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RESUMO 

 

Em razão do surgimento de novas tecnologias, o varejo tem passado por mudanças 

significativas. Ao invés do gerenciamento unicanal, as organizações estão 

direcionando seus esforços para estratégias multicanal, com vários pontos de contato 

com os consumidores. Além disso, as barreiras entre os canais estão sendo 

eliminadas, possibilitando que os clientes transitem entre eles – o chamado 

omnichannel. 

A jornada de compra mudou, e, com isso, disruptores surgem dia após dia para se 

apropriarem de pontos específicos dessa jornada e capturar e gerar valor aos clientes 

– conceito conhecido como decoupling. Os incumbentes, por sua vez, precisam 

encontrar caminhos de como coexistir num ecossistema em constante transformação. 

Assim, esta pesquisa tem como objetivo estudar as formas de resposta à disrupção 

digital em face ao direcionamento para a transformação digital de um varejo de moda 

no Brasil. Busca-se identificar as ações tomadas por uma empresa de modelo 

tradicional que espera responder à disrupção digital.  

A metodologia utilizada é exploratória qualitativa e a Lojas Renner foi a empresa 

escolhida para a análise, caracterizando o trabalho como um estudo de caso único. A 

Lojas Renner é a maior varejista de moda do país, com mais de 350 lojas físicas e e-

commerce. Foram entrevistados executivos envolvidos com os projetos de 

transformação digital da empresa, e, através de um roteiro semiestruturado, foi 

possível aprofundar os conceitos para atingimento do objetivo.  

Por fim, apresenta-se uma análise de seis pilares-chave (cliente no centro, 

produto/serviço, tecnologia, pessoas, cultura e canais), elencando os principais tópicos 

dentre os dados coletados. E, a partir disso, propõe-se um roadmap com elementos 

essenciais para que varejistas incumbentes possam responder à disupção digital.   

 

Palavras-chaves: 

Transformação digital; disrupção digital; omnichannel; multicanalidade; varejo de 

moda; jornada de compra. 

  



 

 

ABSTRACT 

Due to the new technologies, retail has undergone significant changes. Instead of 

unichannel management, organizations are focusing their efforts on multichannel 

strategies with multiple consumer touch points. In addition, barriers between channels 

are being eliminated, enabling customers to move between them - the omnichannel 

concept. 

The buying journey has changed, and as a result, disruptors emerge day after day to 

take specific points of that journey and capture and generate value for customers - a 

concept known as decoupling. However, incumbents need to find ways on how to 

coexist in a constantly changing ecosystem. 

This research aims to study the ways of response to digital disruption from the 

perspective of performing the digital transformation of a fashion retail in Brazil. It seeks 

to identify the actions taken by a traditional model company that expects to respond to 

digital disruption. 

The methodology used is qualitative exploratory and Lojas Renner was the company 

chosen for the analysis, characterizing the work as a unique case study. Lojas Renner 

is the largest fashion retailer in the country, with more than 350 stores and e-

commerce. Executives involved with the company's digital transformation projects 

were interviewed, and through a semi-structured script, it was possible to deepen the 

concepts to achieve the goal. 

Finally, this reserarch presents an analysis of six key pillars (customer centric, 

product/service, technology, people, culture and channels), listing the main topics from 

the collected data. And from that, it proposes a roadmap with essential elements so 

that incumbent retailers can respond to digital disruption. 

 

Keywords: 

Digital transformation; digital disruption; omnichannel; multichannel; fashion retail; 

shopping journey. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao final da década de 1990 e início de 2000, diversas empresas passaram a oferecer 

seus produtos pela web e muitos setores foram transformados como consequência do 

fenômeno da disrupção digital, ou seja, com o crescimento rápido de novos negócios 

que surgiram potencializados pelo uso da tecnologia e do digital (TEIXEIRA 2019; 

CHRISTENSEN, RAYNOR E MC DONALD, 2015). Desde então, variados modelos 

de negócios começaram a coexistir, de empresas tradicionais que passaram, além 

dos canais físicos, a lançarem os seus canais online, com empresas startups que se 

especializaram em determinados aspectos do processo de decisão do consumidor 

para oferecer benefícios monetários, de tempo e esforço (TEIXEIRA E JAMIESON, 

2014).  

 

O conceito de modelo de negócio foi introduzido por Drucker (1954) e representa a 

definição de quem é o cliente, o valor que será entregue ao consumidor e como o 

serviço ou produto será melhor ofertado (DRUKER, 1954). Com a inovação 

tecnológica utilizada nos modelos de negócios, houve uma diversificação nas 

possibilidades para criação e captura de valor, acentuando a coexistência de 

empresas tradicionais e startups, em diversos setores da economia.  

 

Uma das principais livrarias dos Estados Unidos, a Bookers, em 2011 decretou 

falência, em razão do modelo disruptivo da Amazon em ascensão. Em 2013, a Nokia, 

até então líder no mercado de telefonia móvel, teve que ser vendida para evitar 

falência. Em 2017, a JC Crew, uma grande varejista de moda, teve que fechar muitas 

lojas em razão dos resultados de decréscimo em mesmas lojas. Hoje, a disrupção 

digital afeta todas as indústrias, locais e mercados, tendo se tornado uma condição 

no ambiente de negócios a partir da década de 2000 (TEIXEIRA, 2019).  

 

Para responder à disrupção digital, empresas tradicionais precisam passar pelos 

estágios de inovação tecnológica e, em seguida, inovação nos seus modelos de 

negócios (TEIXEIRA, GUISSONI E TRAJANO, 2019). A inovação em modelos de 

negócios recebeu interesse prático e teórico nos últimos anos (CLAUS, 2016). 

Acadêmicos em diferentes linhas de pesquisa reconheceram o potencial de novos 
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modelos de negócio em permitir que as empresas obtenham vantagem competitiva 

(CASADESUS-MASANELL E ZHU, 2013). Dessa forma, enxerga-se um conflito atual 

entre os modelos de negócio tradicionais, os incumbentes, e sua necessidade de 

adaptação frente aos novos e inovadores, os disruptores.   

 

Como grande impulsionador da criação desses novos modelos, destaca-se o 

crescimento do comércio eletrônico. De acordo com a Associação Brasileira de 

Comércio Eletrônico, o e-commerce no Brasil faturou quase 60 bilhões em 2017, o 

que representou um crescimento de 12% com relação a 2016. Segundo relatório Web 

Shoppers 2018 da Ebit, o número de e-consumidores cresceu 15% de 2016 para 

2017, o que significa mais de 55 milhões de consumidores ativos.  

 

Ademais, o acesso via dispositivo móvel vem ganhando importância, permitindo que 

consumidores acessem empresas tradicionais e startups que oferecem produtos e 

serviços pelos seus aplicativos. Nesse sentido, o relatório Web Shoppers 2018 do Ebit 

afirma que 27,3% das compras realizadas online no Brasil foram feitas através de 

dispositivos móveis. 

 

Essas inovações acompanham uma importante mudança na jornada de consumo: o 

comportamento do consumidor e a decisão de diversificação dos canais de 

distribuição e vendas das empresas. Os avanços tecnológicos estão permitindo que 

os consumidores utilizem diferentes dispositivos (celulares, smartphones, tablets, 

computadores) e canais (online, offline) durante as compras, o que faz com que as 

empresas precisem estar preparadas para captar e analisar informações 

simultaneamente de todos esses pontos de contato e desenvolver estímulos de 

marketing aos clientes de maneira integrada – o que é conhecido como omnichannel 

(GUISSONI, 2017). 

 

Omnichannel é a gestão sinérgica dos inúmeros canais disponíveis e dos pontos de 

contato com o cliente, de modo que a experiência do cliente em todos os canais e o 

desempenho deles seja otimizado (VERHOEF, KANNAN E INMAN, 2015). Os clientes 

são omnichannel em suas perspectivas e comportamento e usam os canais de varejo 

on e off-line para consumir (BELL, GALLINO E MORENO, 2014).  
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Enquanto isso, empresas novas surgem como pure players, ou seja, somente no 

ambiente online. Por exemplo, a Glambox, um clube de assinaturas digitais de 

cosméticos que foi vendido por R$ 20 milhões. E o site Steal the Look, que se tornou 

um marketplace de moda com foco em conteúdo e que já fatura aproximadamente 

R$2 milhões ao ano. 

 

Portanto, alguns fatores que possibilitam a chamada disrupção digital nos modelos de 

negócio são: o crescimento do e-commerce e do mobile commerce; as estratégias 

multicanais das empresas; consumidores acessando múltiplos canais online e off-line; 

e facilidades e menores barreiras para o surgimento de novos negócios no varejo 

virtual impulsionados pela tecnologia.  

 

Nesse contexto, a presente dissertação tem por objetivo estudar as formas de 

resposta à disrupção digital em face ao direcionamento para a transformação digital 

de um varejo de moda no Brasil. Assim, busca-se identificar as ações tomadas por 

uma empresa de modelo tradicional que espera responder à disrupção digital. A 

questão que norteia o estudo é “Como um varejista de moda incumbente pode 

responder à disrupção digital a partir da sua intenção de realizar a transformação 

digital no Brasil?”. 

 

Para abordar esse objetivo, foi utilizado o método qualitativo-exploratório e, dentre os 

métodos qualitativos, o estudo de caso único foi escolhido pela autora. A rede de 

varejo de moda Lojas Renner foi selecionada para o estudo em virtude de ser uma 

grande varejista tradicional no setor e que tem buscado realizar a transformação 

digital. Em 2018, a empresa destacou em seu evento anual que promove para os 

principais analistas de mercado e investidores – o Renner Day - os projetos e ações 

relacionados ao chamado ciclo de transformação digital da companhia. 

 

O estudo compreende três etapas. A primeira foi através de uma revisão bibliográfica, 

a fim de aprofundar os conceitos já consolidados no universo acadêmico. A segunda 

compreendeu uma desk research, que, utilizando dados secundários publicados na 

mídia e para os investidores, buscou-se aprofundar no contexto atual da empresa 

estudada bem como em informações sobre concorrentes e possíveis disruptores que 

estão atuando nesse setor. E na terceira etapa, foram realizadas entrevistas em 
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profundidade com executivos da empresa selecionada com objetivo de analisar o 

comportamento da organização em questão, compreendendo assim o novo cenário 

imposto pelo contexto da disrupção digital e elencando as ações que essa está 

tomando frente a isso. 
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2 BASE TEÓRICA  

 

2.1 O varejo como um canal de marketing 

 

O conceito do mix de marketing se baseia nos estudos de Neil Borden que usou este 

termo pela primeira vez em 1949. “A combinação de elementos variáveis que compõe 

as atividades de Marketing” (BORDEN, 1964). Jerome McCarthy (1960) aprimorou 

essa teoria e definiu os quatro grandes grupos de atividades que representariam os 

ingredientes do composto: Product, Price, Promotion e Place. Esse composto é 

atualmente conhecido como Os 4 Ps do Marketing. Por esse motivo, diversos países 

traduziram para o seu idioma, em palavras que mantivessem a grafia iniciada pela 

letra “P”. Dessa forma, no Brasil as atividades passaram a ser conhecidas como 

Produto, Preço, Promoção e Praça (ou Ponto de Venda). Desde então é possível 

perceber que as variáveis desse conceito, também conhecidas como variáveis de 

decisões, são controláveis, e que possuem efeitos diretos nos resultados das 

empresas, sendo que esses podem ser atribuídos aos esforços de marketing 

(GUISSONI & NEVES, 2013). 

 

Dentro de Praça (ou Ponto de venda), é possível analisar os canais de marketing. 

Embora a indústria esteja apta a vender diretamente ao consumidor final, sempre 

haverá mediadores responsáveis por outros processos fora do core business 

industrial, como transporte, estocagem, publicidade, comercialização e 

relacionamento com o cliente (KRAFFT et al., 2015). Os canais de marketing são um 

grupo de organizações interdependentes envolvidas no processo para disponibilizar 

os produtos de uma empresa para uso e consumo. Dessa forma, o principal objetivo 

desse grupo é entregar ao cliente final produtos e serviços de maneira eficiente 

(COUGHLAN et al., 2012). 

 

Assim, os varejistas são os que possuem maior aproximação junto ao consumidor final 

em toda cadeia de distribuição, podendo utilizar de dados e indicadores a fim de 

agregar valor à gestão, seja em sortimento de produtos, conveniência e atendimento. 

Se os produtos são comparáveis em termos de atributos físicos e preço, os 

consumidores optam por um canal de marketing que provenha o melhor nível de 

serviço nos seguintes pontos: fracionamento de produtos (possibilidade dos clientes 
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comprarem a quantidade desejada de produtos); conveniência espacial (locais que 

satisfaçam a demanda por meio de conveniência, como supermercados de bairro e 

postos de gasolina); tempo de entrega (período que o consumidor espera entre o 

pedido e a entrega de bens ou serviço. Quanto maior, pior para o usuário.); variedade 

de produtos (presença de amplitude na variedade, diferentes categorias de produtos 

- e profundidade no sortimento, variedade de marcas dentro da mesma categoria); 

atendimento (a fim de facilitar a compra por parte do consumidor final); e fornecimento 

de informações (pré e pós-venda, ou ainda fornecimento de informação ao cliente com 

objetivo de educá-lo sobre o produto/categoria) (COUGHLAN et al., 2012). 

 

2.2 A evolução dos canais online (e-commerce) 

 

O varejo mudou consideravelmente na última década. O crescimento do e-commerce 

e de novos canais digitais como os dispositivos móveis e mídias sociais, mudaram os 

modelos de negócio das empresas de varejo, a execução do mix de produto e o 

comportamento de compra dos consumidores (VERHOEF, KANNAN & INMAN, 2015).  

 

Segundo o EBIT (2018) em 2016 e 2017 o crescimento do e-commerce no Brasil foi 

de 7% e 8% respectivamente, valores inferiores aos dois dígitos dos anos anteriores. 

Todavia, mesmo assim mais de 55 milhões de brasileiros fizeram ao menos uma 

compra online em 2017, o que representou um aumento de 15% em relação à 2016. 

Segundo estudo do SEBRAE “Varejo de moda – perspectivas para 2019”, as vendas 

via internet representam aproximadamente 4% do total no varejo do país, sendo o 

Brasil um dos 10 maiores mercados de comércio eletrônico do mundo, líder na 

América Latina.  
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Gráfico 1 – Faturamento do E-commerce no Brasil 

 

Fonte: E-bit/Buscapé, 2018 

 

Uma peculiaridade a ser destacada é que o tempo de acesso às redes sociais no 

Brasil é o maior de todo o mundo. Na pesquisa Futuro Digital em Foco Brasil 2015, 

divulgada pela consultoria comScore, o país possui uma média de 21,2 minutos por 

visita. O Facebook é a maior rede social, com cerca de 58 milhões de usuários. 

Todavia, a penetração do varejo online no Brasil ainda é pequena (5%) se comparada 

à países desenvolvidos - China 20%; UK 16%; EUA 12% (JPM-Brazil Apparel – Diving 

online channel, junho de 2018). 

 

Ainda em relação ao varejo brasileiro, antes de 1993, os canais de vendas não 

incluíam os digitais, que só iniciaram suas operações por meio de varejistas puros 

digitais por volta de 1994 a 2002. Nessa época o objetivo era o gerenciamento e 

otimização de cada canal existente, principalmente porque as práticas de e-commerce 

eram até então desconhecidas. Os varejistas tradicionais iniciaram nos canais digitais 

apenas no período entre 2003 a 2012, fase a qual houve aumento de clientes online 

e de mix de produto/categorias ofertadas (SERRENTINO, A., 2015).  

 

Já nos Estados Unidos, em 2015 o varejo total cresceu 3,8% com relação à 2014, e o 

e-commerce cresceu 13%. O canal online foi o grande impulsionador do resultado 

positivo do varejo americano naquele ano, tendo representado 36,2% do crescimento 

total do varejo (Euromonitor, 2015 e US Ecommerce grows, 2016).  
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O conflito de canal com clientes já existentes é uma barreira que as empresas 

precisam superar para conseguir implementar uma estratégia multicanal de forma 

positiva. Um exemplo disso são as empresas Hewlett & Packard, Compaq, Sony, 

Mattel e Estee Lauder, que, quando começaram a vender os seus produtos em sites 

de e-commerce próprio acabaram automaticamente criando um conflito com as 

empresas do atacado, que eram o seu principal canal de distribuição e que reagiram 

diminuindo as compras. Um exemplo de estratégia bem-sucedida é a Nike, que 

segmenta o portfólio de produtos, criando um mix de produto exclusivo para cada 

canal, minimizando assim o potencial conflito (RUILIANG, 2010). 

  

2.3 Multicanalidade  

 

As inovações do varejo no século XX se originaram da gestão de serviços ao cliente. 

O atendimento, que sustentava uma alta carga de mão-de-obra, tende a reduzir 

devido à diminuição gradual da necessidade de assistência em razão do livre acesso 

à informação por parte do consumidor e pelo aperfeiçoamento da produtividade da 

força de trabalho. Assim, uma das principais questões estratégicas para os varejistas 

são os consumidores em busca de conveniência, demandando cada vez mais por uma 

experiência multicanal, incluindo novos canais de marketing como, por exemplo, o e-

commerce e vendas diretas (COUGHLAN et al., 2012). 

 

Multicanal é o conjunto de atividades envolvidas na venda de produtos ou serviços 

aos consumidores através de mais de um canal (LEVY, WEITZ & AJAY, 2009), 

proporcionando assim que as empresas construam um relacionamento mais próximo 

com seus clientes, oferecendo informações e suporte através de mais canais 

(RANGASWAMY & VAN BRUGGEN, 2005). Empresas são consideradas multicanal 

quando suas vendas são provenientes de dois ou mais canais distintos, independente 

do percentual de cada um, enquanto aquelas com 100% de vendas obtida somente 

de um canal são consideradas modelo de canal único (COELHO & EASINGWOOD, 

2003). 

 

A adoção do modelo de multicanal por parte dos varejistas surgiu no início da década 

de 20, quando era comum que grandes redes vendessem através de lojas físicas e 

também de catálogo de venda direta. Porém, esses eram operados de formas 
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distintas, sem nenhum tipo de integração entre os canais. De fato, a ascensão do 

modelo multicanal só ocorreu com o início da internet e a possibilidade do e-commerce 

representar um promissor canal de vendas. O modelo multicanal começou a se 

consolidar a partir de 1999, quando os grandes varejistas americanos começaram a 

alocar recursos, esforços e prioridades estratégicas para a internet, o que conferiu 

uma vantagem desses sob os varejistas pure players (ZHANG, 2010). 

 

A crescente adesão das empresas para o modelo multicanal (online e off-line) pode 

também denotar uma resposta dos fabricantes. Com intuito de reduzir a dependência 

do varejo e em razão da expansão do número de canais, a distribuição dupla (direta 

do fabricante e via intermediário) se torna uma realidade. O foco de toda engrenagem 

estava saindo do simples e conhecido gerenciamento de categoria para o 

gerenciamento do consumidor final (COUGHLAN et al., 2012). 

 

Dados sobre o processo de compra no mercado americano comprovam que a maior 

fatia dos clientes ainda prefere comprar na loja física, em todas as faixas etárias. E a 

fatia dos que pesquisam online e compram na loja física somada aos que somente 

compram online, se torna muito relevante e corroboram a importância da 

multicanalidade para o varejo.   

