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Empresa pertencente ao Hub 4all Tecnologia,
especializada em estruturar plataformas digitais,
presente em 5 dos 10 maiores grupos econômicos
privados brasileiros. Em conjunto com seus clientes, e
valorizando os ativos existentes, confecciona soluções
que ampliam a relevância digital das empresas. Atua
também com produtos de larga escala oferecendo aos
restaurantes, lojas e empresas de serviço de todos os
tamanhos, ferramentas de rápida implementação que
permitem oferecer e gerir demandas on-line no mundo
guiado por dados.

Fale com a DX.CO
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de consumo que querem ajudar as empresas a
enxergarem o futuro e se adaptarem as
transformações. Com larga experiência no NRF, Web
Summit e com forte crença no conceito de promover
experiências, atua na curadoria em viagens e imersões
de conteúdo. Conduz workshops, webinars e palestras
nas empresas e em eventos. Especialista em visitas
técnicas no varejo, realizando esse trabalho desde
2015 em algumas cidades pelo mundo.
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Felipe Rusko atua como designer de experiência e interface na
DX.CO. Ao longo de seus mais de dez anos trabalhando com
comunicação omnichannel criou para clientes nacionais e
internacionais - Procter & Gamble, Netshoes, Ambev, Uber, Adidas,
Honda - onde conquistou o cobiçado Cannes Lions; atuou também
na indústria de jogos como designer visual em um reconhecido
título nacional. Hoje se especializando em usabilidade busca levar
a melhor experiência até o usuário com a vontade de conquistar
cada ser humano que entre em contato com os produtos da DX.CO.
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Apresentação
"Não é o mais forte que
sobrevive, nem o mais
inteligente, mas o que
melhor se adapta às
mudanças".
Charles Darwin

Guia de Leitura
As próximas páginas estão recheadas de
ideias, boas práticas, exemplos e livros com a
finalidade de inspirar você a criar soluções em
sintonia com o novo comportamento de
consumo.
As oportunidades no novo normal são
geradas, no nosso ponto de vista, por 3
fatores. Estamos mais humanos, mais digitais
e mais austeros. O estudo a seguir aborda o
impacto desses 3 fatores em 6 verticais:
1. Empresas em Geral
2. Varejo
3. Shoppings
4. Food Service
5. Serviços
6. Indústria
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Apresentação
Contexto
Localiza, Alibaba, Airbnb, Nescafé, Nutella, Uber e
muitos outros surgiram em momentos como o que
estamos vivendo. Esse estudo, organizado com muito
carinho, olha a parte cheia do copo. Sem exageros, não
significa que ao termino do distanciamento social tudo
será diferente, e sim que haverá uma sensível mudança
no comportamento de consumo, seja pela falta de
recurso circulando (austero), pela aceleração das
demandas on-line, ou ainda por estarmos mais
humanos.” Contudo, é importante destacar que
embora não tratado nesse documento, as pessoas e
empresas envolvidas no trabalho são totalmente
sensíveis e solidárias ao difícil momento que a
humanidade está passando.

A aceleração dentro
da aceleração
Estamos vivendo uma aceleração da transformação
digital com o Covid-19. Mas é a internet 5G que trará a
maior impacto com uma brutal facilitação para o
ambiente on-line. A partir do próximo ano no Brasil,
teremos uma Internet 10 vezes mais rápida, e 100
vezes mais estável e eficiente, é praticamente o fim
das dificuldades de navegação.
Nesse sentido esse estudo tem relevância
potencializada em relação ao que estamos prestes a
vivenciar. Ronan Dunne, CEO Verizon, afirma que ” A
internet 5G fará para comunicação o que os
automoveis fizeram com os cavalos…”
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Apresentação
Franchising
O Franchising tem uma oportunidade adicional,
presente em todos os setores do estudo. Além disso,
possui possui um formato favorável pois são
empresários que estão no “front”, focados em trazer
seus negócios rapidamente ao azul, o que pode ser um
importante diferencial na adaptação dos modelos.

Economia do baixo contato
Dentre tantas coisas novas que o Covid trouxe para o
comportamento de consumo, é o interesse das
pessoas é tocar no menor número de superfícies
possível. Esse efeito, mesmo que passageiro, trará
muito investimento a tudo que esta apresentado nesse
estudo no curto prazo seja por exigência legal, seja por
oportunidades de venda. A internet das coisas (IOT)
por exemplo será triplamente acelerada: Internet 5G,
economia do baixo contato e a digitalização das
pessoas.

Não tenha medo de tentar
Passados 5 anos não acreditaremos no tanto que
mudou nossas vidas, no que se refere ao consumo.
Então precisamos aprender bastante e em pouco
tempo. Assim a tentativa deveria ser cultuada dentro
das organizações, com a consciência que o erro faz
parte do processo é que penalizá-lo ou teme-lo pode
atrapalhar o necessário processo de aprendizado.
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“A revolução
digital tem a ver
com cérebro, não
com músculos”
Martin Sorrell
Chairman da S4 Capital

09
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Ameaça
ou
Oportu_
nidade?
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Ameaça
“As marcas não competem entre si,
e sim contra o futuro.
Quem olha para o concorrente perde
de perspectiva as grandes
mudanças do mundo.”
Tiago Mello, CEO da DWZ

IMAGINAR QUE EM BREVE
TUDO SERÁ COMO ANTES.

