visitas técnicas fez uma 
apresentação de todos os detalhes da operação da lojas, desde a chegada do café, até ser 
servido ao cliente. A loja além de trabalhar com café de toda parte do mundo, também 
vende de tudo relacionado ao café, inclusive roupas da marca. 

 
 

 
 
 
 
 
Quer mais experiência Assista ao vídeo. 
https://youtu.be/_QJu6GJiwm0 

https://youtu.be/SS6TKzU_xmc  

https://youtu.be/_QJu6GJiwm0
https://youtu.be/SS6TKzU_xmc


NRF 2020 Página 44 
 

   

3.2 Visita a Loja da Apple.  
 

O que torna este Apple Store em Nova York diferente de qualquer outra loja da Apple, é 
que ela tem um recorde de 23.000 metros quadrados e uma excelente localização (junto 
ao Central Park). 
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3.3 Visita a Nordstrom 
A marca inaugurou uma nova loja de sete andares – um andar para cada ano de 

planejamento – com sua linha completa de produtos, localizada no West Side de Nova 

York. A loja, que custou mais de US$ 500 milhões em capital de investimento, fica em 

frente à nova loja masculina na 57th Street, no lado oposto do Central Park. 

Esta loja da Nordstrom que custou 500 milhões de dólares, oferece um serie de 

experiência ao cliente, inclusive com um bar junto ao setor de calçados. Tem um setor 

especifico de personalização, de retirada na loja das compras feitas pela internet e muitas 

outros pontos importantes. O ponto que chama atenção é o fato do banheiro masculino e 

feminino ao mesmo tempo, conforme foto. A seguir diversas fotos feitas na loja. 

Quer mais experiência Assista ao vídeo. 
https://youtu.be/TvrLpH6RGBM  

 

 

https://youtu.be/TvrLpH6RGBM


NRF 2020 Página 46 
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3.4 Visita a loja da Nike 
Que tal solicitar entregas de roupas nos provadores e 

agendar atendimentos com estilistas da marca? A Nike, 

através de seu app, promete esta experiência e muito 

mais em sua nova loja de 6 andares em Nova Iorque. 
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3.5 Visita a loja da Puma 
 

 
 

Com foco em tecnologia e produtos de vanguarda, a loja oferece uma experiência única de 

compra, através de áreas inovadoras de engajamento esportivo, um estúdio de 

personalização e ofertas conectadas digitalmente. 

Quer mais experiência assista ao vídeo. 

https://youtu.be/cunZeck98vM  
 
 

3.6 Visita a Loja Amazon Go 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A experiência desta loja é fantástica, não tem ninguém atendendo você baixa o 

aplicativo da Amazon Go, conforme foto a seguir e com o código QR Code você passa, 

a catraca abre e você entra na loja. A partir daí tudo que pegar o mesmo servir um café 

https://youtu.be/cunZeck98vM
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é debitado na sua conta. Para sair é o mesmo  procedimento, passar o aplicativo a 

catraca abre e você está liberada. Simples assim! 

Quer mais experiência assista ao vídeo 

https://youtu.be/89beYORzmVg 

 

https://youtu.be/89beYORzmVg
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3.7 Visita a Princi 
 

A Princi e  uma padaria que foi criada pela Starbucks. E  

um local que promove experie ncias muito 

interessantes para o segmento. 
 
 
 

 

 

 

 

. 

 

Conclusão: 

Três dias de palestras torna-se bastante difícil fazer um resumo de tudo que 

aconteceu no evento, mas em face a limitação de tempo, devido a espera de todos, a 

cerca deste  material fizemos um resumo dentro das limitações necessárias, cabendo a 

cada participante o aprofundamento, caso seja necessário sobre temas de seu 

interesse. 

Agradecemos a todos os participantes do nosso time pela confiança depositada em 

nosso trabalho e um agradecimento especial ao professor Ulysses Reis, da FGV pela 

sua importante colaboração na organização das visitas técnicas. 

Nosso Muito Obrigado e até 2021 

 

 