 

Gráfico 2 – Processo de compra por geração (EUA) 

 

     Fonte: Lynch, 2018 
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Além disso, ainda sobre o mercado dos Estados Unidos, a evolução em visitas de 

lojas físicas e online traz outro dado que também reforça a multicanalidade. A fatia 

que mais cresce em evolução de visitas é a de “tanto lojas físicas, quanto online”.   

 

Gráfico 3 – Evolução das visitas em lojas físicas e online (EUA) 

 

Fonte: UBS Evidence Lab, 2018 

 

Um estudo da UBS Evidence Lab (2018) afirma que até 2021 a projeção é que as 

vendas online pesem em torno de 30% enquanto as vendas em lojas físicas 

representem 70% do mercado americano. Já o relatório The Store of Future da 

Goldmann Sachs (2018) afirma que em 2021 as lojas físicas serão responsáveis por 

80% das vendas, enquanto o online terá 17% e outros canais ficarão com 3%. Apesar 

da divergência de dados entre as pesquisas, ambas projetam a maior fatia no canal 

físico.  

 

2.4 Omnichannel  

 

Estamos mudando para uma nova fase no varejo multicanal. Especialmente com o 

surgimento dos dispositivos móveis, tablets, mídias sociais e a integração desses 

novos canais no varejo on-line e off-line, o cenário continua mudando (LEE, 2014). A 

imprensa está sugerindo que estamos mudando de um modelo multicanal para um 

modelo de varejo omnichannel (RIGBY, 2011), que é a gestão sinérgica dos inúmeros 
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canais disponíveis e dos pontos de contato com o cliente, de modo que a experiência 

do cliente em todos os canais e o desempenho deles seja otimizado (VERHOEF, 

KANNAN e INMAN, 2015).  

 

Para combater os movimentos disruptivos, muitos varejistas iniciaram estratégias 

multicanais. Inicialmente, essas estratégias envolviam a decisão sobre adicionar 

novos canais ao mix já existente (VERHOEF, KANNAN e INMAN, 2015).  No entanto, 

o escopo do varejo multicanal tem sido ampliado, considerando questões como a 

gestão de clientes em todos os canais e a integração do mix de produto entre os 

canais (NESLIN, 2006).   

 

Uma prática que vem sendo adotada por muitos grandes varejistas globais é a retirada 

e devolução em loja. 55% dos consumidores globais ficariam muito satisfeitos ou ao 

menos esperam que o serviço de retirada em loja seja oferecido. Sobre a devolução 

em loja, o percentual é ainda mais alto: 50% ficaria muito satisfeito e 20% espera que 

o serviço seja oferecido (Ubs Evidence Lab, 2018).  

 

Gráfico 4 – Opiniões sobre retirada e devolução em loja (global) 

 

Fonte: UBS Evidence Lab, 2018 

 

Um caso prático do mercado de beleza brasileiro é a Natura. Com intuito de reverter 

a tendência desfavorável do mercado em 2014, a empresa reconheceu, por meio da 

estratégia multicanal, que cada um dos formatos poderia ter um papel diferente ao 

longo da jornada de decisão do consumidor. As lojas físicas eram importantes para 

promover a conscientização e o julgamento do produto. O canal de drogarias ajudou 
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a Natura a comercializar sua marca Sou em locais de bairro e ofereceu opções 

convenientes de compra. As vendas on-line deram suporte à marca quando os 

compradores fizeram compras repetidas e atraíram um novo perfil de consumidor para 

a marca (jovens e classes sociais A e B). Além disso, a presença on-line, através da 

Rede Natura, gerou marketing boca a boca. E a grande força de vendas da Natura no 

mercado de venda direta ajudou a marca a atingir os consumidores das classes C e 

D e/ou que viviam em cidades menores (FARRIS, GUISSONI E BOCCIA, 2017). 

 

À medida que os varejistas adaptam suas estratégias de vendas ao ambiente 

omnichannel, as mudanças serão sentidas (BRYNJOLFSSON, HU e RAHMA, 2013). 

Os consumidores são omnichannel e para ser bem-sucedido nesse novo ambiente, 

as empresas devem reexaminar suas estratégias de canais de distribuição e 

comunicação de produtos aos clientes. Quando empresas adequam suas estratégias 

de canais e buscam integrar o online e offline, há ajustes que fazem no modelo de 

negócio (BELL, GALLINO e MORENO, 2014).  A internet é uma tecnologia facilitadora 

em várias dimensões, viabilizando aos varejistas de loja física a possibilidade de 

complementarem seu sortimento de produtos ou serviços através do meio online, 

incrementando sua eficiência operacional e ofertando benefícios aos seus 

consumidores (ZHANG et al., 2010). 

 

Ainda sobre o exemplo da Natura, foi possível mensurar resultados positivos na 

introdução do novo canal de “varejistas emergentes”. A empresa encontrou maneiras 

de atender a este canal devido à sua importância e potencial no mercado e assim 

ativou mais de 105 dessas lojas de varejo emergente desde dezembro de 2014. Dessa 

forma, obteve um ganho de produtividade de 15% e um ganho de 4,4% em 

participação de mercado nessas lojas (FARRIS, GUISSONI e BOCCIA, 2017). 

 

Ao passo que os varejistas buscarem por uma estratégia de diferenciação e 

exclusividade em produto, as fronteiras entre indústria e varejo se confundirão. Os 

varejistas poderão decidir se integrar retroativamente na indústria. Como exemplo, a 

Amazon está se movendo agressivamente para o domínio de publicação, contribuindo 

diretamente com autores e lançando livros em formatos impressos e e-books 

(BRYNJOLFSSON, HU e RAHMA, 2013). 
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Outra referência de gestão omnichannel no Brasil é a Magazine Luiza. Em novembro 

de 2015, quando Frederico Trajano assumiu como CEO da Magazine Luiza, o preço 

da ação era U$ 0,70 enquanto na época do IPO em maio de 2011 o preço era de 

U$ 5,50. O desafio então proposto por ele foi mudar o modelo de negócio da empresa: 

deixar de ser uma empresa de varejo tradicional com presença digital para se tornar 

uma empresa digital com loja física. Para isso, cinco pilares estratégicos foram 

utilizados para essa implementação (TEXEIRA, GUISSONI E VELUDO-DE-

OLIVEIRA, 2018). 

  

O primeiro pilar se chama “cultura corporativa digital” e trata de como despertar o 

mindset digital nos funcionários. A realização de campanhas de endomarketing, bem 

como a criação do Luiza Labs, laboratório de inovação que oferece soluções digitais 

para melhorar a experiência de compra do cliente utilizando big data, mobile e 

plataformas digitais foram ações executadas nesse pilar. Já o segundo se refere à 

“inclusão digital” e trata de democratizar o acesso a novos produtos e serviços 

tecnológicos. A venda de smartphones; a criação de conteúdo online com a assistente 

virtual “Lu”; o oferecimento de serviços para conectividade; e a transformação de lojas 

físicas em centros de experiência foram iniciativas dessa frente (TEIXEIRA, 

GUISSONI e VELUDO-DE-OLIVEIRA, 2018). 

 

O terceiro pilar refere-se à “digitalização das lojas físicas”. Um aplicativo para otimizar 

o processo de vendas foi criado bem como uma ferramenta de gestão de estoque 

entre lojas. Além disso, a verificação digital para prover crédito; wifi livre para clientes 

nas lojas físicas; e o compre online retire em loja foram ações implementadas nesse 

pilar (TEIXEIRA, GUISSONI e VELUDO-DE-OLIVEIRA, 2018). 

 

O quarto pilar é sobre a “plataforma digital de vendas”, em especial à implementação 

do marketplace em 2016. Como premissas para isso, estabeleceu-se que: 1. A 

experiência via terceira parte (3p) deveria ser idêntica à primeira parte (1p); 2. A 

plataforma deveria ser a melhor, tanto para clientes quanto para vendedores; 3. Essa 

deveria oferecer múltiplos serviços para os vendedores (chamados de sellers), 

incluindo funcionalidades de publicidade e pagamentos (TEIXEIRA, GUISSONI e 

VELUDO-DE-OLIVEIRA, 2018). 
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E por fim, o último pilar se refere à “estratégia omnichannel”. A implementação de um 

app para smartphone, que dava frete grátis para compras acima de U$ 32 conseguiu 

impulsionar o número de downloads para 10 milhões. Além disso, a obrigatoriedade 

de prover a mesma experiência de compra em todos os pontos de contato do cliente; 

uma estratégia de marca única; e uma plataforma logística que contava com 1300 

parceiros e 10 centros de distribuição foram essenciais para esse pilar (TEIXEIRA, 

GUISSONI e VELUDO-DE-OLIVEIRA, 2018). Em 2017, segundo dados da SVBC, o 

e-commerce da empresa representava 30,4% das vendas da companhia. 

 

O varejo omnichannel fornece aos consumidores mais canais dos quais eles podem 

obter informações durante o processo de decisão de compra. As empresas de 

marketing e agências de publicidade precisarão se tornar mais orientadas para análise 

de dados, de modo que possam criar campanhas que entreguem mensagens 

publicitárias com alta precisão. Mesmo com a tecnologia tornando o varejo 

omnichannel inevitável e esse reduzindo a geografia entre as lojas, o omnichannel 

expande a fatia geral ao estender o alcance do mercado e apresentar aos 

consumidores produtos sobre os quais eles talvez nunca tenham tido conhecimento. 

Dessa forma, as empresas precisarão encontrar áreas onde sejam verdadeiramente 

melhores, em vez de apenas trabalhar sob os pontos fracos da concorrência. À 

medida que o varejo evolui para uma experiência perfeita de varejo omnichannel, as 

distinções entre físico e online desaparecerão, transformando a mundo em um 

showroom sem paredes (BRYNJOLFSSON, HU E RAHMA, 2013). 

 

Os clientes são omnichannel em seu pensamento e comportamento, assim, os 

vendedores precisam ser também. Os recursos omnichannel inicialmente percebidos 

como “bons complementos” estão se tornando “must-haves”. A questão para os 

varejistas não é mais se deve operar uma estratégia omnichannel, mas como 

implementá-la de forma mais eficaz. Os melhores vendedores ganharão a revolução 

omnichannel trabalhando através dos limites permeáveis de informação e processos 

da compra até a entrega do produto ao cliente, oferecendo a combinação certa de 

experiências para os consumidores que assim demandam (BELL, GALLINO e 

MORENO, 2014). 
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Segundo relatório do SEBRAE “Perspectivas para o varejo de moda 2019” o 

crescimento das compras por e-commerce no Brasil é evidenciado quando se avaliam 

os dados anuais. O aumento do acesso às tecnologias no país, a confiança do 

consumidor na segurança da compra, a agilidade e a facilidade fazem com que as 

vendas online evoluam. A especialista Patricia Sant’Anna afirma que “cada vez mais 

a distância entre o varejo off-line e on-line diminuirá, estando cada vez mais integrados 

(omnichannel, ou comercialização multicanais). Isso significa que a presença digital 

será cada vez mais necessária, seja através de sites, blogs ou mídias sociais”. 

 

2.4.1 A nova jornada de compra  

 

O varejo mudou dramaticamente nas últimas duas décadas devido ao advento do 

canal on-line e da digitalização em andamento (VERHOEF, KANNANB e INMAN, 

2015). Dessa forma, muitos modelos de negócios dos varejistas foram afetados 

(SORESCUET, 2011), já que o mix de canais mudou e os clientes estão se 

comportando de maneira diferente devido a esse desenvolvimento. Uma vez que o 

mix do varejo vem se alterando e que os consumidores estão se comportando de 

maneira diferente diante a revolução digital, várias empresas percebem impactos 

diretos em seus modelos de negócios (VERHOEF, KANNAN & INMAN, 2015). 

 

A gestão omnichannel traz a identificação dos novos processos de compras, 

conhecidas como jornadas, que são os caminhos percorridos pelos consumidores 

desde o conhecimento de um produto até a compra. Antes do e-commerce, a jornada 

de compras era linear. Os clientes conheciam os produtos através da mídia ou 

recomendações de amigos e iam até as lojas físicas ou solicitavam atendimento de 

equipes de venda direta. Na fase atual em que o varejo se encontra, o processo é 

mais complexo e envolve muitos pontos de contato.  

 

Em vez de simplesmente reagir às jornadas que os próprios consumidores inventam, 

as empresas estão moldando seus caminhos, conduzindo ao invés de seguir. Os 

profissionais de marketing estão gerenciando cada vez mais as jornadas como fariam 

com qualquer produto. Assim, as jornadas se tornam centrais para a experiência de 

uma marca pelo cliente - e tão importantes quanto os próprios produtos a fim de 

proporcionar vantagem competitiva (EDELMAN e SINGER, 2015).  
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Na jornada clássica, os consumidores se envolvem em uma fase extensa de 

consideração e avaliação antes de entrar no ciclo de fidelidade ou prosseguir para 

uma nova rodada de consideração e avaliação que pode levar à posterior compra de 

uma marca diferente. Já a nova jornada comprime a etapa de consideração e reduz 

ou elimina totalmente a etapa de avaliação, entregando os clientes diretamente no 

ciclo de fidelidade e bloqueando-os dentro dele (EDELMAN e SINGER, 2015). 

 

O conceito de jornada de compras insere muitas influências que podem ter sido vividas 

pelo cliente antes ou depois do contato com o produto. Esse contexto traz a 

necessidade da empresa gerenciar a jornada de compra como um processo completo 

e integrado, onde a excelência é atingida pelo conjunto em sinergia (MAECHLER et 

al, 2016).  

 

No omnichannel, a gestão de jornadas passa a ser feita da mesma forma que a gestão 

de produto. As empresas precisam entender o que o cliente quer, quais os principais 

passos e atividades que os clientes assumem para satisfazer os seus desejos, é 

necessário compreender a sua cadeia de valor (TEIXEIRA, 2019).  

 

A evolução e melhor aprofundamento em torno da experiência de compras faz com 

que a criação de valor passe para um melhor entendimento de quanto os clientes 

criam valor para uma organização para quanto valor as empresas criam para seus 

clientes. Essa ótica reflete uma mudança de eixo de poder (LEMON & VERHOEF, 

2016). Um estudo conduzido pela McKinsey no mercado Telecom em 2015 identificou 

que há correlação entre jornadas bem orquestradas e a satisfação do consumidor, 

assim como a sua predisposição em recomendar marcas (MAECHLER Et al, 2016). 

        

2.5 Disrupção Digital  

 

Um modelo de negócio define o caminho para a empresa gerar valor (criação de valor) 

e como ele captura parte desse valor como lucro (captura de valor) (TEECE, 2010). 

Modelo de negócio é o que descreve como uma empresa trabalha: como cria valor e 

para quem; como captura valor e para quem. Inovar no modelo de negócio requer um 

conhecimento profundo do cliente (TEIXEIRA, 2019). 
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Nesse sentido, um modelo de negócio representa a "lógica de negócios" 

(CASADESUS-MASANELL e RICART, 2010) ou, nas palavras de Peter Drucker, a 

"teoria do negócio" (DRUCKER, 1994). A criação de valor expressa os benefícios da 

empresa para seus clientes. O valor do cliente corresponde à disposição que ele tem 

em pagar por um produto ou serviço. O valor agregado para o consumidor resulta se 

o valor percebido do produto exceder seu preço. Se o produto tem custo abaixo do 

preço, a empresa gera um lucro (captura de valor).  

 

O estudo do CEO da IBM de 2009 destacou que 70% dos CEOs consideram a 

inovação do modelo de negócios como prioridade e 98% estão trabalhando em mudar 

seus modelos de negócios existentes. Um estudo conjunto pela Business Week e pelo 

Boston Consulting Group concluiu que modelos de negócio inovadores têm retornos 

maiores e mais altos do que as inovações em produto ou processo (LINDGARDT et 

al., 2009). As empresas consideram a inovação do modelo de negócio como uma 

oportunidade para construir vantagem competitiva sustentável (TEECE, 2010).  

 

A teoria da disrupção corre o risco de se tornar uma vítima do seu próprio sucesso. 

Apesar da ampla disseminação, os conceitos centrais têm sido amplamente mal 

compreendidos e seus princípios básicos frequentemente mal aplicados. Além disso, 

os refinamentos essenciais da teoria nos últimos 20 anos parecem ter sido ofuscados 

pela popularidade da formulação inicial. Como resultado, a teoria é às vezes criticada 

por deficiências que já foram abordadas. Muitos pesquisadores, escritores e 

consultores usam a "inovação disruptiva" para descrever qualquer situação na qual 

uma indústria é abalada (CHISTENSEN, RAYNOR e MC DONALD, 2015). 

 

Em 1997, quando Clayton Christensen lançou o clássico “O dilema da inovação: 

Quando as novas tecnologias levam empresas ao fracasso”, ele associou diretamente 

o tema de inovação com disrupção, se a inovação não existisse a disrupção também 

não existiria. Em razão disso e de outras teorias complementares, milhares de líderes 

dispenderam recursos e tempo para tornarem suas empresas mais inovadoras. 

Todavia, Teixeira (2019) traz uma nova abordagem, e afirma que inovação e 

disrupção não estão firmemente conectadas, e, em especial, de que não é a 

tecnologia que está causando a disrupção na maioria dos mercados, mas sim, os 
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consumidores, com seus comportamentos e preferências. É importante conhecer a 

cadeia de valor do cliente – customer value chain - a partir da perspectiva dele, e 

assim entender o que eles querem e os passos que eles dão para conseguir isso. Os 

passos da customer value chain são: Avaliar; Escolher; Comprar; Consumir (Teixeira, 

2019). 

  

“Os clientes estão mudando o panorama dos negócios. Ficar em uma 

casa alugada versus ficar em um hotel, chamar um carro particular 

versus chamar um táxi, comparar preços em um aplicativo ao invés de ir 

de loja em loja – pode eventualmente derrubar indústrias inteiras. Essas 

ações parecem inofensivos no início, mas elas se acumulam no 

momento em que mais consumidores adotam esses comportamentos. 

Assim, novas empresas saltam para explorá-los e os clientes migram 

para essas startups. É assim que grandes empresas seculares caem e 

que novas empresas de bilhões de dólares nascem. " Teixeira, 2019 

 

Tradicionalmente, os consumidores completavam a cadeia de valor com todas 

atividades na mesma empresa. Os mercados de hoje possuem disruptores que 

quebram os links no valor cadeia e, em seguida, executam um ou alguns desses 

estágios (TEIXEIRA, 2019). A disrupção ocorre através de um processo pelo qual uma 

empresa pequena e com menos recursos é capaz de desafiar com sucesso empresas 

já estabelecidas. Companhias que possuem grandes fatias de mercado costumam se 

concentrar em impulsionar seus produtos e serviços para clientes mais lucrativos, e 

assim, superam as necessidades de alguns segmentos, porém, ignoram de outros. 

 

Os entrantes disruptivos começam atacando com sucesso esses segmentos de 

consumidores negligenciados, ganhando terreno por entregar uma funcionalidade 

mais adequada a um preço mais baixo. Por outro lado, os executivos que buscam 

maior lucratividade, tendem a não responder essas ofensivas. Assim, os entrantes se 

movimentam para o mercado de ponta, e conseguem entregar o nível de qualidade 

que os clientes das empresas líderes de mercado exigem. Quando a massa de 

clientes ou mainstream começa a consumir em altos volumes as ofertas dos entrantes, 

a disrupção ocorre. Os disruptores criam mercado onde até então não existia, 
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transformam não consumidores em consumidores (CHRISTENSEN, RAYNOR e MC 

DONALD, 2015). 