A maior ameaça é pensar que em poucos
meses voltará tudo a ser o que era. Há mais de
120 dias todas as pessoas que vivem na Terra
estão se perguntando sobre o sentido do seu
trabalho e de sua vida. Vivendo
simultaneamente uma profunda mudança de
hábitos. E com sérias restrições
orçamentárias.
Imaginar que esse ambiente não trará
importante e definitiva alteração no
comportamento das pessoas é o maior dos
erros.

11
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Oportunidade
“Não podemos perder uma
boa crise”.
Zé Renato Hopf, Founder da 4all

ADAPTAR-SE RAPIDAMENTE

O maior dos acertos é ver oportunidade nisso
tudo. Entender que seu propósito pode ser
entregue de outra forma, sem desperdício,
em vários canais e de diversas formas.
Não é o momento de digitalizar o passado,
ou de somente incrementar a oferta e reduzir
custos. É o momento de perceber a brutal
diferença no consumo, em relação a fevereiro
passado, e adaptar-se ao novo cenário.
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Mandala do
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por

Essa mandala é um resumo do conteúdo das
próximas páginas, caso você se interesse por
um desses temas vá até a descrição completa
da vertical, lá você encontrará a justificativa,
cases e dicas importantes.
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Impacto de
um mundo
Mais Humano
Mais Digital
Mais Austero
Fale com a DX.CO
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por que
Mais Humano?
“Não é mais uma jornada
de compra. É uma jornada de gente”.
Andrea Bell, WGSN
Em confinamento compulsório, reaprendemos
sobre o valor das pessoas e principalmente da
família. Enquanto resolvemos as tarefas
domésticas, compartilhamos como enxergamos
o mundo, aprendendo uns com os outros e
estamos cada dia mais unidos.
Percebemos que o trabalho e os amigos são
importantes, mas não o mais importante. O risco
de perder alguém amado sem poder sequer
visitá-lo, amplia a nossa percepção do que é
mais importante para nós. Também a
preocupação com a saúde amplia brutalmente.
Isso está nos moldando de forma definitiva, nos
tornando melhores, mais humanos. Não
podemos ser um robô melhor, mas sim uma
pessoa melhor.
Um período longo de confinamento
provavelmente trará primeiro uma nova
consciência, e depois por consequência um
novo comportamento, isso para toda
humanidade, que agora tem o mesmo uniforme
branco para usar no campo de batalha.
Copyright © DX.CO & FFX
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Comportamento
mais humano
pelo mundo

A Knot Worldwide está fornecendo assistência
financeira a seus fornecedores para ajudá-los
a passar por esse momento delicado.

A Netflix criou um fundo de US$ 100 milhões
para ajudar criativos como atores, produtores
e escritores cujos trabalhos são afetados pela
COVID - tornando o Netflix o provável destino
preferido para trabalhos futuros desses
criativos.

O Walmart está pagando aos fornecedores
mais rapidamente.
A Costco, a Whole Foods e o Dollar General
introduziram o horário de compras para
idosos, enquanto o Supermercado
Woolworths, na Austrália, fechou várias lojas
com menos tráfego para permitir melhores
entregas a idosos, pessoas com deficiência
e pessoas em quarentena ou auto-isolamento.
Copyright © DX.CO & FFX
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por que
Mais Digital?
“As pessoas vão trocar dinheiro como
hoje trocam mensagens”.
Peter Weil / VP Calibra
Estamos em casa resolvendo praticamente
todas as nossas demandas na web. E
percebendo como é bom, ou simplesmente,
que é possível. Também as empresas de forma
muito acelerada disponibilizando seus
produtos ou serviços no ambiente on-line para
sobreviverem. Por conveniência ou por saúde,
queremos todos agora ser uma sociedade
cashless (sem dinheiro físico), já acontece na
Estônia, Finlândia e na China. As carteiras
(wallets) e contas digitais se popularizam, e
permitem uma nova era de captação de dados
que podem gerar recorrência e conveniência,
além de redução de custos para ambos,
clientes e fornecedores.
O mais importante entender aqui é que a
essência da cultura digital é permitir-se errar
rápido para aprender rápido.
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Comportamento
mais digital
pelo mundo

A Dunkin' Donuts fornece pontos de fidelidade
extras para clientes que fazem pré-pedidos
em aplicativos móveis. O 7-Eleven esta
anunciando no Spotify o seu estoque de
comidas prontas, atraindo um novo segmento
de clientes.

A Staples oferece entrega gratuita
e promoções especiais para clientes
em home-office.

