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A operacionalização, digitalização 
e “emocionalização” da loja física

A EuroShop 2020 trouxe diversos pontos 
de avanço em relação à edição de 2017, e o des-
taque foi o crescimento de empresas fornecedo-
ras e a redução do preço das soluções. No que 
tange às dimensões da feira, destaque para am-
pliação do espaço (Food Service Equipment) e a 
redistribuição dos temas do varejo em Retail Mar-
keting e Retail Technology. Estas duas últimas fo-
ram responsáveis por ocupar 5 dos 17 pavilhões 

da Euroshop 2020, que ainda promoveram a am-
bientação de loja (Lighting, Shop Fitting & Store 
Design e Visual Merchandising), de soluções para 
feiras (Expo & Event Marketing) e Refrigeration & 
Energy Management.

Para apresentar as seis principais tendências 
desta edição da EuroShop, vamos apresentá-las 
em três dimensões estratégicas: Gestão & Opera-
ção, Emocionalização e Digitalização.

NA EUROSHOP 2020,
o sonho real

REALIZADO POUCO ANTES DO “FECHAMENTO” DA EUROPA PELA PANDEMIA COVID-19, O 
MAIOR EVENTO DE VAREJO DO MUNDO TROUXE SOLUÇÕES PRONTAS PARA TODAS AS ÁREAS 

DO SUPERMERCADO E MUITAS TENDÊNCIAS. GÔNDOLA ESTEVE LÁ, REPRESENTADA PELO 
CONSULTOR E ESPECIALISTA EM VAREJO

Gustavo Vanucci

Emocionalização 
(raciocínio emocional 
ou emocionalismo) 
é um processo 
cognitivo que ocorre 
quando uma pessoa 
acredita que o 
que ele ou ela está 
sentindo é verdadeiro, 
independentemente 
de qualquer evidência 
apresentada.
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 Brick and mortar é um termo em inglês utilizado para 
demonstrar a importância da loja física em um mundo 
digital, reforçando o papel do “Wow fator” uma vez que os 
compradores recorreram a fontes on-line para pesquisa e 
informações e costumam ir a um local físico - uma loja física - 
para fazer a compra real.

Wow Factor é a tradução literal para o termo “Uau”, sendo esta 
uma experiência do cliente com seu produto ou serviço que 
faz com que ele diga ou pense imediatamente “Uau!” como 
sinal de agradável surpresa. Essa experiência às vezes é referida 
no marketing como um momento de mágica. É o ponto em 
que um cliente tem uma experiência extremamente positiva 
que o deixará entusiasmado com a oportunidade de voltar ao 
seu negócio e comprar de você novamente.

Gestão & Operação 
“WOW FACTOR”, A EXPERIÊNCIA DENTRO 
DA LOJA

Na dimensão Gestão & Operação, os des-
taques ficaram por conta do “Wow factor”e da 
Co-Criação/Personalização. A experiência de loja 
está voltada para o efeito da expressão “Wow” em 
português “uau”, ou seja, os clientes querem ser 
surpreendidos além de suas expectativas.

A importância do fator “Uau” é um diferen-
cial competitivo não só para as grandes redes, mas 
principalmente para pequenas lojas de supermer-
cados (varejo independente) ou redes de super-
mercados (centrais de negócio), uma vez que dis-
putam um mercado cada

vez mais competitivo e com certas desvan-
tagens em relação a poder de compra, capacida-
de de armazenagem, capital de giro, mix de pro-
dutos e espaço.

Outro destaque foi o termo“Brick-and-
-Mortar“, que sugere a importância em integrar 
a informação (durante a jornada do consumidor 
na internet, durante a busca por informações) e 
o acesso do cliente aos produtos na loja física, 
reforçando pontos como origem dos produtos, 
conheça o produtor, sequência dos ingredien-
tes na embalagem e receitas para os mais diver-
sos momentos de consumo. O “Brick-and-Mor-
tar” é sem dúvida um diferencial competitivo, 
que além de um bom preço, gera a recorrência 
de compra, sonho de qualquer programa de fi-
delidade.

MICROMOMENTOS DE CONSUMO:  
CO-CRIAÇÃO/PERSONALIZAÇÃO.

Apresentados pela Google na EuroShop, os 
micromomentos são os possíveis momentos de 
consumo e a transversalidade do consumo dentro 
e fora do lar. Neste sentido, em busca da captação 
dos recursos financeiros, o varejo está investindo 
em integrar momentos de lazer e experimentação 
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em suas lojas físicas. Exemplo disso é o espaço 
para leitores na Starbucks.