 

A inovação do modelo de negócios acontece o tempo todo, mas na era pré-internet, a 

inovação do modelo de negócios era lenta. Desde meados da década de 1990, no 

entanto, a inovação do modelo de negócios digitais aconteceu muito mais rápida 

graças à Internet. Isto ocorreu devido a três grandes ondas de disrupção digital: 

Unbundling; Disintermediation; Decoupling (TEIXEIRA, 2019).  

 

Teixeira e Jamieson (2014) afirmam que a primeira onda da disrupção digital permitiu 

que produtos puramente digitais fossem vendidos e entregues online de forma 

desmembrada – unbundling ou separação. Os novos players digitais podiam entregar 

apenas o que as pessoas queriam consumir. Como exemplo, o Google separou 

notícias de jornais enquanto o iTunes separou músicas de álbuns.  

 

Na segunda onda - a Disintermediation ou Desintegração - tornou-se rentável para as 

empresas alcançarem e servirem seus clientes diretamente, em vez de através de 

agentes ou intermediários. Como exemplo, a internet tornou viável para os 

consumidores reservarem voos diretamente nas companhias áreas, ao invés de 

comprá-los através de agentes de viagens (TEIXEIRA, 2019). 

 

Por sua vez, a terceira e mais importante onda de disrupção digital, foi caracterizada 

pela separação das atividades de consumo que tradicionalmente andavam juntas – 

desacoplamento ou decoupling, que é o rompimento de vínculos entre atividades de 

consumo que tradicionalmente estavam sendo feitas em conjunto. Startups digitais 

estão interrompendo as jornadas das empresas tradicionais, inserindo-se em todos os 

momentos da cadeia de consumo do cliente. Dessa forma, novos negócios digitais 

estão afetando o varejo, as telecomunicações e outras indústrias. O desacoplamento 

permite que os consumidores se beneficiem do valor criado a um custo ou esforço 

menor em comparação com o que é oferecido pelas empresas tradicionais (TEIXEIRA 

E JAMIESON, 2014).  

 

Os disruptores digitais experientes estão executando partes da cadeia de valor onde 

o maior valor é adicionado e deixando para os outros executarem outras partes que 
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são mais caras. O desacoplamento é um atrativo modelo de negócio. Em 2012, a rede 

de lojas de eletrônicos Best Buy viu suas vendas caírem em mais de 4 por cento 

resultando em uma perda de US $ 1,7 bilhão. Em uma análise mais detalhada, 

descobriu-se que muitos clientes analisavam as mercadorias em suas lojas e, em 

seguida, pesquisavam em seus smartphones onde esses mesmos itens poderiam ser 

comprados online mais baratos.  

 

Este fenômeno foi logo apelidado de showrooming, que é apenas um exemplo de 

"desacoplamento" onde as empresas tentam quebrar a cadeia de valor do cliente e 

roubar um ou mais passos que historicamente foram realizadas em um só lugar. Os 

consumidores encontravam o que eles gostavam na Best Buy (etapas de Avaliar e 

Escolher) e em seguida, viam se esses estavam disponíveis on-line mais barato na 

Amazon, Wal-Mart ou em outro lugar (etapa de Compra) (TEIXEIRA, 2019).  

 

A Best Buy respondeu ao showrooming mudando códigos de barras do produto e, 

posteriormente, tentando cobrir os preços dos e-commerces. Porém, isso não 

funcionou bem devido a todos os custos fixos muito maiores para manter uma 

operação física. Posteriormente, a Best Buy percebeu que a solução seria encontrar 

uma maneira de coexistir com os varejistas on-line. Armada com dados, a Best Buy 

abordou a Samsung, LG, Sony, Microsoft e outros e propôs estabelecer quiosques de 

marcas dentro de suas lojas, que dariam destaque aos produtos. Dessa forma, a 

empresa passou a cobrar dos fabricantes pelos espaços, já que esse seria um serviço 

valioso para a indústria. Assim, a Best Buy transformou-se em um showroom para os 

principais fabricantes de eletrônicos e, em 2019, uma parte considerável das receitas 

da empresa são provenientes das taxas pagas pela indústria (TEIXEIRA, 2019). 

 

Outro exemplo é a Birchbox que desvinculou com sucesso o ato de coletar produtos 

de beleza do ato de pesquisar e comprar um produto de tamanho regular. 

Mensalmente a empresa envia amostras de itens de beleza para os consumidores 

que se inscrevem para uma assinatura, dando a eles a oportunidade de experimentar 

novos produtos. Os assinantes da Birchbox aprovam o serviço porque não precisam 

realizar a custosa busca por novos produtos que, dada a enorme variedade de itens, 

pode vir a consumir muito tempo. A amostragem adequada entregue à sua porta todos 

os meses dá às mulheres o benefício da experimentação sem altos custos (COLES E 
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EDELMAN, 2014). No Brasil, há exemplos de empresas que possuem modelos de 

negócio disruptivos através do desacoplamento, como a Glambox, empresa que 

possui a mesma dinâmica da Birchbox e oferece um serviço mensal de assinatura de 

amostras de produtos de beleza. 

 

Todas essas empresas novatas estão usando variações de desacoplamento onde 

elas pegam apenas uma parte da cadeia de valor do cliente que historicamente tinha 

sido fornecida pelo incumbente e constrói um negócio inteiro em torno dessa parte. 

Isto é competição não frente a frente no sentido tradicional, mas os disruptores estão 

se concentrando exatamente onde os incumbentes ganham a maior parte de seu 

dinheiro. O desacoplamento está acontecendo em todos os lugares (TEIXEIRA, 

2019).  

 

O desacoplamento de duas atividades que geralmente são realizadas juntas beneficia 

os consumidores. Algumas atividades criam valor para o consumidor, como por 

exemplo ouvir uma música favorita no rádio, enquanto as outras destroem o valor 

(ouvir uma música que não gosta) ou extraem valor (ouvir um anúncio). Novas 

empresas podem fornecer a atividade de criação de valor sem forçar os consumidores 

a consumirem as outras duas atividades que não geram valor. Os ouvintes de rádio 

podem trocar de estação constantemente para evitar músicas ruins e anúncios. No 

entanto, evitar essas atividades tradicionalmente acopladas requer esforço. Os 

disruptores digitais são reconhecidos por reduzirem o custo, monetário ou não, para 

que os consumidores acessem diretamente a porção criadora de valor de uma ampla 

gama de atividades de consumo (TEIXEIRA E JAMIESON, 2014). 

 

Embora o desacoplamento seja uma ameaça para as empresas com grandes fatias 

de participação de mercado, é uma grande oportunidade para as startups. Essas são 

livres para analisar as atividades de consumo, descobrir quais partes realmente estão 

criando valor e propor aos consumidores novos formatos, já que tem flexibilidade para 

questionar essas suposições da jornada de compra (TEIXEIRA E JAMIESON, 2014).  

 

Nos próximos anos, novos modelos de negócio desacopladores devem abalar 

empresas estabelecidas. O desacoplamento das fases de consumo e eliminação 

continua sendo uma oportunidade potencialmente significativa e inexplorada. O 
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desacoplamento é um modelo de negócio inovador ao invés de ser uma nova 

tecnologia em si.  

 

“Embora esse rápido e extremo modelo de negócio inovador possa 

parecer desanimador para os incumbentes, ele não precisa ser. 

Entender como modelos de negócio inovadores impulsionam os 

mercados pode capacitar os incumbentes como nunca antes. Para 

competir na era digital, acontece que você não precisa ganhar muito 

mais profundidade no conhecimento técnico do que você já tem. Pelo 

contrário, você deve voltar ao básico e refletir sobre como as empresas 

ganham dinheiro - e como a sua empresa pode ganhar um novo dinheiro" 

Teixeira, 2019 

 

O desacoplamento (decoupling) possui três tipos explicitados a seguir Segundo 

(TEIXEIRA, 2019):  

1. Desacoplamento criador de valor (Value-creating decoupling) - onde um negócio 

rompe as ligações entre duas ou mais atividades criadoras de valor. Como exemplo, 

Twitch.tv não desenvolve videogames em si, mas percebeu que muitas pessoas 

gostam de assistir videogamers em ação.  Em 2018, empresa tinha mais de 140 

milhões de usuários, que gastam em média 95 minutos todos os dias assistindo 

gamers e pagando por isso. A Twitch agora tem uma avaliação de bilhões de dólares; 

2. Desacoplamento corroedor de valor (Value-eroding decoupling) - onde os 

disruptores quebram as ligações entre as atividades que criam valor ou corroem valor.  

Como exemplo, o Steam permite que os clientes transmitam videogames pela internet 

da mesma forma que Netflix faz para filmes e programas de TV. Usuários do Steam 

não precisa mais ir a um varejista físico (erosão de valor) para jogar um jogo (criação 

de valor). A partir de 2017, o Steam tem mais de 200 milhões de usuários com receita 

anual de US $ 1 bilhão e uma avaliação de US $ 10 bilhões;  

3. Desacoplamento da carga de valor (Value-charging decoupling) - onde os 

disruptores quebram os elos entre a erosão de valor e a criação de valor. Como 

exemplo, o desenvolvedor de jogos para celular SuperCell segue o modelo de negócio 

Ryainair e permite que os consumidores joguem seus jogos de graça. Em seguida, 

gera receita com a venda de produtos digitais (compras no aplicativo) aos seus 

jogadores mais fiéis. Isso quebra o link entre comprar um jogo (cobrança de valor) e 
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jogá-lo (criação de valor). O SuperCell tem mais de 100 milhões de jogadores e, em 

2016, foi vendido por US $ 10,2 bilhões.  

 

"Quando se trata de classificar os tipos de desacoplamento, o fator crítico 

não é o tipo de atividade que o disruptor dissocia e toma para si. Pelo 

contrário, é a atividade que o desacoplador deixa para trás para o 

incumbente ou outra pessoa continuar fornecendo. Em cada caso, o 

desacoplador toma para si uma atividade que cria valor para os clientes.” 

Teixeira, 2019 

 

Empresas de modelos tradicionais e consolidadas não devem reagir à disrupção 

desmantelando seus modelos de negócios já lucrativos. Ao invés disso, devem 

fortalecer a relação com os principais clientes enquanto também criam uma nova 

divisão focada nas oportunidades de crescimento que a disrupção pode trazer 

(CHRISTENSEN, RAYNOR E MC DONALD, 2015). O maior drive da disrupção é o 

consumidor, e isso faz com que os incumbentes não necessitem de um diferente tipo 

de inovação para prosperar, mas sim, de uma transformação em seus modelos de 

negócio (TEIXEIRA, 2019). 

 

Se um disruptor está tentando dissociar mercados de incumbentes, existem 

realisticamente apenas duas maneiras de resposta. O incumbente pode tomar 

medidas para reacoplar a sua customer value chain (CVC) ou pode antecipadamente 

desacoplar a sua CVC e aproveitar a parte que gera mais valor para si mesmo. 

Qualquer outra abordagem está fadada ao fracasso (TEXEIRA, 2019).  

 

1. Reacoplar a CVC: exigir que os clientes comprem através de contratos, 

controlando padrões ou reduzindo a compatibilidade do produto. O único 

problema é que a maioria das tentativas de reacoplar vem junto com um custo 

e, eventualmente, esse são muito altos para suportar.  

2. Antecipadamente desacoplar a CVC: de forma que recompense tanto os 

clientes quanto a empresa sendo, portanto, sustentável. Essa  abordagem é 

também chamada de "reequilibrar a cadeia de valor”, que significa que empresa 

cuidadosamente casa atividades que criam valor com aquelas que são 

cobradas e o cliente paga.  
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Na maioria das vezes, as tentativas de reacoplar acabam sendo uma estratégia de 

curto prazo. Isso vai dar mais tempo para a empresa descobrir como pode 

experimentar um novo modelo de negócio que contará com mais desacoplamento. Já 

desacoplar antes de ser forçado em razão da chegada de um player de mercado é 

uma abordagem muito inteligente. Todavia, Texeira (2019) afirma que nao há uma 

fórmula pronta sobre como responder à disrupção baseada no desacoplamento . Ele 

afirma que ambas as alternativas apresentadas são caminhos, cada uma sendo 

implementável de várias maneiras. Cabe a cada empresa julgar qual melhor 

estratégia, já que conhece melhor as suas condições de mercado e restrições 

organizacionais.   

 

Para descobrir se uma empresa está em risco frete ao desacoplamento num futuro 

próximo, existem três perguntas que auxiliam nessa análise: 1. Você está forçando os 

clientes a consumirem produtos?;  2. A separabilidade é viável e passível de ocorrer?; 

3. Existe um alto potencial de vazamento no mercado?.  

 

No caso da Gillette, durante anos a empresa forçou que os consumidores 

comprassem a sua navalha e, para substituição, as lâminas de barbear. A empresa 

era famosa por dar a navalha e depois cobrar preços elevados pelas lâminas. Por 

muitas décadas não houve separabilidade, mas então empresas como Dollar Shave 

Club mostraram que a separabilidade era viável e mais barata. Assim, a Gillette tinha 

alto potencial de vazamento e deveria ter respondido antes de perder participação de 

mercado.   

 

Olhando para dentro em seus próprios produtos, tecnologias e processos, as 

empresas não conseguem enxergar claramente os primeiros sinais de que não fazer 

nada pode colocar seus negócios em risco. E que, se esse sinais estiverem muito 

evidentes, é porque já é tarde demais. As empresas a olharem para fora, na direção 

dos seus clientes, e, se uma análise quantitativa de risco revelar um alto risco de perda 

de participação de mercado em razão do desacoplamento, deve-se considerar 

responder. Já se a o melhor resposta ao desacoplamento tiver um custo muito alto em 

relação ao risco, deve-se considerar não responder (TEIXEIRA, 2019). 
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Há uma árvore de decisão para os incumbentes decidirem responder ou não ao 

desacoplamento: 1.Calcular o tamanho da participação de mercado em risco devido 

ao desacoplamento; 2.Calcular custos e riscos e se vale a pena responder; 3.1 Se a 

decisão for responder, decidir se para dissociar ou desacoplar; 3.2 Se a decisão for 

desacoplar, decidir se a empresa deve mudar seu  modelo de negócio por reequilíbrio 

ou não (TEIXEIRA, 2019). Além disso, é importante que as empresas pensem fora do 

mercado.  

 

“Quando uma startup passa a ser considerada pelos seus clientes, ela 

torna-se concorrente, mesmo que não ofereça diretamente um produto 

concorrente. Você precisa definir sua competição como seus clientes o 

vêem, não com base em como seus produtos podem aparecer na 

superfície."  Teixeira, 2019 

 

É importante ressaltar que inovações disruptivas não entram em contato com os 

principais clientes até que a qualidade alcance seus padrões. A teoria que trata da 

disrupção diferencia inovações disruptivas daquilo que é chamado de "inovação 

sustentável". Este último torna os bons produtos melhores aos olhos dos clientes 

existentes, com apelos do tipo “a imagem de TV mais nítida”. Estas melhorias podem 

ser avanços incrementais ou importantes avanços, mas todos permitem que as 

empresas vendam mais produtos para seus clientes mais lucrativos. Por outro lado, 

inovações disruptivas são inicialmente consideradas inferiores pela maioria dos 

clientes. Normalmente, os clientes não estão dispostos a mudar para a nova oferta 

simplesmente porque é mais barata. Em vez disso, eles esperam até que a qualidade 

do produto/serviço aumente o suficiente para satisfazê-los. Uma vez que isso 

acontece, eles adotam o novo produto e aceitam alegremente seu preço mais baixo. 

E é dessa forma que a disrupção leva os preços de um mercado para baixo 

(CHRISTENSEN, RAYNOR E MC DONALD, 2015). 

  



39 

 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Abordagem da pesquisa 

 

O objetivo desta dissertação é estudar as formas de resposta à disrupção digital em 

face ao direcionamento para a transformação digital de um varejo de moda no Brasil. 

Assim, busca-se identificar as ações tomadas por uma empresa de modelo tradicional 

que espera responder à disrupção digital. A questão que norteia o estudo é “Como um 

varejista de moda incumbente pode responder à disrupção digital a partir da sua 

intenção de realizar a transformação digital no Brasil?”. 

 

Em virtude dos temas abordados serem fenômenos recentes, a pesquisa do tipo 

exploratória com abordagem qualitativa foi eleita para esse trabalho. As pesquisas 

exploratórias propiciam uma visão geral de um determinado fato. Um estudo de 

natureza exploratória compõe-se de um levantamento bibliográfico, entrevistas com 

pessoas que tem experiência prática relacionado com o problema de pesquisa e 

análise de exemplos que incitem o entendimento (GIL, 1999).   

 

Além disso, esse tipo de pesquisa é importante porque pode gerar oportunidades para 

análise de comportamentos e necessidades dos objetos de estudo (HAIR JUNIOR et 

al., 2006). A pesquisa qualitativa não visa medir eventos através de técnicas 

estatísticas para análise de dados. Ao contrário, os dados são conquistados por meio 

do contato direto do pesquisador com o objeto do estudo (GRAEBNER, MARTIN E 

ROUNDY, 2012).  

 

Na pesquisa qualitativa, o pesquisador baseia suas conclusões na interpretação dos 

fenômenos estudados, de acordo com a visão dos participantes-alvo da pesquisa 

(NEVES, 1996). Porém, é importante ressaltar que a pesquisa qualitativa não é 

adequada somente para situações em que os olhares interpretativos dos 

pesquisadores são mandatórios (GRAEBNER; MARTIN; ROUNDY, 2012). Dessa 

forma, justifica-se a escolha de um método qualitativo pela necessidade de 

compreender com maior profundidade os temas estudados.  
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3.2 Coleta de dados 

 

A coleta de dados em pesquisas qualitativas é essencial para a qualidade do 

resultado. Nesses estudos, a coleta pode ser realizada através de diversos métodos, 

como estudos etnográficos, pesquisas narrativas, ou ainda, estudos de caso 

(GRAEBNER; MARTIN; ROUNDY, 2012). Porém, os mesmos autores afirmam que 

há a necessidade de separar o que será utilizado como unidade de análise do que 

será usado como instrumento de coleta de dados.  

 

Para responder perguntas do tipo “como” e “por que” referentes a um conjunto de 

episódios contemporâneos, dos quais o pesquisador tem pouco ou nenhum controle, 

o método preferido é o estudo de caso.  Existe uma falta de compreensão acerca dos 

estudos de caso, visto que os pesquisadores associam esse método a resultados 

somente de pesquisas etnográficas ou observações (YIN, 2010). Todavia, entre os 

diversos métodos de pesquisa qualitativa, o estudo de caso é o mais adotado em 

estudos organizacionais, já que é uma estratégia de pesquisa que propicia o 

entendimento do processo presente em situações únicas (EISENHARDT, 1989).  

 

O estudo de caso é um método de pesquisa poderoso, que é capaz de descrever 

fenômenos complexos, além de gerar bases para o aprofundamento e construção de 

novas teorias (DE MASSIS; KOTLAR, 2014). A inserção da metodologia de estudo de 

caso em pesquisas qualitativas está conectada com a capacidade que essa tem em 

transcorrer com riqueza o contexto do mundo real em que ocorre o fenômeno 

(EISENHARDT; GRAEBNER, 2007).  

 

Assim, para esse trabalho a autora optou por realizar um estudo de caso único, 

aplicado em uma importante rede varejista de moda do Brasil, a Lojas Renner. Uma 

vantagem para a escolha de estudo de caso único é quando se trata de um caso 

“extremo ou peculiar” (YIN, 2010).  