O Alibaba lançou o 2020 Spring Thunder, que
visa incentivar a inclusão de pequenas
empresas na sua plataforma. Oferecem
suporte, treinamento e condições comercias
que realmente auxiliam fortemente na
geração de demanda on-line.
Copyright © DX.CO & FFX
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por que
Mais Austero?
“Transformação Digital (DX) é sobre
novos modelos de negócio e não
sobre a otimização de processos”.
Warren Buffett
A Organização Mundial do Trabalho (OIT),
informa que mais de 25 milhões de pessoas
devem perder o emprego no mundo em
função da Pandemia.
A maior parte da população do planeta está
ganhando menos, muitos, muito menos. Essas
pessoas vão passar a gastar de forma mais
comedida, e economizar o que puderem.
Dessa forma o mundo estará mais austero,
mais econômico com o consumo. Muito
embora, daqui a pouco mais de um ano o
mundo volte a ter crescimento dos valores em
circulação, as pessoas não voltarão a
consumir da mesma maneira que fevereiro
passado.
Elas terão encontrado formas mais
inteligentes, deram-se conta de que podem
viver com menos, e não voltarão ao modelo
de consumo anterior ao Covid.

Copyright © DX.CO & FFX
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Comportamento
mais austero
pelo mundo

O DoorDash está isentando temporariamente
as comissões dos restaurantes por seus
serviços em vários países, com expectativas
de que os restaurantes provavelmente usem
o DoorDash no futuro.

A M-Pesa implementou isenções de taxas
no Quênia e em outros países africanos para
incentivar o uso de seus serviços financeiros
e reduzir a necessidade de uma troca física
de moeda.

O IAG e muitas outras empresas de seguros
estão oferecendo reembolsos, pagamentos
diferidos, e nenhuma cobrança a pequenas
empresas que enfrentam dificuldades
financeiras, sabendo que essas empresas
provavelmente continuarão como clientes
de longo prazo.
Copyright © DX.CO & FFX
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Efeitos

em diferentes
segmentos
de mercado
Nas próximas páginas falaremos sobre ideias,
boas práticas, exemplos e livros com a
finalidade de inspirar você a criar soluções
em sintonia com o novo comportamento
do consumidor em 6 verticais:

1. Empresas em Geral
2. Varejo
3. Shoppings
4. Food Service
5.Serviços
6. Indústria

Copyright © DX.CO & FFX
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O que muda

nas empresas
em geral?
Mais Humano -> People Centric
O conceito “customer centric” - clientes no centro, é
substituído pelo conceito “people centric” - pessoas no
centro. Cada empresa não deve se preocupar somente
com seus clientes ou com seus funcionários e sim com
toda a sociedade.
A Saúde ganhou um novo e permanente contexto. Não se
trata de olhar somente para que o produto chegue as
mãos do cliente, é necessário que isso ocorra dentro dos
processos de higiene, e que o cliente se sinta seguro.
No ambiente de trabalho, o respeito ao indivíduo, seus
valores, crenças tomam uma proporção nunca antes
alcançada. Colaboradores trabalhando espalhados
remotamente pelo mundo, passarão a ser mais
assediados. Passado o primeiro objetivo, que é manter-se
empregado durante a recessão, a tendência é que as
pessoas não trabalhem mais para empresas que não
acreditam. As soft skills (habilidades comportamentais)
ganham ainda mais destaque. Na década de 80 tudo que
interessava era a habilidade técnica, mas hoje o que mais
importa é a capacidade de aprender e o comportamento
frente aos desafios.
O Home office levará os indicadores de desempenho a
outro patamar. Os dados sobre performance permitirão
que a meritocracia ocupe seu merecido espaço.

Copyright © DX.CO & FFX
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O que muda

nas empresas
em geral?
Mais Digital -> Plataformas
A economia do baixo contato vai difundir ainda mais o
ecommerce. A experiência reduzida de compra sem
poder tocar ou experimentar os produtos, em um
primeiro momento, que pode durar mais seis meses, vão
ampliar a demanda pelo consumo on-line. E com isso a
explosão das plataformas, em todos os setores.
Trata-se de um novo modelo de negócio que usa a
tecnologia para conectar pessoas, organizações e
recursos em um ecossistema interativo, no qual podem
ser criadas e trocadas quantidades incríveis de valor.
Alibaba, Facebook, Amazon, YouTube, Wikipedia, Apple,
são apenas as mais conhecidas, mas já existem dezenas
de empresas de alto impacto pelo mundo. Cada uma
delas é singular e está focada em um mercado e setor de
atividade específico, e é através delas que as pessoas
realizarão suas necessidades na era digital, agora
fortemente acelerada em função do C19.
O Shopify, por exemplo, fornece vários serviços para
pequenas empresas para permitir uma maior penetração
online. A Hootsuite fornece sua plataforma de serviço
profissional gratuitamente para pequenas empresas por
um bom motivo; o crescimento dos negócios dessas
empresas deverá aumentar em breve. Da mesma forma,
Alibaba, Baidu, e a Tencent tornaram os serviços de
nuvem na China gratuitos para pequenas empresas.
Copyright © DX.CO & FFX
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O que muda

nas empresas
em geral?
Mais Digital -> Plataformas

"Existem duas alternativas de crescer
no novo normal: Ser uma Plataforma
ou Estar em uma."
Gustavo Schiﬁno, Head da DX.CO
A expansão do mundo on-line gera um ambiente muito
favorável às plataformas, sete das dez empresas mais
valiosas do mundo atuam nesse modelo. As plataformas
facilitam a vida das pessoas através da simplificação na
busca de produtos e serviços, permitem avaliação aberta
pelo cliente, curadoria e ainda facilitam as formas de
efetuar o pagamento.