Em supermercados a experimentação é in-
vertida, ou seja, se faz necessário implementar o 
“retail catering”. A jornada do consumidor en-
volve não somente a compra dos produtos para 
consumo no lar, mas aproveita o momento para 
experimentar. Exemplo: o cliente pode escolher 
um produto no açougue, e enquanto realiza as 
compras, a sua proteína poderá ser preparada 
por um especialista em um ambiente apropriado, 
dentro do supermercado. 

Em seguida, visita o hortifrúti e compra fru-
tas, verduras e legumes frescos que podem ser 
transformados na salada de sua preferência, por 
um nutricionista de acordo com as necessidades 
individuais. E para terminar a jornada, após a com-
pra, o cliente poderá tomar um café – do qual ele 

próprio escolhe a origem do grão ou até mesmo o 
nome do produtor – que será torrado e moído por 
um barista, nas dependências do supermercado.

Tudo isso reforça que a personalização e a 
co-criação estão cada vez mais interligadas aos 
micromomentos de cada consumidor, respeitan-
do suas crenças e hábitos de consumo. Uma prova 
é o aumento da oferta de produtos veganos, sem 
glúten, e bios, encontrados em todos os super-
mercados visitados no continente europeu.

Algo que deve ser percebido, coletado e dis-
ponibilizado pelo varejista no momento de compra, 
aumentando o tempo dentro da loja e concentran-
do o tempo do cliente, de forma que ele não precise 
se deslocar para fazer novas compras ou e até mes-
mo prepará-la em sua residência. As formas de co-
letar estes hábitos, costumes e os micromomentos 
serão discutidos na próxima dimensão, digitalização.   

Retail Catering 
é um termo 
que descreve 
a preocupação 
em estimular o 
cliente oferecendo 
continuamente 
serviços de 
alimentos 
&bebidas, que 
inclui as refeições 
prontas, em 
um local que 
seja direta ou 
conceitualmente 
conectado 
aos produtos 
encontrados nas 
prateleiras do 
supermercado.
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Digitalização
São duas frentes: Inteligência Artificial/Big 

Data e Tecnologia (hardware e software)
Inteligência artificial e IoT
No que tange à Inteligência artificial e IoT 

– Internet das coisas foi possível ver, na prática, o 
uso destas tecnologias para reduzir os pontos de 
atritos, coletando dados e ajudando o varejista 
a compreender com maior eficácia a jornada do 
cliente e evitando as perdas, como por exemplo: 

• Balanças digitais: reconhecimento dos 
produtos por imagem;

• Câmeras de reconhecimento facial: se-
gurança e pagamento;

• Métodos de pagamento: através de 
RFID, self-scanning e easy-shop;

• Robotização: processos de estoque, 
validação de planograma, out-of-stock, 
estratégias de pricing e até no atendi-
mento a clientes;

• Etiquetas eletrônicas: precificação cor-
reta, além de implementação de pre-
ços dinâmicos;

• Painéis eletrônicos: informações de 
onde encontrar as categorias e os 
produtos, além de informações dos 
próprios produtos, como por exemplo 
tipos e origem de vinhos, recomenda-
ções de consumo e harmonizações.

Já no que diz respeito a operação de loja, a 
grande novidade foi a possibilidade de mapear os 
principais macroprocessos (processos críticos) de 
um supermercado, visando medir a produtivida-
de e a qualidade de execução ao acompanhar em 
tempo real o processo, o tempo gasto e a sequên-
cia planejada na abertura da loja, precificação, 
pontos promocionais, ofertas no encarte, reposi-
ção e fechamento de loja com o uso de check list 
digital, em tempo real (real time).



69ABRIL DE 2020

A emocionalização retrata a orientação pelo 
propósito como diferencial competitivo. As em-
presas continuam visando o lucro; no entanto, ini-
cia-se a necessidade de um propósito que retrate 
os valores e princípios que devam ser comunica-
dos primeiramente aos seus colaboradores e em 
seguida aos clientes.

Diante do crescimento da concorrência, os 
clientes podem realizar suas compras no meio físi-
co ou digital. Assim, em busca de engajamento, os 
supermercados precisam definir o seu propósito e 
comunicá-lo, estabelecendo o seu posicionamen-
to estratégico, de forma a obter a preferência de 
compra.

Já as colaborações têm como objetivo co-
nhecer a jornada do consumidor, propondo co-
nhecer seus hábitos e costumes, sua preferência 
de compra, sua frequência, de forma a estabelecer 
critérios para obter a lealdade do cliente.

Neste sentido, é cada vez mais comum a tro-
ca de informações entre empresas que possuem 
o mesmo público-alvo, com os mesmos valores e 
princípios, montando uma rede de estabelecimen-

Emocionalização da loja física
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NÃO IMPORTA O TAMANHO DO SEU 
NEGÓCIO E DA SUA NECESSIDADE.

A Imperial tem o projeto perfeito.