 

A Lojas Renner é líder em varejo de moda no Brasil desde 2015, com resultados 

consistentes e celebrados pelo mercado. Além disso, desde 2018 vem sendo 

reconhecida por seus projetos em torno da inovação e tecnologia. 
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“A Renner foi capaz de construir e entregar uma estratégia digital bem 

executada, manter seu nível de serviço ao cliente e colocar em ordem 

suas operações de financiamento ao consumidor. Dentro do varejo de 

moda especificamente, analistas enxergam a Renner como player que 

melhor aplicou a transformação digital, o que pode ter sido comprovado 

pelos resultados. A concorrência direta não conseguiu avanços mais 

expressivos em suas operações em 2018.” – afirma o Brasil Plural em 

análise sobre a empresa para o portal InfoMoney.  

  

 

3.2.1 Desk Research 

 

Primeiramente, um levantamento bibliográfico foi apurado. O estudo de caso se inicia 

com uma revisão minuciosa da literatura e com a proposição cuidadosa e atenta das 

questões ou objetivos da pesquisa. A coleta de dados para os estudos de caso pode 

ser realizada através de muitas fontes de evidências, como documentação, registros 

em arquivos, entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos 

físicos (YIN, 2010).   

 

A etapa de desk research teve por objetivo analisar dados secundários, como a 

evolução de indicadores, informações reportadas aos investidores e reportagens 

publicadas na mídia bem como a observação direta em lojas/pontos físicos, tornando 

assim possível aprofundar o entendimento sobre o contexto atual da empresa de 

modelo de negócio tradicional analisada nesse estudo, a Lojas Renner. Essa etapa 

foi crucial para o desenvolvimento da coleta de dados por meio de entrevistas, pois a 

estruturação do roteiro aberto foi baseada nela bem como no levantamento 

bibliográfico.  

 

3.2.2 Entrevistas 

 

A entrevista é uma técnica para coleta de dados, informações e evidências que tem 

como objetivo entender o significado que os entrevistados atribuem a questões e 

situações (MARTINS E THEÓPHILO,2007). Para a coleta de dados primários, 
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buscando obter informações e diferentes pontos de vista sobre o assunto, entrevistas 

com três executivos da empresa estudada foram realizadas: 

 

Executivo 1: Diretor de Produto  

Executivo 2: Gerente Sênior de Operações de Lojas 

Executivo 3: Gerente de BI, CRM e Data Driven 

 

Nesta dissertação, as entrevistas realizadas foram semiestruturadas, seguindo um 

roteiro de perguntas abertas (anexo 1), no qual foram inseridas outras de acordo com 

o decorrer do diálogo entre o entrevistado e a entrevistadora (SAUNDERS, LEWIS E 

THORHILL, 2000). O questionário semiestruturado possuía três grandes grupos de 

perguntas: contexto geral, ciclo digital e cultura organizacional e foi aplicado 

presencialmente no mês de julho de 2019.  Essa etapa da coleta de dados teve como 

objetivo aprofundar-se no comportamento da empresa em questão, compreendendo 

assim o novo cenário imposto pelo contexto da disrupção digital e elencando as ações 

que essa está tomando frente a isso. 

 

3.3 Análise de dados 

 

A análise de dados é um processo permanente durante a pesquisa, e envolve reflexão 

contínua e anotações frequentes durante todo estudo. A análise de dados qualitativos 

pode ocorrer ao mesmo tempo que a coleta de dados, realização das análises do 

conteúdo e redação dos relatórios (CRESWEEL, 2010). 

A análise dos dados será baseada na coleta de dados efetuada através do 

levantamento bibliográfico, desk research e entrevistas com questionário 

semiestruturado. A análise será realizada conforme detalhado por Creswell (2010): 

1) Preparação dos dados para análise: transcrição de entrevistas e anotações 

2) Leitura de todas as transcrições e anotação, a fim de obter uma visão geral das 

informações coletas  

3) Análise detalhada organizando o material em blocos e fragmentos de texto – 

forma codificada 

4) Descrição inicial a partir do material item 3 

5) Descrição apresentada nos pontos qualitativos dos dados  

6) Interpretação dos dados. 
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Após a análise e interpretação dos dados, os resultados serão compartilhados no 

trabalho, cruzando com os objetivos de pesquisa apresentados inicialmente. Além 

disso, o resultado da análise de dados também estará relacionado com as etapas de 

revisão bibliográfica e desk research, a fim de formular novas questões de pesquisa 

em torno do tema. 
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4 O VAREJO DE MODA NO BRASIL 

 

Segundo dados da apresentação de resultados do 1º trimestre de 2019 da Lojas 

Renner, o varejo de moda teve grandes transformações na última década, mais 

especificamente de 2005 a 2015.  Ao analisar a lista de 10 maiores varejistas do 

mercado mundial em 2005, somente um (H&M) aparece na lista melhor rankeado em 

2015, o que demonstra grandes mudanças no segmento ao longo desses últimos 10 

anos.  

 

Tabela 1 -  Maiores varejistas do mercado mundial em 2005 e 2015 

 

 

Fonte: Deloitte, 2007 e 2017 

 

O comércio no Brasil corresponde a 12,3% de participação no Produto Interno Bruto 

(PIB), sendo que o comércio varejista representa 43% do comércio geral (SEBRAE, 

2018). A atividade de comércio de tecidos, vestuário e calçados gerou receita de 

R$132 bilhões, o que representou 10,3% do varejo total. O varejo de moda empregou 

17,7% de todo o universo de pessoas que trabalham no comércio varejista, sendo a 

atividade que mais emprega nesse setor, e é formada por 285,1 mil empresas que 

empregam, em média, 5 pessoas cada. O segmento de varejo de moda é um dos que 

carrega maior sensibilidade à economia, o que demanda maior atenção dos 

empresários (Pesquisa Anual do Comércio, 2014).  

Segundo estimativas realizadas pela Lojas Renner, o mercado de vestuário no Brasil 

é bastante fragmentado. As maiores varejistas (Renner; C&A; Riachuelo; 



45 

 

 

 

Pernambucanas; Marisa) representam somente 16% do mercado total. A 

informalidade pesa em torno de 40%. Essa fragmentação está muito longe de outros 

setores como Eletrônicos e Supermercados, no qual os top 5 varejistas representam 

50%, e do mercado de Farmácias, na qual 3 maiores representam 24%.  

 

Gráfico 5 -  Varejistas e informalidade 

 

Fonte: Estimativas elaboradas pela Lojas Renner a partir de dados do Jornal Dci, Ibope, Euromonitor 

Ibge, Bank of America e Merril Lynch  

 

Outro indício dessa fragmentação é que no Brasil, 94% das empresas de vestuário 

possuem até 19 funcionários, enquanto nos EUA esse número é 55%. Grandes 

empresas, com mais de 500 funcionários, só representam 2% do mercado de 

vestuário no Brasil, enquanto no mercado americano esse número chega a 31%. O 

nível de gestão dessas empresas também é algo a ser aprofundado, já que mais de 

20% delas fecharam entre 2014 e 2017. 

 

Com relação aos gastos mensais, a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), afirma que a despesa média das 

famílias brasileiras é de R$1778, variando de R$1134 no Nordeste a R$2163 no 

Sudeste. O gasto com vestuário representa 4,68% do total da despesa, o que em 

média corresponde a R$83 mensais ou R$998 anuais. 

 

Sobre a atuação no comércio eletrônico, a categoria “vestuário” representa 6% das 

vendas online no Brasil, sendo “eletrônicos” a categoria líder (60%), seguida de 

móveis (8%). A penetração do varejo online na categoria de vestuário e calçados ainda 

é baixa com apenas 1% no Brasil, enquanto em países desenvolvidos esse índice é 

bem maior (UK 27%, Alemanha 15%, China 14%, EUA 13%). A importância de “ver, 

Top 5 ranking

1ª Renner

2ª C&A

3ª Riachuelo

4ª Pernambucanas

5ª Marisa

Outros
varejistas16%

Outros
varejistas 

+
Informalidade

10%

Informalidade estimada em 40%
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tocar e provar” pode ser um dos fatores que leva o Brasil a ter esses números. Nos 

Estados Unidos, a categoria de “roupas” é a mais afetada sobre esse fator, conforme 

gráfico abaixo. 

 

Gráfico 6 – Ver, tocar e provar (EUA) 

Importância do “ver,tocar e provar” por categoria (EUA) 

Pergunta: Qual a principal razão pela qual você não compra mais produtos online? 

Resposta: Gosto de ver, tocar e provar. 

 

Fonte: UBS Evidence Lab, 2018 

 

 

4.1 Contexto atual do varejo brasileiro em relação à transformação digital 

 

As vendas online somaram R$ 47,7 bilhões em 2017, com um crescimento de 7,5% 

em termos nominais. O crescimento do varejo online foi impulsionado pelo 

crescimento de 5% no número de pedidos (para 111,2 milhões) e pelo aumento de 

3% no tíquete médio, para R$ 429. De acordo com o índice Fipe Buscapé, partindo 

do fato de que os preços no varejo online fecharam 2017 com uma deflação de 2,01%, 

nota-se um movimento dos consumidores de compra de itens de maior valor (Relatório 

webshoppers Ebit, 2018). Esse crescimento se deve à três principais fatores: 

Crescimento do volume de vendas de categorias de maior valor agregado, como 

eletrodomésticos; Aumento do percentual de frete grátis oferecido pelo varejo como 

forma de estimular as vendas em um cenário de baixo crescimento da economia (em 

2017, a oferta de frete grátis subiu dois pontos porcentuais versus 2016); Mudança no 

perfil dos consumidores, com redução da participação de clientes de menor poder 

aquisitivo, em virtude da situação econômica do país. 
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De acordo com o Ranking SBVC – 50 maiores empresas do e-commerce brasileiro 

2018, as 50 maiores operações de e-commerce do país movimentaram R$ 36,2 

bilhões em 2017, número esse que correspondeu a 75,89% das vendas totais do 

comércio eletrônico, que totalizaram R$ 47,7 bilhões (Ebit). Ainda sobre o grupo de 

50 maiores empresas do e-commerce, essas tiveram um crescimento de 8,74% na 

comparação com as 50 maiores da edição 2017 do ranking, tendo tido então um 

crescimento superior ao de 7,5% do setor como um todo. Em 2017, oito empresas 

listadas no ranking apresentaram um crescimento de vendas superior a 100%. As 

líderes em crescimento foram Carrefour, Livraria Cultura e Supermercados Mambo, 

seguindo estratégias e vivendo momentos de maturidade distintos em suas operações 

online. Além disso, 24 empresas listadas no ranking operam marketplaces. 

 

Sobre as empresas multicanal que fazem parte desse ranking, as vendas via e-

commerce representaram média de 11,7% do faturamento, índice bem superior aos 

cerca de 5% que o e-commerce representa no varejo brasileiro total. Dos 50 maiores 

e-commerces do país, 36 são multicanal e 14 são operações exclusivamente online – 

pure players. Os varejistas multicanal representam 57,7% das vendas do grupo de 50 

maiores.  

 

Segundo dados da Brascomm, mais de 7% do PIB nacional em 2017 estavam 

relacionados às áreas de TI e comunicações. O levantamento mostrou ainda que os 

investimentos em transformação digital, como Internet das Coisas, Big Data, Analytics, 

Inteligência Artificial e Segurança da Informação, para o período 2018 a 2021, são 

projetados em R$ 249,5 bilhões. 54% dos varejistas afirmaram que a transformação 

digital é prioridade na empresa e faz parte do desenvolvimento de planos estratégicos, 

com investimentos e ações definidas. Além disso, 69% revelou já estar investindo em 

ações de transformação digital, sendo 0,42% sobre o faturamento bruto a média 

investida. Como resultante desses investimentos, 77% dos varejistas esperam ter 

aumento do engajamento do consumidor em canais digitais, e 62% esperam ter um 

aumento do faturamento em vendas (SBVC,2019). 

 

Mesmo com o fato de os investimentos em transformação digital já serem uma 

realidade nas empresas do varejo brasileiro, ainda existem dificuldades em sua 
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implementação, principalmente em razão da necessidade de mudança da cultura 

organizacional. 85% dos varejistas investem em treinamentos para a utilização de 

novas tecnologias adquiridas pela empresa. E 100% acredita que líderes são co-

criadores, e trabalham em parceria com seus funcionários. Além disso, 56% acredita 

que a cultura organizacional é a maior dificuldade na implantação da transformação 

digital, acima de investimentos (22%) e processos (22%) (SBVC, 2019). 

 

A análise de dados nos ambientes on e off-line; o self checkout; a utilização de 

etiquetas RFID; a implementação de app com programa de relacionamento; e o uso 

de inteligência artificial foram as ferramentas/ações mais citadas pelos varejistas 

quando perguntados o que planejam utilizar. 

 

4.2  Incumbentes no setor de vestuário  

 

 “Para se manter relevante, a indústria fast fashion precisa mudar.” afirmou 

Thomas Tochtermann, presidente do Conselho da Tom Tailor Holding e Chairman na 

Danish Fashion Institute, durante o BR Week 2018,  congresso de varejo do Brasil.  

Uma vez que o consumo consciente tem se tornado uma das principais pautas do 

mercado e faz com que os grandes players assistam novas marcas ocuparem 

espaços de relevância e participação no market share do segmento, a reinvenção do 

segmento da moda é uma necessidade urgente. Quando falamos da transformação 

digital no contexto da moda, é necessário compreender que ela está provocando 

mudanças profundas na indústria, sendo assim, mudanças incrementais não são mais 

suficientes. A transformação digital na moda é um reflexo dos novos consumidores.  

 

Conforme já citado, os varejistas de modelo tradicional detêm 16% de participação no 

mercado de moda brasileiro. A seguir, a autora analisará as top 5 redes de lojas de 

moda do Brasil (com exceção da Lojas Renner, que seguirá com sua apresentação 

na sessão “5. Apresentação do caso”), acrescentando a espanhola Zara, que, mesmo 

tendo um número de lojas e faturamento estimado substancialmente abaixo das 

outras, é frequentemente citada pela empresa estudada nessa dissertação, a Lojas 

Renner, como uma referência/benchmark. 

 

Tabela 2 – Análise comparativa das 5 redes de lojas de moda do Brasil 

http://www.brweek.com.br/
http://www.brweek.com.br/
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Fonte: elaborado pela autora  

*Estimativa calculada pela autora a partir de dados divulgados na mídia. 

** Dados divulgados no estudo “Ranking SBVC - 50 maiores empresas e-commerce brasileiro” 

do ano de 2018. 

 

4.2.1 Incumbentes e a transformação digital 

 

A Marisa foi a pioneira na venda de produtos via comércio eletrônico, tendo iniciado 

em 1999. Assim, precisou lidar com a desconfiança do consumidor em comprar roupas 

pela internet. Para quebrar essa barreira, a excelência no serviço foi um pilar 

fundamental: os clientes sentiam-se confortáveis para regressar à loja virtual ao 

receberem suas compras de forma satisfatória, dentro do prazo informado e 

condizentes com o que foi ofertado pela empresa. Outro diferencial foi oferecer um 

sistema, atualmente patenteado pela Marisa chamado “Sua Medida”, onde a cliente 

coloca suas medidas corporais e recebe recomendações da numeração. Ainda, a 

política de troca, que possibilita o cliente a trocar o produto comprado em qualquer 

loja da rede, foi um fator fundamental para quebrar a insegurança sobre o caimento e 

modelagem da roupa. Se o e-commerce da Marisa fosse uma loja física, seria 

responsável pelo maior número de vendas na rede.  

 

Mesmo assim, ainda há muito que crescer, e o prognóstico é tanto otimista, quanto 

desafiador. A Marisa prevê expandir o número de lojas integradas com o comércio 

eletrônico ainda em 2019, integração essa que iniciou em 2018. Marcelo Pimentel, 

vice-presidente de operações da varejista, afirmou que o crescimento desse modelo 

tem sido positivo e que fortalecer esse negócio é uma das grandes prioridades da 

empresa para 2019. "As expectativas de vendas foram superadas com a integração", 

Número de lojas

Faturamento 

anual R$ Modelo de capital

Ano criação 

Ecommerce

% e-commerce 

sobre 

faturamento total

Renner 357 11,5bi aberto 2010 2,4%**

C&A 270 5bi fechado 2015 não disponível

Riachuelo 315 8,8bi aberto 2017 não disponível

Marisa 371 3,5bi aberto 1999 1,8%**

Pernambucanas 352 4,2bi fechado 2016 não disponível

Zara 56 1,3bi* aberto 2019 recém criado
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disse Pimentel. No quarto trimestre de 2018, as vendas no e-commerce cresceram 

77,5%, em relação ao mesmo período de 2017. No ano, o crescimento foi de 35%. 

 

A C&A afirma estar desenvolvendo diversas iniciativas para ocupar uma nova posição 

na mente dos consumidores, através de uma reinvenção digital e física. A operação 

brasileira da C&A foi a primeira fora da Europa, e, quando chegou ao país em 1976, 

a rede foi tida como o grande laboratório de tendências e inovações da companhia no 

mundo. O próprio modelo self-service e o vendedor não comissionado foi a primeira 

grande inovação que a marca trouxe ao Brasil, e, em 1984, a rede foi a primeira a 

oferecer um cartão de crédito próprio aos consumidores. Já na década de 90, 

Sebastião Aparecido Fonseca, mais conhecido como Sebastian, foi o primeiro garoto 

propaganda negro do Brasil e permaneceu por mais de vinte anos como porta voz da 

marca. Em 2000 a C&A também foi uma das primeiras marcas do varejo de moda a 

ter um e-commerce, apesar de ter saído do canal em 2003. 

 

A C&A teve seu retorno ao e-commerce em 2015 e a expectativa é que o faturamento 

desse canal seja equivalente ao da primeira loja física. A empresa destacou que o 

objetivo não é só vender produtos, mas também oferecer serviço de dicas de moda. 

Como resultados do primeiro ano de operação após seu retorno ao universo online, a 

empresa destaca que o ticket médio do e-commerce foi 50% superior ao das lojas 

físicas, em razão da venda de produtos com maior valor agregado e quantidade de 

itens comprados em cada pedido. A plataforma permitiu um alcance 40 vezes maior 

da marca e passou para 75% dos municípios do país em apenas 5 meses de 

operação.  

 

Em busca de fortalecer a estratégia centrada no consumidor, a C&A implantou 

diversas ações, como: percorrer o Brasil em um contêiner em busca de insights de 

consumidores; o Dia del@, que é um evento onde os colaboradores são convidados 

a refletir ações relacionadas às mudanças do comportamento do consumidor e do 

consumo digital; o Mindse7, no qual a ideia é lançar coleções-cápsulas 

semanalmente, com base nos insights dos consumidores; a inauguração das 

primeiras guide shops da marca no Shopping Iguatemi, em São Paulo, e na loja do 

Leblon, no Rio de Janeiro. A preocupação com a sustentabilidade com o apoio da 
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tecnologia também faz parte da estratégia da empresa, onde os investimentos 

aumentaram 70%. 

 

Em 2017 a Riachuelo lançou sua plataforma de e-commerce com o mesmo sortimento 

disponibilizado nas lojas físicas da companhia. A empresa afirma que a nova operação 

foi planejada em linha com o conceito da omnicanalidade, o que significa que os 

universos on e off-line estarão totalmente integrados. O investimento no novo canal 

foi de R$ 28 milhões. O site também traz diversas funcionalidades, como propostas 

para combinar looks, sistema de busca personalizada, possibilidade de verificar 

medidas do corpo e navegação dividida por categoria, produto e estilo.  