Exemplo de plataforma:
Fonte: visual capitalist, mar/20

Copyright © DX.CO & FFX
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O que muda

nas empresas
em geral?
Mais Austero -> Novos Modelos
O momento de restrição econômica vai passar,
mas a forma menos impulsiva de adquirir não será
passageira. Neste ano as pessoas precisam mudar
seus hábitos de consumo por necessidade, e
depois de experimentar que é possível fazer mais
com menos, não voltarão a consumir como antes.
Cabe a todos as empresas oferecer alternativas de
acesso aos seus produtos, adaptando-se
rapidamente ao interesse dos seus clientes de
usufruí-los em um ambiente com menos liquidez.
É a hora é a vez de novos e disruptivos modelos de
negócio que simplifiquem, eliminem desperdícios
e intermediações, usem o digital não para alterar o
processo de compra e sim para mudar o modelo
do negócio.
Sem dinheiro na praça, o calo aperta e bons ativos
podem ficar mais baratos. Abre-se uma incrível
janela para fusões e aquisições, que podem trazer
uma nova e positiva realidade as empresas que se
unirem.

Copyright © DX.CO & FFX
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Em
alta
nas empresas
Exemplos de novos modelos:

StockX, Rally RD, Camp, Rent the runway, Vigga,
Zalando e Colorfactory

Assuntos:
1. Coopetição – competição com colaboração .
2. Teletrabalho, Telemedicina , Tele-educação .
3. venda Social .
4. Entretenimento on-line.
5. Alimentação saudável.
6. Pagamentos Digitais e Instantaneos – PI x .
7. Serviços a domicílio.
8. Revendedores autônomos.
9. Cooperação entre concorrentes .
10. Globalização Reversa.
^

Dicas de Livro:
• Tool and Weapons: the Promose and Perfil
of Digital Age, de Brad Smith.
• A Plataforma, de Geoffrey Parker e Marshall
Van Alstyne

Fale com o especialista
Gustavo Schiﬁno, CEO da DX.CO
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O que muda

no
varejo?
Mais Humano -> Conﬁança
Em um primeiro momento é importante que sua operação
de varejo demonstre cuidados explícitos com a
higienização. É muito provável que os clientes deixem de
entrar em lojas que não estejam com regras visíveis de
segurança. Depois de dar a segurança em relação ao não
contágio, e ter um canal para pedidos on line, será o
momento de organizar as informações dos clientes, a fim
de ofertar algo que faça sentido e no momento certo. O
resultado dessa equação, respeito mais oferta adequada,
gera a confiança que passa a ser decisiva na decisão do
cliente de quem ele permitirá ter as suas informações.
A frase “Trust in the new energy.” (Confiança é a nova
energia) – Que é uma evolução da frase “dados são o
novo petróleo”, destaca que para se ter dados é preciso
ter a confiança e que o gás fóssil esta sendo substituído
por energia limpa.
Depois de ter os dados, obtidos pela confiança é
necessário estabelecer programas de avaliação e de
recompensa. As empresas no Brasil pouco usam seus
programas de fidelidade, muitas vezes inexistem ou são
ineficientes. Na Amazon 20% de suas vendas são pagas
com programa de cashback (recompensa em dinheiro).
Na Inglaterra 60 bilhões de libras de novas vendas foram
geradas através de programas de relacionamento nos
últimos cinco anos. O cashback tem se demonstrado a
melhor forma de criar essa vinculo com os clientes.

Copyright © DX.CO & FFX
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O que muda

no
varejo?
Mais Digital -> Phygital
As lojas físicas na era pós covid não só são viáveis
como necessárias, desde que compreendam que
são muito mais do que um ponto de venda. São o
local de menor custo para trazer novos clientes
para a marca.
Servem como show-room e podem ser palco de
eventos. Podem promover encontro,
relacionamento e, principalmente, captação de
informações e dados. Servem para a entrega de
produtos das vendas on-line da distribuição local.
Promovem conteúdo e curadoria em um universo
cheio de dispersões. As lojas são o sorriso da
marca. Nesse momento estar fisicamente próximo
ao cliente é um ativo inquestionável e
complementar a presença digital.
O foco está na solução completa e não somente
no produto. O varejo tem uma oportunidade única
de se aproximar da indústria, com o Covid muitos
varejistas em dificuldade precisarão reinventar-se.
Uma alternativa e conectar diretamente o
consumidor do produtor, sendo remunerado para
isso como prestação de serviço, deixando de ser
mais um intermediário.

Copyright © DX.CO & FFX
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O que muda

no
varejo?
Mais Austero -> Reuso
Se a previsão em 2019, era que o mercado de
segunda mão nos EUA chegaria a U$ 51
Bilhões em 5 anos, imagine agora.
A maioria das pessoas não compram ou
alugam algo que já foi usado, ainda mais os
mais jovens, assim os brechós cresceram
muito, em especial aqueles phygitais. Os
usados também crescem como subscrição
(assinatura), em várias verticais como roupas,
acessórios, equipamentos, livros e etc.
A Ikea, maior loja de móveis do mundo,
anunciou que não vai mais vender berços e
sim locá-los. A Rent the Runway criou em
parceria com a rede W de hotéis o guardaroupa como serviço, onde as pessoas podem
viajar sem malas, sendo que as empresas
cuidam para que você, ao chegar, tenha todas
as roupas alugadas prontas no seu quarto de
hotel. Definitivamente olhar para a melhor
utilização dos bens é uma grande
oportunidade.