Fale com a gente agora
contato@imperialgondolas.com           31 3627-1023

www.imperialgondolas.com
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Visitas presenciais com guias 
locais (tradutor alemão/
inglês/português) sem a 
presença de membros da 
empresa visitada.

tos que defendam, além do propósito, a causa. O 
principal ganho desta troca é a convergência de 
promoções através de um canal direto, permitindo 
a interação conjunta entre essas marcas.

ROTEIRO DIFERENTE
Nesta edição fizemos um roteiro diferente, 

sendo três dias full time para assistir as palestras 
e visitar os stands, e dois dias em visitas técnicas 
no varejo alemão. Antes e depois da feira, apro-
veitamos para conhecer o varejo de alimentos em 
Luxemburgo, Holanda e Bélgica. Afinal, as capitais 
destes países se encontram a 227 km (Amsterdã), 
205 km (Bruxelas) e 242 km (Luxemburgo) em re-
lação a Dusseldorf, Alemanha.

Neste ano, as visitas técnicas e  
presenciais englobaram os supermercados da 
Auchan, Albert Heijn, Aldi, Aldi Sud, Aldi Nord, 
Bio, Carrefour, Lidl, Rewe, Rewe To Go, Shop&Go e 
Kaufland. Além das redes de supermercados, fo-
mos conhecer um pequeno empreendimento de 
um casal (germânico-brasileiro) que empreende 
a Hercules, uma padaria Bio na cidade de Dussel-
dorf, e o Centro de Distribuição da Amazon, no 
município de Rheinberg, Alemanha.

Visitas técnicas são visitas 
autorizadas e acompanhadas por 
membros do estabelecimento.
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E m busca desta resposta, vou falar um 
pouco sobre a minha percepção e visão 
sobre este assunto. Mal começou 2020 e 
as comunidades varejistas já se reuniram 

duas vezes em apenas 40 dias. Quase que o agra-
vamento da pandemia do Covid-19 não deixava. O 
primeiro encontro ocorreu em janeiro, na cidade 
de New York, nos EUA, na tradicional e anual con-
venção da National Retail Federation – NRF. O se-
gundo ocorreu em Dusseldorf, Alemanha, durante 
a EuroShop, que ocorre somente a cada três anos.

O principal motivo destes encontros varejis-
tas é a busca incessante de insights que possam 
ser traduzidos e implementados no varejo. É a bus-
ca da vantagem competitiva que ocorre na com-

preensão dos novos modelos de negócios, nos 
produtos que envolvem a ambientação de loja 
e, principalmente, nas soluções que envolvem o 
posicionamento estratégico e a operação, através 
do uso de tecnologias (hardware e software) e oti-
mização dos processos, com um único intuito: ser 
lucrativo, ter garantia da audiência e preferência 
do cliente, seja ele um shopper, buyer ou consumer.

Aproveitando a proximidade das duas fei-
ras deste ano, irei responder a uma das perguntas 
mais frequentes que me fizeram, assim que retor-
nei ao Brasil. Vale a pena ir às duas feiras? De forma 
genérica, a resposta é sim. Pela oportunidade de 
viajar, conhecer as diversas culturas de negócios, 
experiências com especialistas, trocas de opiniões 

Em 2023: NRF ou Euroshop? Ou as duas?
O QUE FAZER QUANDO AS MAIORES FEIRAS DO VAREJO OCORREM NO MESMO ANO
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diferentes e divergentes e o acesso às novidades 
tecnológicas, mesmo que distantes quanto à sua 
viabilidade.

Para responder a esta pergunta, comparti-
lharei algumas informações para fazer com que 
você reflita e tenha a sua própria opinião, mes-
mo que seja diferente da minha; afinal estamos 
na época do data analytics. Tomar decisões por 
meio da análise dos dados requer acesso ao con-
texto individual de cada empresário, do momen-
to de maturidade do negócio e do contexto mer-
cadológico, geográfico, econômico e financeiro 
de cada um.

POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO 
DAS FEIRAS

Após participar da edição 2019 da NRF e 
das edições 2017 e 2020 da EuroShop, minha per-
cepção é bem parecida com a do representante 
da Emme Brasil, Rico Azeredo. Enquanto a NRF é 
focada nas tendências, conteúdo e conceitos, a 
EuroShop apresenta, na prática, a materialização 
deste sonho, com a apresentação das soluções 
reais voltadas para o varejo, oriundas de diversos 

países, sobre design, ambientação de loja, robôs 
(planograma, estoque e atendimento ao clien-
te), equipamentos de loja (freezers, checkout, lei-
tores de código de barra, carrinhos de compra, 
gôndolas, impressoras de etiquetas, etiquetas 
eletrônicas), meios de pagamento e tecnologia 
(software e hardware) tanto para os grandes como 
para os pequenos players.