 

Em 2015, a empresa investiu R$ R$ 250 milhões na modernização de um novo Centro 

de Distribuição em Guarulhos, para ampliar a capacidade de expedição da companhia 

e apoiar o e-commerce agora lançado. O cliente poderá realizar trocas e 

cancelamentos, além de tirar dúvidas sobre compras realizadas no e-commerce na 

loja física. 

 

Em janeiro de 2019 a Riachuelo inaugurou seu primeiro chamado Espaço Online, no 

Shopping Eldorado, em São Paulo. A loja passa a integrar a operação on e off da 

empresa, disponibilizando pontos digitais para permitir comprar todo o mix de produtos 

da companhia com frete grátis. Elio França e Silva, diretor corporativo de marketing 

da Riachuelo, afirma que o espaço integra o plano de digitalização das lojas. 

“Trabalhamos com o cliente como parte central dos nossos projetos, por isso nos 

dedicamos em um plano de ação que irá proporcionar uma experiência de compra 

cada vez melhor, independente do canal”. 

 

Desde 2017, a Riachuelo afirma focar seus investimentos na completa integração dos 

canais on-line e físicos. Em outras lojas da rede, há a opção de pagamento no 

provador, autosserviço para retirada de produtos em loja por meio de lockers e 

também o autoatendimento para compra via tablet ou totem. “Temos muitas iniciativas 

em andamento e em fase de teste que irão mudar a forma de consumo em nossas 

lojas, sempre em linha com o nosso propósito de facilitar o acesso à moda”, comentou 

Paulo Henrique Farroco, diretor de tecnologia. 
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Já para as Lojas Pernambucanas, o maior desafio é o conflito de gerações. Os cargos 

mais altos da companhia – da presidência ao corpo médio de gerência – são ocupados 

por pessoas que não nasceram na era da digitalização. “Em compensação, as lojas 

estão cheias de nativos digitais. A gente (alta liderança) trava a transformação digital”, 

afirmou o CEO da empresa, Sérgio Borriello, durante a Feira Brasileira do Varejo. 

 

A solução foi criar um modelo de transformação digital horizontal, que empodera os 

colaboradores, com a criação de um laboratório digital. Esse laboratório é formado por 

uma equipe multidisciplinar que tem a função de resolver principalmente os conflitos 

de gerações na empresa. “São especialistas não em tecnologia, mas em conectar 

pessoas”, diz Borriello. Buscando maior integração dos colaboradores, a 

Pernambucanas passou a utilizar o Workplace, plataforma do Facebook que cria uma 

rede social exclusiva para o relacionamento entre funcionários da mesma empresa.  

 

Em 2019, a Pernambucanas passou a investir no setor financeiro, tendo sido a 

primeira a lançar uma conta digital entre as varejistas. Por não possuir análise de 

crédito, negativados no SPC e Serasa poderão abrir uma conta.  Essa ação se tornou 

possível devido à existência de uma financeira do grupo, a fintech Pefisa 

Pernambucanas. A conta é digital, porém, o usuário possui a possibilidade de um 

suporte presencial nas lojas do grupo. De acordo com o CEO da empresa, de início, 

o público alvo são os atuais clientes, porém, ele também acredita que essa seja uma 

oportunidade para atrair novos consumidores, em especial, os cidadãos 

desbancarizados (que não possuem contas em nenhum outro banco). Essa parcela 

da população chega a 60 milhões de pessoas, de acordo com dados divulgados pelo 

IBGE. 

 

Em março de 2019, a rede espanhola Zara inaugurou de seu e-commerce no Brasil. 

Segundo informações da empresa, a plataforma atua de forma integrada às 57 

unidades físicas distribuídas em território nacional, e o site possui produtos para os 

públicos feminino, masculinos, crianças e bebês. É possível receber os produtos em 

casa ou reservá-los para retirada em uma das lojas e as trocas e devoluções de 

produtos também podem ser feitas nas lojas ou na plataforma online. Para São Paulo, 

Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba, as entregas contam com um prazo reduzido 

(comprando até as 15h de um dia, os consumidores já recebem as peças no dia 

https://editalconcursosbrasil.com.br/noticias/2019/04/negativados-podem-conseguir-cartao-de-credito-com-limite-de-3500/
https://editalconcursosbrasil.com.br/noticias/2019/04/negativados-podem-conseguir-cartao-de-credito-com-limite-de-3500/
https://editalconcursosbrasil.com.br/noticias/2019/04/bradesco-oferece-conta-para-negativados-no-spc-e-serasa/
https://editalconcursosbrasil.com.br/noticias/2019/04/bradesco-oferece-conta-para-negativados-no-spc-e-serasa/
https://editalconcursosbrasil.com.br/noticias/2019/04/como-voltar-a-possuir-credito-apos-ter-nome-negativado-no-spc-e-serasa/
https://editalconcursosbrasil.com.br/noticias/2019/04/como-voltar-a-possuir-credito-apos-ter-nome-negativado-no-spc-e-serasa/
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seguinte). Em São Paulo, mediante o pagamento de uma taxa adicional, há até o 

recurso de entrega no mesmo dia.   

 

Abaixo, segue um quadro que sumariza as iniciativas dos principais varejistas aqui 

citados. 

Tabela 3 – Incumbentes e a transformação digital 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados coletados nesse capítulo 

 

Contudo, segundo o portal “O Negócio do Varejo” em maio de 2015, o e-commerce 

ainda engatinha entre as maiores varejistas do setor de vestuário.  A maioria das 

grandes redes na área de moda tem receitas incipientes com canais de e-commerce. 

Pernambucanas e Riachuelo até então sequer ofereciam vendas online e a 

multinacional C&A lançou somente em janeiro/2015 sua nova plataforma de vendas 

online.  

 

Na Renner, segundo informado na teleconferência de resultados referente ao primeiro 

trimestre de 2015, o e-commerce ainda representava menos de 1% da receita total. 

“Com as mudanças recentes no site, a loja virtual da Renner, que já registra 

crescimento relevante em vendas a cada mês, deve intensificar este ritmo e, em curto 

Empresa

Ano lançamento E-

commerce Iniciativas TD

Marisa 1999

Sistema "Sua Medida" / Troca em loja física / Lojas 

integradas ao ecom

C&A 2015

Conteúdo - dicas de moda / Treinamentos 

colaboradores / Coleções-cápsula / Guide shops

Renner 2010

Visão única do cliente / Data driven decision/ 

Iniciativas omnichannel: estoque integrado, estratégia 

de pricing única, venda móvel, retire em loja, pague 

virtual

Riachuelo 2017

Integração on e offline / Site com serviços / Melhoria 

logística para suportar ecom

Pernambucanas 2017

Tranformação digital horizontal / Laboratório / 

Empoderamento / Workplace

Zara 2019 Retire em loja / Entrega expressa
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prazo, consolidar-se como a maior loja da rede”, projetou Paulo Soares, diretor de 

Operações das Lojas Renner na época da afirmação em 2015.  

 

Lançado em 1999, o canal de e-commerce da Marisa ainda não era rentável em 2015, 

conforme reconhece a empresa no relatório de resultados do primeiro trimestre. “Os 

canais de e-commerce e de venda direta estão em fase de desenvolvimento e 

requerem gastos e investimentos inicialmente superiores à geração de resultados e 

que prejudicam o resultado consolidado do varejo”, informou a empresa no 

documento. Originalmente, o ponto de equilíbrio do negócio digital estava previsto 

para 2016. 

 

Para o consultor especializado em varejo Rubens Panelli Júnior, o e-commerce não 

agrega muito valor ao negócio dos varejistas físicos que trabalham com artigos de 

moda com preço médio baixo, nos quais frete pesa muito. “São empresas de fast 

fashion. Elas têm de vender rápido e o e-commerce tem um giro de estoque que é 

mais lento que o das lojas”, explica.  

 

4.3 Disruptores no varejo de moda 

 

Segundo estudo “Transformação digital no varejo brasileiro” da SBVC (2019), a 

Transformação Digital (T.D.) vai além do uso de tecnologias para resolver problemas 

pontuais, mas sim, está associado ao mindset Digital. É uma completa mudança na 

forma de compreender e aplicar a tecnologia, abrangendo a visão sobre como a 

companhia, as pessoas e os processos devem evoluir para gerar valor para os 

diversos stakeholders (acionistas, clientes, colaboradores, governo, comunidade).  

 

A transformação digital deve estar conectada a um planejamento estratégico 

consistente, em que o digital não é um fim em si, mas um meio de evoluir a 

produtividade, integrar, otimizar e agilizar a cadeia, simplificar processos e entregar 

mais valor ao cliente final, conseguindo assim trazer mais riqueza para a empresa. A 

autora dessa dissertação, por meio de pesquisa em sites e artigos, elencou seis 

empresas de perfil disruptor do segmento de moda para analisar a seguir. São elas: 

Amaro, Enjoei, Steal the Look, Gallerist, Etiqueta Única e BoBags.   
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Criada em 2012, a Amaro tem como premissa entregar “Moda como serviço, não como 

produto”, sendo essa uma marca nativa digital, ou seja, que nasceu de forma natural 

neste meio e apostou em criar um modelo sustentável de negócio direto ao 

consumidor. Uma de suas missões é proporcionar um preço disruptivo, e para isso, 

não repassar custos como comissões de empresas parceiras, revendedores, 

distribuidores e até mesmo indústrias de costura (uma vez que a produção das peças 

é toda interna), o que reflete diretamente no valor dos produtos.  

 

Por ser uma startup, a Amaro conseguiu ter uma característica única que a faz ter um 

posicionamento inovador no mercado da moda: internalizar sua tecnologia para 

pesquisa, desenvolvimento e criação de produtos. O app da marca, por exemplo, foi 

produzido totalmente internamente. Os processos lean de uma startup permeiam em 

todos os processos da Amaro, o que possibilita dinamismo e um crescimento 

acelerado. 

 

A proposta da marca, é possibilitar aos clientes as últimas tendências internacionais 

por meio de preços disruptivos em uma jornada de compra única. Um exemplo disso, 

é o fato da Amaro ser a primeira entre as marcas de roupas a usar um processo de 

modelagem 3D, que resulta na redução drástica do número de protótipos necessários 

para as coleções, evitando o desperdício. 

 

Um dos grandes segredos da Amaro para destacar-se no varejo da moda é sua 

estratégia multicanal. A marca que nasceu como e-commerce, possui hoje dezenas 

de lojas conceito espalhadas por todo o país, os chamados Guide shops, que já 

representam um quarto das vendas totais da Amaro.  Além de ser uma marca com 

fortes características tecnológicas, muito em função de se tratar de uma startup, a 

Amaro foi pioneira ao trazer para o Brasil a tendência das lojas físicas sem estoque. 

As lojas conceito da Amaro, tem por objetivo gerar conhecimento da marca e 

proporcionar uma experiência fluída de compra. Para isso, é possível experimentar as 

peças, sentir a textura dos tecidos, analisar os detalhes da costura e acabamento e 

testar as cores e caimentos ideais. Tudo isso é feito contando com a ajuda dos 

consultores de estilo da marca, que estão sempre atentos para auxiliar no que for 

preciso. 
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Não existem caixas nas lojas. Os clientes podem finalizar suas compras utilizando os 

tablets ou computadores disponíveis na loja e aguardar a entrega das peças em sua 

casa. A jornada de compra das consumidoras da Amaro passa também pelo aplicativo 

da marca, onde é possível concluir uma compra que teve início na loja física em 

qualquer lugar e receber o produto em casa em minutos. Também é possível comprar 

online e retirar o pedido no Guide Shop mais próxima com frete grátis, ou devolver e 

trocar uma peça. 

 

A Amaro tem no Instagram a sua principal base para relacionamento com as quase 

500 mil fãs e consumidores. Por esse motivo, aposta em ações diversificadas com 

influenciadores do Brasil inteiro e ativações em eventos relacionados a moda e 

lifestyle. A marca tem, inclusive, um departamento específico para se relacionar com 

eles. 

 

O Enjoei foi fundado em 2010 pela carioca Ana Luiza McLaren com seu marido, Tiê 

Lima. O site começou como um blog e depois virou um portal de compra e venda 

de roupas, acessórios, aparelhos eletrônicos e outros itens de segunda mão com mais 

de 100.000 vendedores. Em 2013, a empresa faturou 15 milhões de reais, cinco vezes 

mais do que em 2012. “Ajudamos a dar vida nova às roupas sem uso esquecidas no 

armário”, afirma Ana Luiza. 

 

A ideia do site surgiu quando o casal, que se conheceu por trabalhar na mesma 

empresa – o e-commerce Shoptime – decidiu morar juntos e se depararem com muitos 

itens que gostariam de descartar. Era o início de um blog que vendia peças usadas 

de Ana e das amigas. “Logo passei a receber uns 700 pedidos por dia e não conseguia 

colocar tudo no blog”, diz Ana. O blog se transformou em uma loja online de verdade, 

e o casal foi se dedicar exclusivamente ao negócio. 

 

Vender produtos usados na internet não é novidade. O site Mercado Livre, por 

exemplo, existe desde 1999. A diferença está na forma como o Enjoei se envolve com 

os vendedores, monitorando cada item. Ofertas com fotos escuras e de baixa 

qualidade e peças de origem duvidosa ou em mau estado de conservação são 

recusadas. “A apresentação virtual precisa ser bonita para atrair compradores”, diz 

Lima. O Enjoei recebe em média 3.000 ofertas por dia e 25% são reprovadas. 
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Os produtos em destaque são descritos, com humor, por um dos redatores da 

empresa. Recentemente, uma camiseta foi anunciada assim: “Meninos, desculpem, 

mas o namoro terminou e a camiseta sobrou! Já passou da hora de ela procurar um 

novo lar, assim como seu antigo dono”. Os textos são reunidos num e-mail enviado 

três vezes por semana para os 700.000 cadastrados no site. A divulgação acontece 

também nas redes sociais: a página da loja no Facebook tem 1,4 milhão de 

seguidores; no YouTube são transmitidas entrevistas com blogueiras de moda que 

revendem suas roupas no Enjoei; no Instagram há fotos dos bastidores da empresa. 

 

O Enjoei é um exemplo da chamada economia colaborativa. São negócios de aluguel, 

revenda, troca e compartilhamento de produtos e serviços. De acordo com a 

consultoria Forrester Research, os itens de segunda mão movimentam cerca de 15 

bilhões de dólares por ano no mundo. A inserção do Enjoei nesse mercado atraiu o 

fundo Monashees Capital, que investiu quase 3 milhões de dólares na empresa em 

2013. “O hábito de comprar e vender coisas usadas na internet está se disseminando 

no Brasil”, diz Marcelo Lima, sócio da Monashees. 

 

Em 2012, as amigas de infância Manuela Bordasch e Catharina Dieterich investiram 

30 reais na criação da Steal the Look, plataforma de moda que indica onde comprar o 

“visual do dia” das blogueiras. O portal acabou se tornando em uma ferramenta de 

tráfego qualificado para e-commerces e marketplaces. Em 2018, o faturamento 

estimado foi de 3 milhões de reais. 

 

Uma forma de ter a marca imersa no dia a dia e de construir uma história com o 

consumidor são os influenciadores – um modelo de negócio possibilitado a partir da 

transformação digital do varejo. Hoje, os influenciadores são responsáveis por divulgar 

desde produtos à histórias e experiências com marcas para o público-alvo e 

consumidor. “Os influenciadores hoje em dia são um mercado que movimenta bilhões, 

mas é muito importante se aliar aos influenciadores certos. Sabendo aliar isso de uma 

forma bem-feita, o resultado é exponencial”, comentou a cofundadora do Steal The 

Look. 

 

“Conseguimos trabalhar o branding da marca, deixando-a mais próxima dos 

consumidores de forma mais humana. Acabamos nos tornando parceiros estratégicos 
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das lojas”, comenta Manuela Bordasch. O portal aproxima os varejistas dos clientes 

porque traz exemplos reais de como usar as peças, além de ser um termômetro das 

principais tendências e das novas marcas que estão surgindo.  

 

Desde dezembro de 2011, três irmãs mantêm o site Gallerist Blog & Shop, mistura de 

blog de moda e loja virtual. Enquanto o diário online apresenta as tendências da 

estação, dá sugestões de looks e ensina a usar aquelas peças mais difíceis de 

combinar, o e-commerce oferece às leitoras a chance de adquirir o visual todo ou parte 

dele com apenas alguns cliques. “Há sites que vendem roupas e há blogs sobre moda. 

Nosso desafio foi unir as duas coisas”, afirma Carolina Cassou, uma das fundadoras 

da Gallerist. 

 

As irmãs começaram com um empréstimo de R$ 1 milhão, então contrataram uma 

consultoria especializada em comércio online e quatro funcionários. Viajam pelo país 

em busca de novos talentos, e reúnem no site designers de Belo Horizonte, Rio de 

Janeiro, Goiânia, Florianópolis, Fortaleza e Curitiba, além de São Paulo. Atualmente, 

o Gallerist oferta mais de cinquenta marcas nacionais.  

 

Para driblar a dificuldade da modelagem, o Gallerist informa centimetragens de 

quadril, cintura, busto, comprimento e largura das peças. Ainda assim, se não fica 

bom, é possível trocar o item. Com 240 pedidos por mês ao valor médio de R$ 580 e 

400.000 acessos mensais ao site, o negócio faturou estimados R$ 2,4 milhões em 

2016. 

 

Outro segmento disruptivo e que chama atenção no mercado da moda são os brechós 

online. Mesmo sendo a classe A a que menos sofre em tempos de crise econômica, 

ela está cada vez mais consciente em relação ao consumo. O Etiqueta Única foi criado 

por Patrícia Sardenberg, que começou no mundo da moda como vendedora de uma 

loja de peças de luxo. Ali, percebeu que ao mesmo tempo em muitas clientes sentiam 

falta de um espaço para se desfazer do que tinham sem perder tudo o que haviam 

investido, outras buscavam preços menos salgados sem abrir mão das grifes 

habituais. Ela começou fazendo bazares com as amigas, mas logo viu que havia 

espaço para profissionalizar e trabalhou durante nove meses no plano de negócios. 

 

http://www.gallerist.com.br/
http://www.gallerist.com.br/
https://dcomercio.com.br/categoria/negocios/empreendedores-trazem-de-volta-os-cofres-de-aluguel
https://dcomercio.com.br/categoria/negocios/empreendedores-trazem-de-volta-os-cofres-de-aluguel
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No ar desde 2013, o site revende roupas usadas selecionadas - são marcas 

importadas de luxo e algumas nacionais com mais de mil produtos, incluindo roupas 

e acessórios. As peças custam a partir de R$ 119, possibilitando economizar até 90% 

do valor de loja. "Somos autenticadores de produtos de luxo seminovos", diz.  

 

O site BoBAGS, há quatro anos atuante no segmento de consumo colaborativo, – 

aquele que permite o aluguel, troca, empréstimo e compra de objetos usados, ganhou 

novo visual. São mais de 5 mil clientes e cerca de 200 produtos para compra e aluguel. 

 

Ao se cadastrar no site, o usuário poderá escolher e efetuar o aluguel pelo tempo que 

for necessário, com a possibilidade de renovação, de produtos como uma exclusiva 

Chanel Vintage, uma clutch Diane Von Furstenberg ou a mais nova bolsa da Céline. 