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fs2.glbimg.com%2Fk1drYvd-Twwoh6fnGawzUsqmZRg%3D%2F620x430%2Fe.glbimg.com%2Fog%2Fed%2Ff%2Foriginal%2F2018%2F08%2F03%2Fdaria1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fepocanegocios.globo.com%2FEmpresa%2Fnoticia%2F2018%2F08%2Fstarbucks-agora-tem-padaria-artesanal-primeira-loja-e-inaugurada-em-seattle.html&docid=AMER8eJOAtjwpM&tbnid=jUkVJdXpww2PiM%3A&vet=10ahUKEwjp8aqb55rnAhVBIbkGHfQMA9IQMwh8KBkwGQ..i&w=620&h=430&bih=657&biw=1259&q=foto%20da%20loja%20princi%2C%20uma%20padaria%20da%20starbucks%20em%20nova%20ioprque&ved=0ahUKEwjp8aqb55rnAhVBIbkGHfQMA9IQMwh8KBkwGQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https://s2.glbimg.com/k1drYvd-Twwoh6fnGawzUsqmZRg=/620x430/e.glbimg.com/og/ed/f/original/2018/08/03/daria1.jpg&imgrefurl=https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2018/08/starbucks-agora-tem-padaria-artesanal-primeira-loja-e-inaugurada-em-seattle.html&docid=AMER8eJOAtjwpM&tbnid=jUkVJdXpww2PiM:&vet=10ahUKEwjp8aqb55rnAhVBIbkGHfQMA9IQMwh8KBkwGQ..i&w=620&h=430&bih=657&biw=1259&q=foto da loja princi, uma padaria da starbucks em nova ioprque&ved=0ahUKEwjp8aqb55rnAhVBIbkGHfQMA9IQMwh8KBkwGQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https://s2.glbimg.com/k1drYvd-Twwoh6fnGawzUsqmZRg=/620x430/e.glbimg.com/og/ed/f/original/2018/08/03/daria1.jpg&imgrefurl=https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2018/08/starbucks-agora-tem-padaria-artesanal-primeira-loja-e-inaugurada-em-seattle.html&docid=AMER8eJOAtjwpM&tbnid=jUkVJdXpww2PiM:&vet=10ahUKEwjp8aqb55rnAhVBIbkGHfQMA9IQMwh8KBkwGQ..i&w=620&h=430&bih=657&biw=1259&q=foto da loja princi, uma padaria da starbucks em nova ioprque&ved=0ahUKEwjp8aqb55rnAhVBIbkGHfQMA9IQMwh8KBkwGQ&iact=mrc&uact=8
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Delegação 2020 

 
Nome Empresa Estado 

Juedir Teixeira JTB (Universidade do Varejo) RJ 
Andre  Rodrigues Fa brica de Bolo RJ 
Marcos Santos Fa brica de Bolo RJ 
Dario Menezes FGV RJ 
Ulysses Reis FGV RJ 

Arthur Ostrovsky Saphyr Shopping R 
Jose  Bernardo Saphyr Shopping RJ 

Samuel Henrique Belo Ricardo Eletro MG 
Jony Chagas Ricardo Eletro MG 
Felipe Freire Livraria do MEC PE 
Paulo Freire Livraria do MEC PE 

Bernardo Peixoto Livraria do MEC PE 

Alexandro Azambuja Studio Z SC 
Andre ia Nunes Studio Z SC 
Felipe Boff Studio Z SC 

Francisco Oliveira Studio Z SC 
Juliano Zanatta Studio Z SC 
Mario Zanatta Studio Z SC 
Tiago Dantas Studio Z SC 
Walma Zanatta Studio Z SC 

Jose  Neto Studio Z SC 
Camile Antonini An.Bi SC 
Bruna Silva Lojas Linna RS 
Arcione Piva Sindilojas-POA RS 
Paulo Kruse Sindilojas-POA RS 

Ronaldo Sielichow Sindilojas-POA RS 
Cla udia Ferra o Pires Lojas Pompeia RS 
Addison Baptistella Lojas Pompeia RS 

Gabriel Ferra o da Cunha Lojas Pompeia RS 
Poppy (Ana Paula Tozzi) ACR Consultoria SP 

Josiane Stringhine Grupo DAS SP 
Carlos Tamaki DMCard SP 

Fernando Oliveira DMCard SP 
Sandra Castello DMCard SP 
Juliana Milton Propz SP 

Danilo Nascimento Propz SP 
Israel Nacaxe Propz SP 
Felipe Pereira Raia Drogasil SP 

Rodrigo Machado Saphyr Shopping SP 
Adolfo Umbom Sorocred SP 

Claudio Yamaguty Sorocred SP 
Mary Souto Sorocred SP 
Tulio Savaral Sorocred SP 
Sidnei Raulino Seed Digital SP 
Juliana Bonugli  SP 
Denise Souza  SP 
Guto Gobbo Sindilojas Campinas SP 
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Este material foi desenvolvido pela JTB Consultoria de Varejo, que atua em duas áreas: 

Educação Corporativa através da Universidade do Varejo, em parceria com a Universidade 

Cândido Mendes(www.ucamunivar-rj.com.br) e Consultoria em gestão de Negocios, que 

tem o Prof. Juedir Teixeira à frente do time de consultores. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sua história:  
Graduado em Administração de Empresas, Ciências Contábeis e Economia e Pós-Graduado em 

Marketing e Metodologia do Ensino Superior com diversos cursos de especialização nas áreas de 

administração, negócio e gestão pela qualidade total. Mestre em Gestão Estratégica de Negócios. Doutor 

em Administração. 
 

Escritor – Autor do Livro Gestão Estratégica de Negócio: Métrica de avaliação de desempenho 

organizacional da editora Gramma. Coautor dos livros Treinamentos Comportamentais, Excelência em 

Atendimento ao Cliente e Consultoria Empresarial, pela Editora Ser Mais. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.ucamunivar-rj.com.br/
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Contatos 
 

Prof. Dr.Juedir Teixeira 
(021) 99966.6701 
juedir@me.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ucamunivar-rj.com.br   

facebook.com/ucamunivar  

univaread@gmail.com 

21 99966.6701  
 

 

 

 

Fontes: 

Construção própria com base nas palestras assistidas no evento; 

www.nrf.com 

 

 

 

 

 

http://www.nrf.com/