Neste sentido, podemos concluir que as 
duas feiras são complementares, e que participar 
da NRF é a busca por insights para compreender 
para onde o varejo caminha e a EuroShop é a 
transformação deste sonho em realidade, através 
do acesso às soluções desenvolvidas nos quatros 
cantos do mundo. Para embasar nossa opinião, le-
vantamos dados & informações sobre as feiras, os 
quais compartilhamos a seguir.

CONTEXTO & NÚMEROS
Em números, a EuroShop é bem mais ex-

pressiva do que a NRF. No entanto, a presença de 
brasileiros é três vezes maior na NRF do que na 
Euroshop. Veja o resumo dos principais dados já 
divulgados pelas feiras neste ano.

DADOS E INFORMAÇÕES NRF 2020 EUROSHOP 2020
Dias 3 5

Visitantes 40 mil 94 mil (*)

Nacionalidades visitantes 99 países 142 países

Comitiva brasileira 2.000 700

Expositores 800 2.300

Palestrantes 300 600
Fonte: Site oficial das feiras (https://nrfbigshow.nrf.com/by-the-numbers e https://www.euroshop-tradefair.com/)

(*) Segundo informações da central da EuroShop, o Coronavírus reduziu o número de participantes e expositores.  
Cerca de 19 mil pessoas deixaram de visitar a feira este ano e cerca de 1% dos estandes ficaram fechados ou foram cancelados.

AUDIÊNCIA INTERNACIONAL
Para compreender a audiência, recorremos 

a uma ferramenta de data analytics, para entender 
quais eram os países e sua relevância em buscar 
informações sobre estas feiras.

O resultado apontou que a NRF possui au-
diência maior nos países das Américas, Japão, Ín-
dia, África do Sul e Austrália, enquanto a Euroshop 

é preferida pelos países europeus, Rússia e Emira-
dos Árabes Unidos.

A exceção, entre os países europeus, são os 
países nórdicos (Suécia, Dinamarca e Finlândia), 
que buscaram mais informações pela feira ame-
ricana do que pela europeia. Veja o mapa com o 
resultado desta busca, tendo como base os assun-
tos: NRF 2020 e Euroshop 2020.



73ABRIL DE 2020

AUDIÊNCIA NACIONAL
No Brasil, a relação de busca pelo assunto 

também é liderada pela NRF, com uma relação de 
87% (NRF) e 13% (EUROSHOP). No entanto, apenas 
os estados do Sul e do Sudeste apresentaram inte-
resse em ambas as feiras. Destaque para o estado 
de São Paulo, que aparece em primeiro lugar tan-

to na NRF (países e estados em azul) como na Eu-
roshop (países e estados em vermelho). Os mapas 
abaixo demonstram a relevância entre os estados 
brasileiros para as duas feiras juntas, o segundo 
mapa apresenta o resultado para busca pela NRF 
2020 e o terceiro para busca pela Euroshop 2020.

MAPA 1 - PREFERÊNCIA DE AUDIÊNCIA ENTRE OS PAÍSES

MAPA 2 –  ESTADOS BRASILEIROS QUE MAIS BUSCARAM INFORMAÇÕES 
SOBRE AS FEIRAS EM 2020

Fonte: Google Trends 2020 (acesso em 01 de março de 2020)

Concluímos que a audiência ocorre com mais 
relevância nos seis estados brasileiros que juntos con-
centram 68,19% do PIB nacional, com destaque para 
o estado de São Paulo, que se posiciona com noto-
riedade em relação aos demais estados das regiões 
Sul e Sudeste. Cabe ressaltar que os estados em cinza 
apresentam buscas irrelevantes, e não ausentes.

Se você ainda não teve a oportunidade de 
visitar uma ou outra feira, se organize, planeje e 
viabilize este projeto, afinal a competitividade do 

varejo é um desafio constante, e a solução passa 
pela redução do custo operacional e pelo aumen-
to da percepção de valor pelo cliente em relação 
ao seu negócio, uma vez que “o desconto é a arte 
e a ciência da omissão”.

Se você já visitou uma ou outra, comparti-
lhe sua experiência conosco, afinal estamos na era 
colaborativa, em busca de insights. Quem sabe es-
taremos juntos nas próximas edições para respon-
der: Para onde vai o varejo? 

Fonte: Google Trends 2020 (acesso em 01 de março de 2020) Enviado especial – O 
consultor e especialista 
em varejo, GUSTAVO 
VANUCCI, representou 
a revista GÔNDOLA na 
EuroShop 2020, em 
Dusseldorf, Alemanha, 
e produziu este 
amplo artigo sobre o 
megaevento. Ele atua 
também como instrutor 
no curso Gestão Nota 10 
(G-10), da AMIS.