O portal permite ainda a compra de bolsas de consumidoras que desejem se desfazer 

dos produtos, desde que passem no padrão de qualidade exigido. 

 

Bel Braga fundou o site. “Comecei com uma captação pequena, de R$ 45 mil", diz. 

Desde então, a empresa já recebeu outros dois investimentos, o mais recente no valor 

de R$ 300 mil.  Quando profissionalizou sua empresa, Bel começou a comprar mais 

bolsas e a alugá-las. No entanto, em julho de 2017, o site se tornou também um 

marketplace. Assim, outras pessoas que também têm bolsas e acessórios parados no 

armário podem alugá-los a quem procura peças de luxo para completar o look. 

“Começamos testando com algumas pessoas que queriam me vender, mas eu sugeri 

colocar para aluguel no site, pois teria um bom retorno”, diz a empresária. 

 

Atualmente, cerca de 200 bolsas estão disponíveis para aluguel na plataforma – deste 

total, 65% são próprias e 35% de outras mulheres. “A pessoa faz o cadastro e nos 

envia fotos e algumas informações sobre o produto. Depois de avaliarmos, coletamos 

a peça na casa dela e verificamos se a bolsa precisa de algum reparo. A partir daí 

toda movimentação do produto é avisada ao cliente e ele só se preocupa em receber 

o pagamento.” A BoBAGS não revela seu faturamento, mas afirma que o negócio tem 

crescido 60% ao mês e fechou o último ano com 8,3 mil clientes. 

 

O quadro abaixo sumariza os disruptores analisados nesse estudo. 

 



60 

 

 

 

Tabela 4 – Disruptores 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados desse capítulo. 

 

 

 

  

  

Empresa Conceito Diferencial

Amaro
Moda como serviço, não como 

produto

Internalizar sua tecnologia para pesquisa, desenvolvimento e criação 

de produtos; modelagem 3D; multicanal; Guideshops (lojas físicas 

sem estoque, conceito de showroom)

Enjoei
Ajudamos a dar vida nova às roupas 

sem uso esquecidas no armário

Se envolve com os vendedores, monitorando cada item; Os produtos 

em destaque são descritos, com humor; economia colaborativa

Steel the look

Plataforma de moda que indica onde 

comprar o “visual do dia” das 

blogueiras

O portal aproxima os varejistas dos clientes porque traz exemplos 

reais de como usar as peças, além de ser um termômetro das 

principais tendências e das novas marcas que estão surgindo. 

Gallerist

Há sites que vendem roupas e há 

blogs sobre moda. Nosso desafio foi 

unir as duas coisas.

Reúnem designers brasileiros

Etiqueta única

Site revende roupas usadas 

selecionadas - são marcas importadas 

de luxo e algumas nacionais

Brechó online sem abrir mão das grifes habituais

Bobags

Consumo colaborativo, – aquele que 

permite o aluguel, troca, empréstimo 

e compra de objetos usados

O usuário poderá escolher e efetuar o aluguel pelo tempo que for 

necessário, com a possibilidade de renovação, de produtos de 

marcas de luxo
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5 APRESENTAÇÃO DO CASO ESTUDADO 

 

Com a Missão de “Ser a melhor e maior fashion retailer das Américas para o segmento 

médio/alto dos consumidores com diferentes estilos, moda, qualidade, preços 

competitivos e excelência nos serviços prestados. Encantando e inovando, sempre de 

forma sustentável”, a Lojas Renner é uma companhia constituída em 1965 e de capital 

aberto desde 1967, que possui capital totalmente pulverizado desde 2005. A empresa 

é negociada na BOVESPA sob o código LREN3. A Renner desenvolve e vende 

roupas, calçados e moda íntima para mulheres, homens, adolescentes e crianças sob 

18 marcas próprias, além de também vender acessórios e cosméticos por meio de 

duas marcas próprias e oferece mercadorias em determinadas categorias sob marcas 

de terceiros. 

 

Segundo o Euromonitor, com crescimento de 5% de participação nas vendas totais 

do varejo de roupas em 2015, a Lojas Renner ultrapassou seus concorrentes C&A, 

Guararapes (Riachuelo), Marisa, Inditex (Zara) e Hering e se tornou desde então a 

líder no segmento de varejo de moda no Brasil.  Com 354 lojas Renner (incluindo 7 

no Uruguai), 3 Ashua, 108 Camicado e 94 Youcom em dezembro de 2018, além das 

suas plataformas online, teve receita bruta total de R$ 11,4 bilhões e lucro de R$ 1 

bilhão nesse ano, possuindo valor de mercado de R$ 31,7 bilhões.  

 

Tendo como proposição de valor “Ser a marca cúmplice da mulher moderna, com 

moda em diversos estilos, com qualidade, a preços competitivos, em ambientes 

práticos e agradáveis, encantando e inovando de forma sustentável”, possui 4 centros 

de distribuição e 22,3 mil colaboradores. Mais de 600 mil clientes visitam as lojas da 

rede diariamente, e mais de 210 milhões de usuários visitaram o e-commerce da 

empresa em 2018. A empresa possui 3 principais labels de lojas, a Renner, a 

Camicado (casa e decoração) e a Youcom (moda jovem), que representaram 91%,7% 

e 3% da receita líquida total de 2018, respectivamente. A companhia também conta 

com a Realize CFI, Instituição Financeira que apoia o negócio de varejo da Renner, 

através da gestão dos produtos financeiros. 
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5.1  História 

 

A história da Lojas Renner inicia em 1912, no bairro Navegantes, em Porto Alegre 

(RS), quando Antônio Jacob Renner, descendente de alemães, abriu uma indústria 

para fabricar capas de lã resistentes ao frio e ao vento, que suportasse o rigor do 

inverno gaúcho. Em 1922, a empresa inaugurou seu primeiro ponto de venda de 

artigos têxteis na capital gaúcha. Em 1940 o sortimento de produtos foi ampliado e o 

estabelecimento passou a operar como uma loja de departamentos, ainda como uma 

empresa pertencente ao grupo. Já em 1965, devido ao crescimento, o grupo A. J. 

Renner tornou independentes as diferentes empresas que o formavam. Assim, foi 

constituída a companhia Lojas Renner S.A., que dois anos depois, em 1967, 

transformou-se em uma empresa de capital aberto. 

 

Em 1991, o primeiro grande ciclo de transformação da empresa ocorreu quando a 

família controladora do negócio decidiu profissionalizar a gestão e, assim, convidou 

um executivo com vivência em varejo para criar um planejamento estratégico e liderar 

o negócio. Essa foi uma decisão importante, já que, na época, poucas eram as 

varejistas brasileiras com gestão profissionalizada. José Galló, formado em 

Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e com vivência na 

Imcosul, na época uma grande rede varejista do Rio Grande do Sul, aceitou o convite 

sem saber que aquilo seria um marco tanto para ele quanto para história do varejo de 

moda no Brasil. 

 

Na gestão de Galló, a empresa passou por uma profunda reestruturação e começou 

a operar suas 8 unidades no formato de loja de departamentos especializada em 

moda, abandonando o conceito de departamentos de todas as linhas. A estratégia da 

Renner era vender moda e não somente roupas. Nessa época também foi implantada 

a “Filosofia de Encantamento”, grande pilar da cultura coorporativa da empresa até 

hoje, que diz que não basta satisfazer, mas sim superar as expectativas dos clientes.  

 

Em 1994, a rede iniciou a expansão para fora do estado do Rio Grande do Sul, e 

inaugurou lojas em Santa Catarina. Em 1996 chegou ao Paraná, e em 1997 a São 

Paulo. Em dezembro de 1998, a compra da Lojas Renner pela texana J.C. Penney 
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deu um grande impulso à expansão ainda tímida gerida pelos antigos controladores 

da família Renner. O projeto de expansão geográfica resultou na abertura de mais 

lojas em São Paulo e na entrada em novos estados como Rio de Janeiro, Minas 

Gerais, Goiás e Espírito Santo, ocupando pontos deixados pelos varejistas Mesbla e 

Mappin. 

 

Durante a gestão dos americanos, em seis anos e meio a empresa passou de 21 para 

64 lojas, aumentando também seu quadro de funcionários de 2 mil para 6 mil pessoas. 

Em 2002, as coleções começaram a ser desenvolvidas e expostas nas lojas a partir 

de estilos de vida / lifestyles, refletindo um jeito de ser e de ser vestir enraizado no 

comportamento do consumidor e não mais por commodities. A forma coordenada de 

exposição dos produtos passou a ser a técnica adotada no visual merchandising das 

lojas, agrupando roupas, calçados e acessórios dentro das seis marcas próprias da 

empresa que refletiam os lifestyles elencados, facilitando a escolha do cliente. A partir 

daí que nasceu o slogan utilizado ainda na atualidade “Você tem seu estilo. A Renner 

tem todos.” 

 

Nesse período, a receita líquida saiu de R$ 133,4 milhões em 1995 para R$ 953,8 

milhões em 2004. E o lucro antes do pagamento de juros, impostos, depreciação e 

amortização, também teve progressos, indo de R$ 63,5 milhões em 2002, para 

R$ 72,4 milhões em 2003, até chegar em R$ 107,5 milhões em 2004. O ciclo de gestão 

da J.C. Penney ampliou a capacidade de negociação com fornecedores internacionais 

e de expansão geográfica da rede, tornando a Lojas Renner uma das três maiores 

varejistas de moda do Brasil naquela época. 

 

Em 2005, quando a empresa já tinha 64 lojas em operação, a J.C. Penney em conjunto 

com os gestores da Renner, optou pela venda do controle acionário da companhia 

através de uma oferta pública na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA). A 

Renner foi a primeira companhia do Brasil a ter seu capital pulverizado com 100% das 

ações em circulação. Importante ressaltar que a J.C. Penney vendeu a Renner em 

2005 por 230 milhões de dólares, e a empresa gaúcha atualmente vale 7,5 billhões 

de dólares, uma valorização de mais de 3000% em 14 anos. Enquanto isso, a varejista 

americana que valia 13 bilhões de dólares em 2005 atualmente vale somente 1,2 
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bilhão de dólares. Ou seja, a Lojas Renner vale seis vezes mais do que a sua 

controladora do passado. 

 

Após a operação na BOVESPA, o plano de expansão foi intensificado e a empresa 

começou a atuar na região Nordeste, com a inauguração de lojas nos estados de 

Pernambuco, Ceará e Bahia. Na mesma época, foi criada a área de Produtos 

Financeiros, com a oferta de produtos como Empréstimo Pessoal e Saque Rápido. 

Em 2007 o plano de expansão teve continuidade, com uma abertura na região Norte, 

no estado do Amazonas.  

 

Em 2010, a área de Produtos Financeiros fez o lançamento do cartão co-branded Meu 

Cartão Renner, com as bandeiras Visa e MasterCard. Ainda no mesmo ano, outro 

grande marco na história da empresa foi o início da operação online com todas as 

categorias, o e-commerce www.lojasrenner.com.br. Em 2011 a Lojas Renner S.A. 

adquiriu a rede Camicado, que possui como core business o varejo no segmento de 

casa e decoração.  

 

Em 2013, a empresa iniciou as operações de uma nova label chamada Youcom, 

sendo essa um novo modelo de negócio voltado ao público jovem em uma experiência 

de loja especializada. Em 2017, a companhia deu início à internacionalização, abrindo 

lojas no país vizinho Uruguai, no qual hoje possui 7 lojas físicas. Em 2018, inaugurou 

3 lojas físicas da Ashua, sua marca voltada ao público feminino plus size, que até 

então só estava presente no e-commerce.  

 

Em abril de 2019, José Galló, depois de mais de 20 anos à frente da companhia, 

deixou o cargo de CEO, passando o bastão para seu sucessor Fábio Adegas Faccio, 

até então Diretor de Produto. Galló assumiu o posto de presidente do conselho 

administrativo da empresa. Além disso, ainda em 2019, a empresa anunciou mais um 

passo da sua internacionalização, dessa vez para a Argentina.  

 

 

 

 

http://(www.lojasrenner.com.br)/
http://(www.lojasrenner.com.br)/
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5.2 Estratégia 

 

Com relação ao posicionamento de mercado, a empresa se auto define como sendo 

“cúmplice da mulher moderna”, e destaca seu foco para público feminino classes A-, 

B e C+, conforme dados divulgados em sua apresentação de resultados trimestrais 

do 1º trimestre de 2019 ilustrado pelo gráfico abaixo.  

 

Gráfico 7 – Classe social e renda do público feminino 

 

Fonte: Ibope Inteligência e Revista IstoÉ Dinheiro, 2015 

 

Ainda segundo dados divulgados na mesma apresentação, a empresa destaca seu 

posicionamento de marca superior aos de seus concorrentes diretos, tanto em preço 

quanto em moda, com exceção do concorrente em cinza, conforme gráfico abaixo. 
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Gráfico 8 – Posicionamento no mercado 

 

Fonte: Apresentação de resultados Lojas Renner – relatório anual 2018 

 

A empresa destaca como um dos seus diferenciais competitivos o chamado “Ciclo do 

Encantamento”, que tem por objetivo exceder as expectativas dos clientes. O ciclo 

possui três etapas, que contemplam os colaboradores engajados; os clientes fiéis; e 

os resultados consistentes. A empresa também cita que a cultura corporativa 

enraizada é um dos fatores-chave da empresa, sendo os sete valores corporativos: 1. 

Encantar: exceder a expectativa dos clientes; 2. Nosso Jeito: fazer coisas de forma 

simples e ágil, com muita energia e paixão; 3. Gente: contratar, desenvolver e manter 

as melhores pessoas; 4. Donos do Negócio: pensar e agir como donos de nossa 

unidade de negócio; 5. Obstinação por resultados: buscar resultados e não apenas 

boas ideias; 6. Qualidade:  nossos produtos e serviços têm o mais alto nível de 

qualidade; 7. Sustentabilidade: negócios e atitudes pautados pelos princípios da 

sustentabilidade. 

 

Além disso, a empresa destaca em seu Relatório Institucional 1º tri/2019 que a 

“Cultura Corporativa forte e enraizada” é um dos grandes pilares do crescimento da 

empresa. A empresa mostra a medição desse pilar através da pesquisa de clima 

realizada anualmente, que, em 2018, teve um resultado de 87% dos funcionários na 

zona de alta performance de engajamento, enquanto a média do varejo Brasil é de 

77% e de Moda Global é 65%, conforme dados da consultoria Aon Hewitt.   
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A empresa tem na porta principal de todas as suas lojas um equipamento chamado 

“Encantômetro” que busca medir o nível de satisfação dos clientes assim que eles 

saem da loja. Em 2018, foram 24 milhões de opiniões coletadas e 95% dos clientes 

estavam muito satisfeitos ou satisfeitos. A empresa também possui como prática que 

os colaboradores escrevam as “histórias de encantamento” que viveram em busca de 

superar as expectativas dos clientes. Até o final de 2018, a empresa contabilizava 

837.376 histórias reais escritas, nas quais os clientes foram surpreendidos por 

iniciativas diferenciadas tomadas pelos colaboradores. 

 

A Lojas Renner demonstra ter seu modelo de negócio alinhado às referências globais, 

se auto denominando como “fashion retail” e não como “varejo tradicional”. 

Comparando sua receita líquida de 2009 a 2018 com pares desses dois grupos 

distintos, a Lojas Renner cresceu 253%, maior índice dentre os players comparados, 

conforme gráfico a seguir. 

 

Gráfico 9 – Crescimento % da receita líquida de 2009 a 2018 

 

Fonte: Apresentação de resultados Lojas Renner – relatório anual 2018 

 

O plano de expansão da empresa é agressivo, com expectativa de 875 lojas até 2021, 

sendo 450 Renner, 300 Youcom e 125 Camicado.  Além disso, a empresa opera via 

e-commerce desde 2010 com todas as categorias da marca Renner.  Posteriormente, 

Youcom e Camicado também ganharam seus próprios e-commerces. 

 

Com relação às possíveis oportunidades de crescimento da companhia, a expansão 

de pontos físicos é um dos pilares. Conforme apresentado no Renner Day 2017, a 
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Renner está presente em somente 52% dos shoppings existentes no Brasil, o que 

demonstra ainda uma oportunidade de expansão nacional. 

 

A empresa ressalta seu compromisso de chegar em 450 lojas Renner até 2021 e 

destaca também ações para aumentar a produtividade das lojas já existentes como 

redimensionamento da metragem em lojas; otimização de áreas de venda por 

absorção; atualização do layout das lojas; adequações de visual merchandising; 

reformas de lojas; e melhor experiência de compra. A Renner ainda destaca em sua 

apresentação de resultados 1º tri/2019 que há oportunidades de crescimento em suas 

outras bandeiras de loja (Camicado, Youcom e a mais recente, Ashua), além da 

expansão internacional (7 lojas em operação no Uruguai; início da operação da 

Argentina em 2019; estudos do mercado latino-americano). 

 

Para suportar o plano de expansão agressivo até 2021, a empresa destaca o “início 

do 5º ciclo de desenvolvimento com foco na transformação digital para atender às 

novas formas de consumo e seguir encantando o cliente com eficiência e 

multicanalidade”.  Além do pilar da “Transformação Digital”, a empresa também 

ressalta a importância da “Evolução Logística” e das “Diretrizes Estratégicas de 

Sustentabilidade” como aspectos importantes ao final de 2018, em seu relatório anual 

divulgado ao mercado. 

 

Como grandes realizações em 2018, a empresa destaca a conclusão da primeira 

metade do ciclo de moda responsável 2016-2021 e lançamento do selo Re Moda 

Responsável; e a definição do planejamento estratégico de sustentabilidade da 

Camicado.  A gestão de Moda Responsável posssui 4 frentes de trabalho 

(Fornecedores Responsáveis; Gestão Ecoeficiente; Engajar colaboradores, 

comunidade e clientes).  

 

A estratégia de sustentabilidade da Renner foi reconhecida pelas principais 

ferramentas de avaliação da sustentabilidade empresarial, já que 2018 foi pelo 5o ano 

consecutivo selecionada para o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 e para 

o Dow Jones Sustainability Index (DJSI), que conta com 317 empresas de 30 países 

e apenas sete brasileiras. 
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Em 2018, a Renner divulgou que entregou transformações importantes na sua 

operação logística, atingindo novos patamares de produtividade, velocidade e 

precisão. A empresa destaca que devido à revisão de processos e disciplina na 

execução de metodologias, conseguiu reduzir em 7% o prazo de entrega nas lojas. 

Esses resultados também foram alcançados devido às equipes estarem mais 

engajadas, através de um amplo trabalho de formação de líderes e aproximação das 

equipes no dia a dia de trabalho. 

 

Outro fator foi o início de um projeto piloto de entregas noturnas de produtos em cinco 

lojas de São Paulo, buscando maior velocidade. Esse processo tem mostrado 

melhoria no nível de serviço, pois permite que as lojas iniciem suas atividades pela 

manhã com mais agilidade. Além disso, com a entrega noturna é possível circular nos 

grandes centros com veículos maiores, carregando mais produtos, ganhando 

eficiência e reduzindo os quilômetros rodados, consumo de combustível e emissões 

de gases de efeito estufa. Em 2019, a empresa prevê a expansão do número de lojas 

com entregas operando neste modelo. 