Copyright © DX.CO & FFX
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Em
alta
no varejo
Exemplo de novos modelos:
Shopify, Thred Up, Rebag, Hemma,
Nordstrom, ShowFieldes, Walmart, Kohl’s
em parceria com a Amazon, Nike e Ocado.

Assuntos:
1. Touchless – Ecomonia do baixo contato.
2. Usados – Economia do reuso e
compartilhamento.
3. Unified-commerce – Ominicanalidade.
4. Phygital – Economia da desintermediação.
5. Smart-home – Economia conforto e
produtividade em casa.
6. Voice-commerce – Compras por voz.

Dicas de Livro:
• Sociedade com Custo Marginal Zero,
de Jeremy Rifkin
• Unlocking the Customer Value Chain,
de Thales S. Teixeira

Fale com o especialista
Tiago Mello, CEO na DWZ
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10

dicas

feitas com muito carinho
para o setor de varejo

Colocar verdadeiramente as pessoas
no centro da sua organização.

Deﬁnir e difundir o propósito e a
cultura da empresa.

Pensar em uma maior oferta de serviços.
(assinaturas, personalização, serviços
complementares, etc.)

Considerar aluguel e revenda como
oportunidades para extensão do
seu negócio.

Desenvolver sua intensidade
tecnológica. (Use a tecnologia
disponível para inovar e resolver
problemas que impactam diretamente
seus clientes)
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10

dicas

feitas com muito carinho
para o setor de varejo

Desenvolver o conceito de
RETAILMENT dentro da sua empresa.
Pense o que você pode executar
na loja que não possa ser replicado
no mundo online.

Fazer parcerias, em especial com a
indústria, utilizando o estoque da
fábrica para fazer vendas.
Buscar ter uma organização ágil.
Incentive a cultura de inovação
dentro da empresa.

Usar DADOS em tudo para gerenciar
sua organização.

Personalizar o sortimento de acordo
com o comportamento de consumo
de cada loja.
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O que muda

nos
shoppings?
Mais Humano -> Retailment
O Retailment, fusão das palavras Retail +
Entretainment (varejo + diversão) amplia sua
importância.
Áreas onde hoje estão lojas com a característica
exclusiva de venda, migrarão para espaços que
congreguem experiência, gastronomia, curadoria
e venda. A humanidade também pode estar
representada em espaços tranquilos, inspiradores,
vivos, trazendo aconchego e conforto.
Administradores de shopping provavelmente
buscarão por operadores com esse perfil, que
gerem fluxo e não somente usufruam do fluxo
existente. Shoppings mais do que nunca passam a
ser lugares de prazer que por consequência
vendem e não o contrário. Produtos e serviços
relacionados a bem estar e aos cuidados com a
saúde também ampliam a sua importância dentro
do mall. Os shoppings continuam a ser um local
importante para sociedade, mas agora com mais
ofertas relacionadas ao prazer, a curadoria e ao
serviço.
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O que muda

nos
shoppings?
Mais Digital -> Uniﬁed Commerce
Juntos, Shoppings e operadores deverão
encontrar formas eficientes de vender on-line seja
pelo delivery ou take away (retirar na loja).
A lógica de ponto-de-venda troca para ponto-deentrega-de-valor, a conveniência é somente a do
cliente. Ser omnichannel não é mais uma opção.
Shoppeiros e lojistas provavelmente buscarão
tornar ainda mais memoráveis as visitas. Desde o
acesso ao estacionamento até ofertas
personalizadas e convenientes para o local dentro
do mall em que está o cliente, utilizando técnicas
já disponíveis de rastreamento.
A lógica é simples, mais dados que geram mais
clientes que geram mais dados, em um círculo
virtuoso. Atrair o cliente com a percepção que
além do dinheiro, ele também paga com tempo
e esforço, como ensina o professor de Harvard
Thales Teixeira, é sem dúvida uma grande
oportunidade para os shoppings.
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O que muda

nos
shoppings?
Mais Austero -> Parceiros
Passa a ter muito valor a vivência dos
administradores de malls em captação de bons
operadores na solução phygital.
Com toda a sua experiência, os empreendedores
de shopping trarão lojistas com excelência na
proposta e na operação. A nova lógica determina
que os outrora inquilinos agora sejam parceiros.
Um cuidando e ajudando o outro, em uma relação
transparente, onde os ganhos e os riscos são
compartilhados de forma equilibrada.
Eventos passam a ser ainda mais necessários, a
fim de gerar público e receita, assim como a
criatividade nas alternativas de mídia dentro do
equipamento. O rastreamento dos clientes é um
ativo importante a ser conquistado e a partir dele
o universo de oportunidades de receita se
potencializam.
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Em
alta
nos shoppings
Exemplo de novos modelos:
EmHUb (Malasia), American Dream (USA),
Suzhou Center (China) e Coal Drops (Inglaterra)

Assuntos:
1. Omni, take away, delivery e drive-thru .
2. Dados e geo-lock; - para oferecer o produto
certo durante a visita ao shopping.
3. Serviços. Em especial de saúde, beleza.
4. Lojas com gastronomia, experiência e
curadoria.
5. Espaços amplos de aconchego e conforto.
6. Brechós e pop up stores.

Dicas de Livro:
• Shopper Marketing, de Rafael D’Andrea;
Matheus Cônsoli e Leandro Guissoni

Fale com o especialista
Gustavo Schiﬁno, CEO da DX.CO

Copyright © DX.CO & FFX

40

tabela

pré e pós covid dos shoppings

Motivo

Pré Covid

de um nativo digital
(menos que 35 anos)
ir ao shopping nos USA.

conforme
estudo da WD
partners (USA)

Praça de alimentação

78%

Produtos frescos

77%

Espaços Verdes

75%

Retirada de compras
on line

74%

Esportes indoor

72%

Mercearia

66%

Academia

62%

Especialistas em
beleza

62%

Lojas Show Room

55%

Coocking Space

53%

Centros de Saude
e bem estar

52%

NADA

29%
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Pós Covid
persepção FFX
parterns (BR)
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O que muda

no
food service?
Mais Humano -> Personalizado
A humanização do Food Service se dará pelo
cuidado com a higiene, personalização,
recompensa, avaliação e curadoria. Compete as
marcas de food service oferecer algo que faça
sentido ao cliente, no momento e na forma que
desejar, e só conseguirão fazer isso de posse dos
dados dos clientes. A usabilidade ganha relevância
e deve ter como foco eliminar qualquer dificuldade
no processo de compra.
Para acomodar essas demandas, empresas como
Deliveroo, Uber Eats, UPS e FedEx estão fornecendo
entrega ao consumidor final, sem contato. O
Alibaba e a JD.com estão fazendo verificações de
saúde obrigatórias e o uso de equipamentos de
segurança em suas fábricas e caminhões de
entrega para que os fornecedores possam levar
seus produtos a seus clientes finais. Por fim, a
Dettol criou o #HandWashChallenge para
incentivar técnicas de lavagem adequadas ao usar
seu produto, obtendo mais de 20 bilhões de
visualizações no TikTok. Espera-se que as empresas
que conseguirem uma conexão emocional com
seus clientes e funcionários tenham ainda mais
relevância sobre as demais na era digital.
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O que muda

no
food service?
Mais Digital -> Canal próprio
Os restaurantes que sobreviverem no pós
COVID, muito provavelmente terão seu canal
próprio para pedidos on-line. E esse canal
precisa ser de fácil uso nos celulares, que já
são mais de 5 bilhões no mundo, e respondem
por noventa por cento da demanda de
delivery.
Não faz sentido, por melhor que pareça, uma
marca operar somente via agregadores (Ifood,
Rappi, Ubereats), já que, além de não ter os
dados, também não existe o controle do custo
e da qualidade de entrega.
Outra fundamental ferramenta para as marcas
é um sistema concentrador das diferentes
origens de seus pedidos on line, que permita
ao restaurante enxergar de forma fácil todos
os seus pedidos juntos, e gerir a demanda, do
inicio ao fim.
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O que muda

no
food service?
Mais Austero -> Acessível
Os serviços de Delivery (entregas) e Take
away (retirar no restaurante) no Brasil devem
sair de 6% para mais de 15% do mercado como
um todo. Em 2019 foram 600 milhões de
pedidos. Para esse ano espera-se que passe
de 1,5 bilhão. Deve dobrar os 300 mil
restaurantes que oferecem essa opção aos
clientes, chegando a metade das operações
brasileiras. Isso representa pelo menos 12
bilhões de reais migrando do físico para o online.
Contudo essa explosão representa uma
potencial redução de margem quando a
operação é feita através dos agregadores, que
controlando a operação de ponta a ponta
ampliam seus ganhos.
Em um mundo mais austero onde o preço
incluindo o custo de entrega são muito
sensíveis para o consumidor final, é
importante que cada operador domine seu
ambiente, e direcione sua demanda ao canal
próprio, buscando a melhor relação custo x
qualidade possível.
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Em
alta
no food service
Exemplo de novos modelos:
Panera Bread, Beyond Meat, Deliveroo, Deli.me,
Ele.me

Assuntos:
1. App Web – Próprio e com pgto online.
2. Dados - Propriedade da audiência.
3. Novos originadores – novas fontes de pedido.
via super apps e rede social .
4. Delivery As A Service – concentrador de
diferentes originações.
5. Same minute delivery – Entregas abaixo de 30
min.
6. Fidelização com cashback e recorrência .

Fale com o especialista
Diego Fabris, CEO da Share Eat
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O que muda

no
food service?
Mapa do comportamento do
consumidor de gastronomia

No pós Covid, será ainda mais importante
compreender o cliente e fazer a oferta certa, no
momento. Passada a primeira fase momento onde
cada empresa do food service precisa ter seus
dados organizados, entrará a fase de dar ciência
aos dados, com o objetivo de utilizá-los para gerar
recorrência da demanda.
Para entender o comportamento do consumidor
precisamos tirá-lo das caixinhas que sempre o
colocamos e entender de fato quais são suas reais
motivações a partir de dados captados.
Analisamos o perfil de mais de 100 mil pessoas,
para entender seu comportamento na
alimentação.
O Mapa de Comportamento é o coração de uma
estratégia de personalização data driven. Ele
resume os principais perfis, as motivações, o
contexto e as tendências de comportamento que
influenciam o consumo na gastronomia.