 

Para suportar o aumento do e-commerce, em 2018 a empresa expandiu o seu Centro 

de Distribuição do Rio de Janeiro, revisando o seu layout a fim de garantir maior 

produtividade e agilidade no atendimento. E também no mesmo ano, a Renner 

concluiu a implantação do novo modelo de abastecimento push and pull para itens 

básicos, conseguindo apurar uma redução de 50% na ruptura de estoque em loja na 

comparação entre os anos de 2018 e 2016, ganho de eficiência que impulsionou um 

significativo crescimento de vendas dos itens básicos no período. Além disso, a 

empresa testa a implementação do push pull para itens de coleção. 

 

5.2.1 Transformação digital 

 

Para a Renner o ciclo de Transformação Digital busca a melhora da experiência de 

compra do cliente por meio da tecnologia: projetos e soluções de multicanalidade para 

que a empresa esteja presente com qualidade, eficiência e conveniência em todos os 

canais na venda e pós-venda; desenvolvimento de soluções de Big Data e Business 



70 

 

 

 

Intelligence para dar eficiência a definição de coleções, reatividade aos fornecedores, 

à logística e à distribuição. 

 

A empresa reiterou durante a apresentação do Renner Day 2018 que “ser digital é 

muito mais sobre pessoas do que sobre tecnologia; é absorver tecnologia para cumprir 

e reforçar nossa proposta de valor; é usar a tecnologia como habilitador para 

transformar a experiência do cliente, os processos operacionais e o modelo de 

negócio, trazendo mais receita e eficiência operacional.” 

 

A Renner reforça que o ponto ótimo do mindset digital é a intersecção entre tecnologia, 

pessoas e processos e é onde ocorre a arte e a ciência da gestão da mudança.  

 

Figura 1 – Ponto ótimo Transformação digital Renner 

 

 

Fonte: GARTNER, 2018 

 

A gestão da mudança foi baseada num processo estruturado que teve muitos 

desdobramentos. Uma fase de estudo buscou a teoria e aconselhamento para que a 

criação dos pilares e macro objetivos fosse possível. Essa fase resultou na realização 

do Renner Day 2018 a fim de compartilhar as principais iniciativas com o mercado; 

análise de estudos de caso; leituras; contratação da consultoria Gartner para 

aconselhamento; e criação de pilares e macro objetivos da transformação digital. 
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Após essa etapa, uma sensibilização foi realizada a fim realizar um aprofundamento 

nos temas elencados. Essa fase permitiu um maior alinhamento estratégico e resultou 

na formação de um comitê digital; mapeamento da jornada do cliente; formação de 

um grupo chamado “agile fashion” (utilização de métodos ágeis); e realização de 

benchmarks e workshops. 

 

Além disso, durante a etapa de Sensibilização, a empresa traçou a jornada de compra 

do cliente Renner, através de uma pesquisa com clientes. Foram encontradas 11 

etapas desde a motivação de compra até o pós venda, sendo elas: motivação; 

definição da loja; planejamento; navegação na loja; experimentação; shortlists; ida ao 

caixa; pagamento; entrega; saída da loja; pós venda. A Renner também se aprofundou 

nos pontos de atrito existentes dentro dessa jornada traçada, o que gerou um mapa 

de atritos. 

 

Figura 2 – Jornada do Cliente Renner 

 

 

Fonte: RENNER DAY 2018 

 

Por fim, foi na etapa de experimentação/desdobramento/execução que nasceram os 

projetos estruturantes da companhia. Além disso, outras iniciativas como a aceleração 

do mindset digital (capacitação, processos e portfólio 2019); parceria com TecnoPUC; 

“Desconvenção” de Líderes e laboratório de projetos foram importantes para esse 

contexto. 
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Os três principais projetos estruturantes para suportar essas mudanças do novo ciclo 

da Transformação Digital são:  

1. Cliente - Transformar dados em ações, visão única do cliente: big data, 

identificação de não clientes, comunicação personalizada, experiência de 

compra personalizada.  

2.  Produto – Aplicar tecnologia nas coleções, data driven decision para o ciclo de 

vida do produto: inteligência aritificial, algoritmos, predição, assertividade, 

agilidade nas decisões, estoques menores.  

3. Integração de canais – Criar uma experiência de compra única, transformação 

omnichannel: estoques orquestrados, equalização dos canais de vendas, 

conveniência, mobilidade e flexibilidade, experiência fluída e encantadora. 

 

5.3  Resultados operacionais 

 

Analisando o período de 2014 a 2018, a Lojas Renner demonstra resultados 

consistentes ano após ano. Importante destacar que 2018 foi o ano que a empresa, 

pela primeira vez, entregou um lucro líquido superior a 1 bilhão de reais, com um 

crescimento de 39,7% versus 2017.  

 

Gráfico 10 – Receita líquida e Lucro Líquido 
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Fonte: Relatório Anual 2018 Lojas Renner 

Ainda sobre o mesmo período, observa-se que a Lojas Renner demonstra 

resultados consistentes e supera seus concorrentes nacionais em quase todas as 

métricas analisadas e está muito linha com os benchmarks globais. 

 

Gráfico 11 – Resultados e concorrentes 

 

Fonte: Relatório Anual 2018 Lojas Renner 

 

O índice da ação LREN3 saltou de 12,69 em 29 de agosto de 2014 para 48,05 em 

23 de agosto de 2019, o que demonstra uma valorização que quase 400% em 5 

anos. 
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Gráfico 12 – Índice da ação LREN3 

 

                                                                 Fonte: Bovespa 
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6 ANÁLISE DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA LOJAS RENNER 

 

As etapas de levantamento bibliográfico e desk research permitiram captar subsídios 

importantes que devem ser destacados nessa pesquisa. Além disso, as entrevistas 

com executivos da Lojas Renner permitiram aprofundar nos principais pontos em 

evidência. Assim, identificou-se seis tópicos que nortearão essa análise, são eles: 

Cliente no centro; Canais; Tecnologia; Pessoas; Cultura Organizacional; 

Produto/Serviço. 

 

6.1  Cliente no centro 

 

Verhoef, Kannanb e Inmanc, (2015) afirmam que o varejo mudou dramaticamente nos 

últimos anos e Sorescuet (2011) complementa que grande parte dessa mudança vem 

em razão de um novo comportamento de compra do cliente. A Lojas Renner se 

posiciona como uma empresa com foco no cliente, e o executivo 2 demonstra esse 

posicionamento: “O cliente mudou, está conectado com todos canais possíveis do 

varejo. Ele não é mais o cliente que só vai lá para comprar. As empresas do varejo 

estão tentando acompanhar a velocidade de mudança do cliente.”  

 

A empresa destaca como um dos seus diferenciais competitivos o chamado “Ciclo do 

Encantamento”, que tem por objetivo exceder as expectativas dos clientes. Além 

disso, a presença de um equipamento chamado “Encantômetro” na porta de 100% 

das lojas, que tem por objetivo perguntar ao cliente seu nível de satisfação ao sair da 

loja (Muito Satisfeito/ Satisfeito/ Insatisfeito) reflete esse foco. O executivo 2 também 

destaca que o cliente é a raiz de tudo. “Todo mundo quer maximizar o lucro. Mas acho 

que a empresa já entende que maximizar lucro é maximizar a satisfação do cliente.” 

O executivo 1 também afirma que “A Renner tem um frame que coloca o cliente no 

centro de tudo e que a empresa está usando pra orientar a jornada digital da empresa.” 

 

Segundo Teixeira (2019), inovar no modelo de negócio requer um conhecimento 

profundo do cliente. Edelman e Singer (2015) destacam que a jornada de compra 

mudou e Maechler et al (2016) destacam a necessidade da empresa gerenciar a 

jornada de compra como um processo completo e integrado. O executivo 1 ressaltou 

que hoje muitas empresas estão tentando digitalizar a jornada antes de conhecê-la 
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com profundidade. E afirma que a Renner fez o caminho contrário, primeiro se 

aprofundou na jornada para então traçar as ações de digitalização. 

 

A Lojas Renner, em 2018, divulgou que traçou a jornada de compra de seu cliente, na 

qual listou 11 etapas desde a motivação de compra até o pós-venda. Esse estudo 

gerou um mapa de atritos para que a empresa pudesse aprofundar as ações nos 

principais pontos sob a visão do cliente. 

 

O executivo 2 destaca que o mapeamento da jornada foi um importante marco para o 

planejamento da transformação digital da companhia: “Surpresas grandes não houve, 

mas a intensidade das coisas foi uma surpresa. O impacto foi grande. Pegou forte 

várias pessoas, porque eu acho que todo mundo sabia o que acontecia, mas não tinha 

dimensão.” O profissional ainda destaca que a empresa pretende fazer um novo 

mapeamento da jornada, para medir o quão efetivas foram as ações já tomadas. 

 

Por fim, na apresentação do Renner Day 2018, a empresa apresentou seus três 

projetos estruturantes que baseiam a transformação digital, sendo um deles a “Visão 

única do cliente” que tem como objetivos principais maximizar a comunicação com os 

clientes já identificados; conhecer os clientes ainda não identificados; e criar uma 

experiência de relacionamento personalizada e consistente ao cliente. As principais 

iniciativas dessa frente estão listadas abaixo: 

 

Varejo  

• Atendimento ágil e simplificado pelo Whatsapp por meio de atendentes virtuais; 

• Monitores touch para acompanhamento dos clientes nos caixas; 

• Dispositivos de venda móvel para a finalização da compra do cliente em 

qualquer lugar da loja e consulta de disponibilidade de produtos ou em lojas 

próximas em tempo real; 

• Projeto piloto com o app Renner Pague Digital em três lojas para que o cliente 

possa finalizar e pagar suas compras em qualquer lugar da loja com seu próprio 

smartphone; 

• Encantômetro digital, que permite monitoramento de maneira centralizada e 

corrigir problemas com agilidade; 
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• Vale-presente omnichannel para o cliente usar onde preferir, online ou em lojas 

físicas; 

• Novos sites e-commerce Camicado e Youcom. 

 

Produtos Financeiros 

• Dispositivos para emissão de Cartão Renner pelo atendimento, por meio da 

biometria facial, em qualquer ponto da loja; 

• App com facilidades e conveniência; simulação e contratação de Saque Rápido 

e emissão de Cartão Renner com aprovação de crédito para compra imediata; 

• Alinhamento do app, site e totem de serviços nas lojas para a mesma 

experiência do cliente na gestão dos serviços Realize; 

• Melhoria da interface do canal de atendimento ao cliente, com uso de 

inteligência artificial; 

• Ambiente online exclusivo para negociação de pagamentos em atraso. 

 

O quadro abaixo sumariza as principais competências observadas nesse tópico. 

 

Tabela 5 – Resumo Cliente no Centro 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas coletadas. 

 

6.2 Tecnologia 

 

Em 1997, Clayton Christensen associou diretamente o tema de inovação com 

disrupção, se a inovação não existisse a disrupção também não existiria. Porém, em 

Fragmento da entrevista Competências observadas

O cliente mudou, está conectado com todos canais possíveis do varejo. 

Ele não é mais o cliente que só vai lá para comprar. As empresas do 

varejo estão tentando acompanhar a velocidade de mudança do cliente.

Entendimento do cliente 

O cliente é o centro de absolutamente tudo. É às vezes abrir mão de 

receita, abrir mão de resultado, pensando no cliente. Se tu não fizer, 

alguém vai fazer. Se tu fizer antes, tu cativa o cliente. Se tu fizer depois, 

tu vai ser o reativo. Se tu não fizer, alguém vai fazer. 

Entendimento do cliente / 

Rapidez nas ações

A Renner tem um frame que coloca o cliente no centro de tudo e que a 

empresa está usando pra orientar a jornada digital da empresa.

Entendimento do cliente / 

Otimização da jornada

Hoje muitas empresas estão tentando digitalizar a jornada antes de 

conhece-la com profundidade. E afirma que a Renner fez o caminho 

contrário, primeiro se aprofundou na jornada para então traçar as ações 

de digitalização.

Otimização da jornada
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2019 Teixeira trouxe uma nova abordagem, afirmando que inovação e disrupção não 

estão firmemente conectadas, e, em especial, de que não é a tecnologia que está 

causando a disrupção, mas sim, os consumidores. O executivo 3 explana sobre esse 

conceito: “A lógica é gerar valor para o cliente e capturar valor a partir disso. E não o 

contrário, pensar em como capturar valor e criar um produto, que é a lógica que a 

maioria das empresas trabalham. Esse é o cerne da transformação digital. E não a 

tecnologia nem o produto. É a orientação ao cliente de forma genuína.” Porém, o 

mesmo entrevistado também não deixa de ressaltar a importância da tecnologia no 

processo: “Dentro de uma transformação digital, quem aqui entende que não precisa 

de tecnologia?” – afirma.  

 

Guissoni (2017) afirma que os avanços tecnológicos estão permitindo que os 

consumidores utilizem diferentes dispositivos (celulares, smartphones, tablets, 

computadores) e canais (online, offline) durante as compras, o que faz com que as 

empresas precisem estar preparadas para captar e analisar informações 

simultaneamente de todos esses pontos de contato. Outra frente dos projetos 

estruturantes da transformação digital apresentada no Renner Day 2018 foi o “Data 

driven decision para o ciclo de vida do produto” que tem como objetivos aprimorar o 

processo decisório na escolha de tendências com base em análises preditivas; aplicar 

maior inteligência nos processos de sortimento e distribuição, buscando precisão por 

sku/loja; e dominar a cadeia de fornecimento para ter maior agilidade nas decisões. 

 

A empresa afirmou que em 2018, criou modelos e algoritmos de predição de 

demandas que lhes permitiram chegar em uma previsibilidade no nível de estoque de 

produto por loja. Ainda no mesmo ano, a Renner cita que rodou um experimento no 

qual conseguiu realizar uma operação de distribuição e alocação de produtos em loja 

100% orientada por dados (data-driven). A promessa é que para 2019, esse modelo 

seja expandido para todas as lojas. 

 

Além disso, todo nosso processo de sortimento das marcas está sendo integrado e 

digitalizado. Em 2019, com esta etapa finalizada, a empresa afirma que começará a 

aplicar modelos preditivos para captura do comportamento de compra do cliente em 

relação aos seus produtos lançados, possibilitando rápida readequação dos pedidos 
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aos fornecedores. Porém, o executivo 3 ressalta: “A inteligência de dados é só uma 

ferramenta. É muito mais sobre inteligência emocional do que artificial”. 

 

Em 2018, a Renner também afirma que contou com o apoio de startups para aprimorar 

seu processo de captura de tendências e gerar insights para em 2019 iniciar a 

construção de uma solução de Inteligência Artificial (IA) que permitirá calcular a 

probabilidade de sucesso das apostas em tendência.  

 

Startups digitais estão interrompendo as jornadas das empresas tradicionais, 

inserindo-se em todos os momentos da cadeia de consumo do cliente. Dessa forma, 

novos negócios digitais estão afetando o varejo, e o desacoplamento permite que os 

consumidores se beneficiem do valor criado a um custo ou esforço menor em 

comparação com o que é oferecido pelas empresas tradicionais (TEIXEIRA E 

JAMIESON, 2014). O executivo 1 afirma que os heavy users vão 8-9x por ano na 

Renner. “Mas por que a Amazon comprou a Whole Food? Porque alimentos tem uma 

frequência de uso muito maior. Talvez tenhamos que pensar... não estou falando que 

a gente tem que entrar no ramo de alimentos, mas daqui a pouco a gente pode ter 

parceiros. Eu preciso pensar no que vai fazer o cliente ir todo dia na Renner. 

Conteúdo, serviço, os serviços do Realize podem ajudar na organização financeira da 

cliente.  São serviços que vou oferecer de graça, mas que são instrumentos para 

fidelizar.” 

 

Teixeira (2019) afirma que o desacoplamento é um modelo de negócio inovador ao 

invés de ser uma nova tecnologia em si. E ele cita que embora esse rápido modelo de 

negócio inovador possa parecer desanimador para os incumbentes, isso não precisa 

ocorrer, pois entender como modelos de negócio inovadores impulsionam os 

mercados pode capacitar os incumbentes. Os três executivos entrevistados citaram 

exemplos de empresas como Uber, Nubank, Netflix, Google, Magazine Luiza, Amaro, 

entre outras, para responder ao questionário aplicado. Isso demonstra o interesse em 

aprofundar o entendimento sobre modelos de negócios inovadores por parte da Lojas 

Renner. O executivo 1 afirma que “Todo mundo está criando esses ecossistemas. E 

a gente tem que estar nessa ceara. Não sei se é criando o nosso ecossistema, ou se 

é plugando em outro ecossistema já existente, ou em outros vários. A gente ainda 
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está construindo uma estratégia de como fazer isso. A união de boas marcas, que não 

sejam do mesmo segmento, pode ser um caminho.” 

 

De acordo estudo da SBVC (2018) sobre Transformação Digital no Varejo Brasileiro, 

85% dos varejistas investem em treinamentos para a utilização de novas tecnologias 

adquiridas pela empresa. O executivo 3 destaca a importância do método de “squads” 

ou “esquadrões” para o sucesso da transformação digital na empresa. “Transformação 

digital está ligada à ágil. O que é um esquadrão? É um time formado para enfrentar 

um problema e com autonomia, ele ataca o problema e depois desmancha o time. Um 

esquadrão que dura muito tempo é porque não está dando certo. E a base do ágil é o 

mínimo produto viável – MVP.” Outro ponto destacado pelo executivo 3 foi quanto à 

aprovação de investimentos em inovação “Quando eu crio uma ideia de projeto que 

demonstra que vai atacar as frentes da transformação digital, os diretores me ajudam 

a aprovar. Estudo de viabilidade é um pouco perigoso quando falamos de inovação, 

porque se conseguir prever o resultado não é inovação.”  

 

O quadro a seguir sumariza as principais competências observadas nesse tópico. 
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Tabela 6 – Resumo Tecnologia 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas coletadas. 

 

6.3  Produto/Serviço 

 
Ao passo que os varejistas buscarem por uma estratégia de diferenciação e 

exclusividade em produto, as fronteiras entre indústria e varejo se confundirão. Os 

varejistas poderão decidir se integrar retroativamente na indústria (BRYNJOLFSSON, 

HU E RAHMA, 2013). O executivo 3 ressalta essa busca por diferenciação no trecho 

a seguir “A plataforma é tão importante quanto o conteúdo para a Netflix. O Nubank é 

um aplicativo, é uma instituição financeira, é uma empresa de tecnologia, porque para 

eles o que vale é a experiência. Eles ligam o cliente em um propósito, todas as 

operações são feitas por mobile, o aplicativo é um canal de comunicação, ele é tão 

Fragmento da entrevista Competências observadas

Dentro de uma transformação digital, quem aqui entende que não 

precisa de tecnologia? 
Alicerce tecnológico

Formato de trabalho de esquadrões. Transformação digital está muito 

ligada à cultura, que está ligada à ágil.  O que é um esquadrão? É um 

time formado para enfrentar um problema e com autonomia, ele ataca o 

problema e depois desmancha o time. Um esquadrão que dura muito 

tempo é porque não está dando certo.

Processos / Formato de 

trabalho/ Ágil 

Os principais executivos da companhia têm convicção de que é para lá 

o caminho. Quem puxou foi o Galló, o Fábio é o maior defensor da 

transformação digital. Quando eu crio uma ideia de projeto que 

demonstra que vai atacar as frentes da transformação digital, eles me 

ajudam a aprovar. Estudo de viabilidade é um pouco perigoso quando 

falamos de inovação, porque se conseguir prever o resultado não é 

inovação. 