Diego Fabris
Copyright © DX.CO & FFX
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O que muda

no
food service?
Mapa do comportamento do
consumidor de gastronomia

Fale com o especialista
Diego Fabris, CEO da Share Eat
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O que muda

nos
serviços?
Mais Humano -> Acesso
A economia da propriedade transfere a sua
atenção para a economia do acesso. Existe
muita coisa no mundo que fica sem uso por
muito tempo, ocupando espaço, tempo e
dinheiro de quem as adquiriu e da sociedade
como um todo que produz mais do que
precisa, impactando fortemente o meio
ambiente.
A era do compartilhamento diz respeito ao
uso do produto ou serviço somente no
momento do uso, sem a necessidade de
comprá-lo.
O acesso aos serviços se dará em muitos casos
por marketplaces ou por plataformas. Que
reunirão soluções de compartilhamento ou
locação de carros, casas, ferramentas, roupas,
moveis, e etc. É o mundo “As A Service (como
serviço)” crescendo rapidamente e
simplificando a vida das pessoas.
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O que muda

nos
serviços?
Mais Digital -> Sob demanda
Estamos vivendo uma profunda
transformação na forma de contratar serviços
proporcionada pelo digital.
Um bom exemplo está ocorrendo no setor de
seguros de veículos, onde os segurados não
mais fazem seguros anuais, e sim por minuto,
ativando e desativando o seguro conforme
sua necessidade. Os serviços relacionados
aos cuidados com beleza, saúde e higiene
passam a ser realizados sempre que possível
onde o cliente desejar, em especial, dentro de
suas casas.
Na parte de software, tudo vai virando SaaS
(Software as a Service, sistemas como serviço)
assim como as versões freemium ( fusão das
palavras Free + Premium) aquelas que tem um
período de teste grátis, se tornam mais
interessantes.
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O que muda

nos
serviços?
Mais Austero -> Assinaturas
As assinaturas passam a ser um grande aliado
nos momentos de crise e não o contrário como
se poderia imaginar.
As indústrias em parceria com distribuidores
locais oferecem condições muito especiais
para quem tem consumo continuado de
produtos e serviços. Por exemplo quem tem
Pet, já pode receber, com a quantidade e
frequência que desejar, a ração de seu
animalzinho, pagando bem menos e sem o
custo e o desconforto de ter que buscar.
Livros, cuecas, vinhos e maquiagem são
apenas alguns exemplos do que hoje no Brasil
já é oferecido por assinatura. Em alguns casos
são de produtos usados, o que é
absolutamente disruptivo.
Destacam-se nesse sentido produtos de luxo,
como bolsas, vestidos e acessórios e produtos
da primeira infância como brinquedos, roupas
e sapatos.
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Em
alta
nos serviços
Exemplo de novos modelos:
Vigga, CandooTech, Peloton, ByteDance (tiktok),
Glambox, Zynga, Trōv e Orienteme.

Assuntos:
1. On demand – No horário e forma que o
cliente desejar.
2. Turismo local .
3. Streaming e podcasting para todas as
áreas.
4. Seguros - on demand .
5. Same day delivery to same hour delivery .
6. Estética a domicílio .

Dicas de Livro:
• A Era do Acesso, de Jeremy Rifkin

Fale com o especialista
Tiago Mello, CEO na DWZ
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O que muda

na
indústria?
Mais Humano -> Interdependência
A indústria percebe a interdependência de
toda a cadeia de abastecimento, que todos são
tão fortes quanto o elo mais fraco. E passa a
agir em sintonia com essa percepção. Migra de
transações para relações econômicas com
seus clientes.
Em parcerias com distribuidores e varejistas
passa a conhecer o cliente final. A presença
digital de seus produtos passa a ser problema
também da indústria e não somente do varejo
como até aqui. Dessa forma passa a se
envolver nessa solução.
O Covid trará uma inevitável concentração no
varejo, considerando que muito pequenos não
vão conseguir manter-se. Caberá à indústria
ajudar esse elo da sociedade, a fim de manter a
capilaridade, a rentabilidade e principalmente
a geração de emprego e renda.
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O que muda

na
indústria?
Mais Digital -> Salto em tecnologia
Trata-se de um setor que investiu muito em
automação, mas pouco em digitalização, é
comum grandes empresas sem uma
estratégia digital, ou subordinando essa área
ao marketing, ou à área de TI, ou ainda à área
comercial.
A Indústria também dará um salto em
tecnologia no que se refere ao atendimento
dos estabelecimentos comerciais. Hoje
representantes com tablets, se deslocando
em carros, são pouco produtivos e
normalmente inconvenientes. Representantes
phygitais muito mais informados e se
deslocando muito menos, farão a sugestão
certa, na hora certa, para o cliente certo.
Triplicaram a sua produtividade em 5 anos.
Boas práticas indicam que a digitalização da
empresa pode ser transversal e ligada
diretamente ao CEO, com grupos de trabalho
com participantes de todas as áreas da
empresa e gerido sob o método ágil.
Importante também entender a lógica de
plataforma, e analisar a melhor forma de
atuação.
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O que muda

na
indústria?
Mais Austero -> Coopetição
A indústria com temor da inadimplência,
provavelmente estimulará usar as lojas como
show room, remunerando os outrora
intermediários como parceiros comerciais.
Migrando o estoque de toda a cadeia de “just
in time” para “just in case”. Todos ganham
dessa forma. O produto demorará um pouco
para chegar ao cliente, mas com um preço
mais atrativo.
A Indústria a fim de otimizar seus custos de
distribuição e produção tem a opção de fazêlo de forma colaborativa. Surge então a
palavra coopetição, do inglês coopetition, que
é a fusão de colaboração com competição.
Distribuidores reunirão mais ofertas para seus
clientes. E serão exclusivos apenas em áreas
de muita densidade. Nas demais áreas o
conceito de coopetição também ficará mais
explicito, com o compartilhamento de
distribuidores até entre industrias
concorrentes.
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Em
alta
na indústria
Exemplo de novos modelos:
PepsiCO com a Pantryshop.com e Snacks.com,
Zalando, Food For Dogs com PetCO, Pier X.

Assuntos:
1. Interdependência - com fornecedores e
clientes.
2. Just in Case - redução dos estoques em toda
cadeia .
3. Alimentação - acessível, pronta e semi pronta
plataforma .
4. Fintech – Ter sua própria Fintech .
5. Plataforma - Integrar-se ou criar uma .
6. Coopetição – seus competidores podem ser
bons aliados em varias frentes.

Dicas de Livro:
• O Dilema da Inovação
de Clayton M. Christensen

Fale com o especialista
Gustavo Schiﬁno, CEO da DX.CO
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INVERNO 2020
Sobrevivência - Encontre uma forma de:
- Fazer vendas on-line.
- Vender e trabalhar em segurança,
demonstrando isso.
- Reduzir custos, mas sem eliminar
sua chance de reinventar-se.

PRIMAVERA 2020
Preparação - Encontre parceiros para:
- Reinventar a forma como você chega
ao seu cliente.
- Captar e organizar formas de monetizar
seus dados.
- Entender o que são plataformas
e qual o seu papel nelas.

VERÃO 2021
Decole - Sem acabar com a receita de hoje:
- Não tenha medo de tentar, teste tudo,
erre rápido e aprenda rápido.
- Tente outras formas de acesso ao seus
produtos ou serviços, sem intermediários.
- Tente parcerias em tudo, produção, venda,
distribuição e marketing. 1 + 1 = 5.
Copyright © DX.CO & FFX
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Gráﬁcos

de impacto
do novo normal
Oportunidade VS Cultura: por verticais
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Leitura recomendada
Mais humano, mais digital: o
mundo pós-coronavírus
Não podemos desperdiçar uma boa crise.
Proponho uma pausa estratégica sobre o
assunto de qual seria a maior onda para
falarmos de um mundo novo que todos já
estamos a caminho.
Na prática, a Covid-19 acelera as
transformações digitais e humanas,
especialmente o conceito de peoplecentric,
literalmente, as pessoas no centro. E isso vale
tanto para o consumidor quanto para os
profissionais das empresas. Ou você respeita
o indivíduo (todos) ou não pertence a este
mundo. Não falamos mais de clientes e
funcionários, mas sim, de comunidade. E só
quando a comunidade ganha relevância,
quando as pessoas jurídicas aplicam no dia a
dia qualidades que costumamos associar às
pessoas físicas, como verdade e sinceridade, é
que mudamos de fato...

Gustavo Schiﬁno
Head na DX.CO

Clique para ler o artigo completo
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Leitura recomendada
Para depois da tempestade
A pandemia causada pelo corona vírus
COVID-19 está sendo algo sem precedentes.
Nunca da história da humanidade metade do
mundo 3,9 Bilhões de pessoas foram
solicitadas a ficarem de quarentena em suas
casas.
A necessidade de um confinamento forçado
modificou drasticamente a maneira como
consumimos e houve uma digitalização
forçada da maneira como consumimos. Muitas
marcas estão reportando que além de um
aumento grande em sua venda online, a
quantidade de clientes que fizeram a sua
primeira compra no canal digital da empresa é
muito expressiva...

Tiago Mello
CEO na DWZ

Clique para ler o artigo completo
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Nota ﬁnal
Quanto maior a ameaça
maior a oportunidade.
Não podemos perder uma boa crise para nos
reinventar, para passar a limpo nossa empresa
e nossas atitudes, para relembrar o que faz
sentido para cada um de nós.
Paz, saúde, conforto e segurança, para nós e
para as pessoas que amamos, seguem sendo
o drive da humanidade.
O que mudou foi a forma de chegar a isso que
agora é mais humana e mais digital. Bom
senso, criatividade e pragmatismo com uma
boa dose de positividade é o bilhete de
entrada para um lugar confortável no novo
normal.

"Não correr riscos agora é muito
arriscado".
Michelle Gass, CEO da Kohl's
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“Eu nunca
perco,
eu ganho
ou aprendo.”
Nelson Mandela
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