Liderança patrocinando/ 

Empresa aberta / Cultura em 

transformação

A base do ágil é o mínimo produto viável – MVP. Fazer pequenos testes

A inteligência de dados é só uma ferramenta. É muito mais sobre 

inteligência emocional do que artificial. 

Importância das pessoas / 

Alicerce tecnológico

Os heavy users vão 8-9x por ano na Renner. Mas por que a Amazon 

comprou a Whole Food? Porque alimentos tem uma frequência de uso 

muito maior. Talvez tenhamos que pensar... não estou falando que a 

gente tem que entrar no ramo de alimentos, mas daqui a pouco a gente 

pode ter parceiros. Eu preciso pensar no que vai fazer o cliente ir todo 

dia na Renner. Conteúdo, serviço, os serviços do Realize podem ajudar 

na organização financeira da cleinte.  São serviços que vou oferecer de 

graça, mas que são instrumentos para fidelizar.

Conteúdo / Serviços com valor 

agregado / Foco no cliente / 

Jornada 

Todo mundo está criando esses ecossistemas. E a gente tem que estar 

nessa ceara. Não sei se é criando o nosso ecossistema, ou se é 

plugando em outro ecossistema já existente, ou em outros vários. A 

gente ainda está construindo uma estratégia de como fazer isso. A 

união de boas marcas, que não sejam do mesmo segmento, pode ser 

um caminho.

Parcerias / Cultura em 

transformação
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importante quanto o próprio produto. As empresas de tecnologia mesclam tecnologia 

e produto. Não há uma diferença.”. 

 

Assim, os varejistas são os que possuem maior aproximação junto ao consumidor final 

em toda cadeia de distribuição, podendo utilizar de dados e indicadores a fim de 

agregar valor à gestão, seja em sortimento de produtos, conveniência e atendimento 

(COUGHLAN et al., 2015). O executivo 3 confirma essa busca de aproximação com o 

consumidor final “Eu faço produtos e serviços, mas eu preciso entender que o 

consumidor quer um produto ligado ao seu propósito. E ele não quer mais um serviço, 

ele quer uma experiência. Quando você orienta o serviço pensando na experiência, 

você desenvolve ele pensando no cliente.” 

 

Com relação à proposito relacionados aos produtos, também é importante ressaltar 

as iniciativas da Lojas Renner em torno da sustentabilidade, tendo sido selecionada 

em 2018 pelo 5º ano consecutivo para o Índice de Sustentabilidade Empresarial da 

B3 e para o Dow Jones Sustainability Index (DJSI). O executivo 1 afirma que “Os 

principais varejistas estão começando a ver com muito mais seriedade a questão de 

sustentabilidade e toxicidade. Não dá mais pra grudar no fast fashion, aquele produto 

baratinho feito não sei onde ou por quem...isso não tem mais espaço. Quem não está 

seguindo isso está ficando para trás, vide uma Forever 21.”   

 

Os melhores vendedores ganharão a revolução omnichannel trabalhando através dos 

limites permeáveis de informação e processos da compra até a entrega do produto ao 

cliente, oferecendo a combinação certa de experiências para os consumidores que 

assim demandam (BELL, GALLINO E MORENO,2014). Um exemplo disso foi a 

criação de conteúdo online da Magazine Luiza, com a assistente virtual “Lu” 

(TEIXEIRA, GUISSONI E VELUDO-DE-OLIVEIRA, 2018).  

 

A Lojas Renner destacou em seu relatório anual 2018 que busca essa experiência 

personalizada junto ao seu cliente final “Em um cenário de constantes mudanças 

digitais que influenciam na forma como as pessoas se relacionam e consomem, 

queremos oferecer soluções que continuem excedendo as expectativas dos nossos 

clientes proporcionando uma experiência de relacionamento personalizada e 

consistente.” O executivo 1 também destaca a importância do conteúdo nessa nova 
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fase digital: “O varejo de moda está indo para um cenário que a gente tem que dar 

mais informação, conteúdo para o cliente. Nós Renner vamos continuar prestando 

serviços e produtos. Muitos dos serviços que a gente vai prestar vão ser uma forma 

de fidelizar o nosso cliente com conteúdo para que ele possa se vestir melhor, talvez 

até gastar melhor o seu dinheiro. Uma forma de encantar o nosso cliente é até mostrar 

pra ele que com 30 peças ele pode ser 150 looks.” 

 

A evolução e melhor aprofundamento em torno da experiência de compras faz com 

que a criação de valor passe para um melhor entendimento de quanto os clientes 

criam valor para uma organização para quanto valor as empresas criam para seus 

clientes. Essa ótica reflete uma mudança de eixo de poder (LEMON&VERHOEF, 

2016). O executivo 3 ressalta essa ideia “O cliente é o centro de absolutamente tudo. 

É às vezes abrir mão de receita, abrir mão de resultado, pensando no cliente.” 

 

 O quadro a seguir sumariza as principais competências observadas nesse tópico. 
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Tabela 7 – Resumo Produto/Serviço 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas coletadas. 

 

6.4 Canais 

 

Zhang et al (2010) afirma que a internet é uma tecnologia que viabiliza aos varejistas 

de loja física a possibilidade de complementarem seu sortimento de produtos ou 

serviços através do meio online, incrementando sua eficiência operacional e ofertando 

benefícios aos seus clientes. A Lojas Renner, desde 2010, opera com a plataforma de 

e-commerce com todas as categorias de produto da marca Renner. O executivo 2 

afirma que “o e-commerce é uma vitrine, o espaço é infinito e não finito como na loja 

física, e não tem diferenciação de merchandising como tem na loja física. Todo 

produto pode ter destaque.” 

 

Fragmento da entrevista Competências observadas

A plataforma é tão importante quanto o conteúdo para a Netflix. O 

Nubank é um aplicativo, é uma instituição financeira, é uma empresa de 

tecnologia, porque para eles o que vale é a experiência. Eles ligam o 

cliente num propósito “eu não quero ser enganado por um banco, por 

isso eu estou no Nubank”, todas as operações são feitas por mobile, o 

aplicativo é um canal de comunicação, ele é tão importante quanto o 

próprio produto. 

As empresas de tecnologia mesclam tecnologia e produto. Não há uma 

diferença.

Tecnologia e produto linkados / 

Foco no cliente

Eu faço produtos e serviços, mas eu preciso entender que o consumidor 

quer um produto ligado ao seu propósito. E ele não quer mais um 

serviço, ele quer uma experiência. Quando tu orienta o serviço 

pensando na experiência, tu desenvolve ele pensando no cliente.

Foco no cliente/ Produto com 

prósito

A lógica é gerar valor para o cliente e capturar valor a partir disso. E não 

o contrário, pensar em como capturar valor e criar um produto, que é a 

lógica que a maioria das empresas trabalham. Esse é o cerne da 

transformação digital. E não a tecnologia nem o produto. É a orientação 

ao cliente de forma genuína. 

Foco no cliente

Os principais varejistas estão começando a ver com muito mais 

seriedade a questão de sustentabilidade e toxicidade. Não dá mais pra 

grudar no fast fashion, aquele produto baratinho feito não sei por 

onde...isso não tem mais espaço. Quem não está seguindo isso está 

ficando para trás, vide uma Forever 21.

Produto com propósito

O varejo de moda está indo para um cenário que a gente tem que dar 

mais informação, conteúdo pro cliente. Nós Renner vamos continuar 

prestando serviços e produtos. Muitos dos serviços que a gente vai 

prestar vão ser uma forma de fidelizar o nosso cliente com conteúdos 

para que ele possa se vestir melhor, talvez até gastar melhor o seu 

dinheiro. Uma forma de encantar o nosso cliente é até mostrar pra ele 

que com 30 peças ele pode ser 150 looks.

Conteúdo / Serviços com valor 

agregado / Foco no cliente
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O executivo 2 também ressalta que “O que eu vejo que é legal que mudou no olhar 

do varejo agora é que não existe mais aquela história de que o varejo físico vai morrer. 

Agora é como eu alavanco as duas coisas? Esse medo de morrer acabou, agora o 

medo é como usar os dois canais para sobreviver.” Dados sobre o processo de 

compra no mercado americano, utilizado como mercado de referência nesse trabalho, 

comprovam que a maior fatia dos clientes ainda prefere comprar na loja física, em 

todas as faixas etárias.   

 

No omnichannel, a gestão de jornadas passa a ser feita da mesma forma que a gestão 

de produto (EDELMAN e SINGER, 2015). Os clientes são omnichannel em seu 

pensamento e comportamento, assim, os vendedores precisam ser também. A 

questão para os varejistas não é mais se deve operar uma estratégia omnichannel, 

mas como implementá-la de forma mais eficaz (BELL, GALLINO E MORENO, 2014). 

O executivo 1 ressalta que o objetivo da Renner é proporcionar uma jornada sem 

fricção para o cliente final. Também cita que a medição dos canais on e off-line irá se 

confundir a medida que o omnichannel ganhe consistência:  “Ano que vem já vai ser 

difícil de medir isso, porque muitas vezes o cliente vai comprar no online mas vai retirar 

na loja física, que é quem vai faturar a compra. É uma mudança radical.” 

 

A terceira frente dos projetos estruturantes apresentada no Renner Day 2018 se refere 

à “Transformação Omni”. Seus objetivos são orquestrar os estoques; adequar os 

canais de venda (infraestrutura física, sistemas e processos); equalizar as práticas 

nos canais de venda (preço, condições e formas de pagamento); e entregar uma 

experiência de pós-venda omnichannel. As principais iniciativas dessa frente estão 

listadas abaixo: 

• Ganhos de produtividade: mudança nas etiquetas de segurança e 

modernização da interface de operação dos caixas, que geraram agilidade no 

atendimento e redução do tempo de treinamento operacional; 

• Venda móvel: experiência de compra finalizada pelo colaborador em qualquer 

lugar da loja e consulta de disponibilidade de produtos, na própria loja ou em 

lojas próximas, em tempo real; 

• Renner Pague Digital: experiência de compra efetuada em seu smarthphone, 

de qualquer lugar da loja; 
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• Gestão online: acompanhamento da performance de vendas em tempo real e 

em qualquer lugar da loja, permitindo que o gestor passe mais tempo em 

contato com sua equipe e clientes; 

• Remarcação e reposição na área de vendas: novos processos e tecnologias 

para remarcação de preços de produto na área de vendas e reposição de 

produtos com maior agilidade, velocidade, assertividade e menos consumo de 

papel. 

• RFID (Radio Frequency Identification): a Renner está implantando a 

identificação RFID nos produtos. Por meio de radiofrequência, será possível 

capturar em tempo real cada produto, como se esse tivesse uma espécie de 

CPF próprio, reduzindo assim a ruptura, agilizando o processo de inventário e 

melhorando a experiência de compra do cliente. 

 

O executivo 2 explica o racional de como equalizar a participação do canal e-

commerce na companhia, sendo que esse tende a possuir margens inferiores. “Com 

estoque integrado, não vai ter mais estoque da loja ou estoque do e-commerce. Vai 

ser um só. Isso estamos tentando para o ano que vem. O e-commerce pode ser um 

grande canal para escoarmos ponta de estoque, sem ter que remarcar tanto como 

remarcamos na loja física. Porque na loja física fica evidente que produto ponta é 

ponta, no e-commerce não. E o cliente omnichannel gasta mais.” 

 

O quadro abaixo sumariza as principais competências observadas nesse tópico. 
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Tabela 8 – Resumo Canais 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas coletadas. 

 

6.5  Pessoas 

 

Segundo estudo “Transformação digital no varejo brasileiro” da SBVC (2019), a 

Transformação Digital vai além do uso de tecnologias para resolver problemas, mas 

sim, está associado ao Mindset Digital. É uma completa mudança na forma de 

compreender e aplicar a tecnologia, abrangendo a visão sobre como a companhia, as 

pessoas e os processos devem evoluir para gerar valor para os diversos stakeholders. 

Isso está muito relacionado ao que o executivo 2 reiterou: “Como alavancar o feeling 

das pessoas que estão tomando decisão no negócio com dados e fatos? Não é 

substituir, não estou falando em criar um robô, que vai tomar decisões de negócio e 

de mercado. Eu acho que são as duas coisas. Transformação digital é eliminar tudo 

que é processo manual, papel, burocracia. E apoiar as decisões das pessoas de 

negócio. Porque a transformação digital não funciona sem as pessoas. Tem que 

entender isso muito bem, a gente não está aqui construindo robozinho pra substituir 

pessoas. A gente está aqui construindo uma inteligência pra suportar as melhores 

Fragmento da entrevista Competências observadas

O e-commerce é um canal, é o canal. Não podemos pensar numa 

estratégia de pricing olhando só loja física. 

Busca de convergência entre 

canais / pricing

O que eu vejo que é legal que mudou no olhar do varejo agora é que não 

existe mais aquela historia de que o varejo físico vai morrer, essa 

historia não tem mais. Agora é “como eu alavanco as duas coisas?”. 

Esse medo de morrer acabou, agora o medo é como usar os dois 

canais para sobreviver. Porque realmente eu vou morrer se eu continuar 

do jeito que eu sempre fui.

Busca de convergência entre 

canais 

O cliente OMNI é um cliente muito valioso. E o  ecommerce é uma 

vitrine, o espaço é infinito e não finito como na loja física, e não tem 

diferenciação de merchandising como tem na loja física. Todo produto 

pode ter destaque.

Entendimento do cliente 

OMNICHANNEL / 

potencialização e-commerce

Com estoque integrado, não vai ter mais estoque da loja ou estoque do 

ecommerce. Vai ser um só. Isso estamos tentando para o ano que vem. 

O ecommerce pode ser um grande canal para escoarmos ponta de 

estoque, sem ter que remarcar tanto como remarcamos na loja física. 

Porque na loja física fica evidente que produto ponta é ponto, no 

ecommerce não.

Integração estoques / 

potencialização e-commerce

O objetivo da Renner é proporcionar uma jornada sem fricção para o 

cliente final. E ano que vem já vai ser difícil de medir isso, porque muitas 

vezes eu o cliente vai comprar no online mas vai retirar na loja física, que 

é quem vai faturar a compra. É uma mudança radical.

Busca de convergência entre 

canais / Otimização da jornada 
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decisões. Então a criatividade das pessoas vai aflorar, porque elas vão estar focadas 

na parte mais importante, que é o pensar.”  

 

O executivo 3 afirma que “As empresas referência em transformação digital tem a 

inversão da pirâmide de competência profissional. Dão mais valor aos especialistas; 

há mudança de skills do profissional pois o digital depende de skill técnico, então a 

empresa tem que valorizar isso e não somente o skill de gestão.” A Renner reforça 

que o ponto ótimo do mindset digital é a intersecção entre tecnologia, pessoas e 

processos. Além disso, “Gente” é um dos valores corporativos da companhia, que o 

descreve como “contratar, desenvolver e manter as melhores pessoas”. 

 

Segundo pesquisa da SBVC sobre transformação digital no varejo brasileiro, 100% 

dos varejistas acreditam que líderes são co-criadores, e trabalham em parceria com 

seus funcionários no processo de transformação digital. O executivo 3 ressalta a 

importância da mudança do papel da liderança na gestão de pessoas: "O que temos 

que ficar atentos é o conjunto de práticas e o modelo que trouxe a empresa até aqui. 

Por exemplo, num modelo de transformação digital, quem está abaixo tem que saber 

mais do que tem está acima. Quem está acima está gerenciando as pessoas, 

cuidando da carreira delas, viabilizando as atividades delas. O líder nesse contexto 

tem que ter capacidade técnica de liderar pessoas melhores tecnicamente que ele.”  

 

Ele também destaca a importância de as metas serem sinérgicas e conjuntas para 

que o ambiente colaborativo realmente funcione e das áreas serem autônomas. “A 

transformação digital não pode depender da agenda dos gestores”.  

 

O executivo 2 complementa afirmando que a transformação digital é uma meta da 

empresa e que a liderança está direcionando muitos esforços para isso, e que 

inclusive a agenda do novo presidente é voltada para isso. “A entrada de um novo 

presidente faz parte da mudança. A empresa está se esforçando muito. Eu vejo desde 

a diretoria até embaixo todo mundo discutindo o tema, e várias vezes ao longo da 

semana eu falo sobre isso, então se eu estou falando sobre trabalhar de forma 

colaborativa, que eu acho que é um grande passo para transformação digital, é porque 

realmente as pessoas estão se preocupando.” 
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O quadro abaixo sumariza as principais competências observadas nesse tópico. 

 

Tabela 9 – Resumo Pessoas 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas coletadas. 

 

6.6  Cultura organizacional 

 

Segundo pesquisa da SBVC sobre transformação digital no varejo brasileiro, 56% dos 

varejistas acreditam que a cultura organizacional é a maior dificuldade na implantação 

da transformação digital. O executivo 3 afirma isso como um ponto positivo da Lojas 

Renner: “A Renner é uma máquina, missão dada é missão cumprida. Isso está no 

mindset, na cultura da empresa, é uma empresa de execução. A gente não se diminui 

frente a nenhum tipo de desafio. E as pessoas que tem mais de 10 anos de empresa 

tem certeza de que vai dar certo. Isso para mim é a cultura da Renner, e ela é incrível”. 

Partindo do exemplo da Magazine Luiza, o primeiro pilar da sua transformação digital 

se refere à “cultura corporativa digital” e trata de como despertar o mindset digital nos 

funcionários. A realização de campanhas de endomarketing, bem como a criação do 

Luiza Labs, laboratório de inovação que oferece soluções digitais para melhorar a 

Fragmento da entrevista Competências observadas

As empresas referência em transformação digital tem mindset analítico; 

inversão da pirâmide de competência profissional, dar mais valor aos 

especialistas; mudança de skills do profissional; áreas autônomas, 

autonomia para ter agilidade. O digital depende de skill técnico, então a 

empresa tem que valorizar isso e não somente o skill de gestão. 

Mudança de skills profissional 

do futuro

A transformação digital não pode depender da agenda dos gestores, 

porque aí a empresa fica lenta. O Nu Bank é um exemplo, as áreas têm 

autonomia, mas não é um ambiente anárquico. 

Autonomia 

Medir resultados com o cliente e não por marcas. Metas convergentes

12 pessoas das 16 do meu time são exclusivamente ligadas aos 

projetos de transformação digital.
Pessoas exclusivas para TD

Outra coisa: tomar decisões baseadas em fatos e dados. Como 

alavancar o feeling das pessoas que estão tomando decisão no 

negocio com dados e fatos? Não é substituir, não to falando em criar um 

robô, que vai tomar decisões de negócio e de mercado. Eu acho que é 

as duas coisas.  Transformação digital é eliminar tudo que é processo 

manual, papel, burocracia. E apoiar as decisões das pessoas de 

negócio. Porque a transformação digital não funciona sem as pessoas. 

Tem que entender isso muito bem, a gente não tá aqui construindo 

robozinho pra substituir pessoas. A gente tá aqui construindo uma 

inteligência pra suportar as melhores decisões. Então a criatividade das 

pessoas vai aflorar, porque elas vao estar focadas na parte mais 

importante, que é o pensar. Isso a máquina nunca vai fazer, ela vai te 

dar suporte pra alavancar. 

Importância das pessoas / 

Redução de trabalho 

operacional
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experiência de compra do cliente utilizando tecnologia foram ações executadas nesse 

pilar. Na Renner, os executivos afirmam que possuem pessoas de seus times 

exclusivas para os projetos de transformação digital bem como colaboradores que 

trabalham também com outras rotinas e processos, mas que acumulam a participação 

nos projetos de TD.  

Quanto à cultura corporativa digital, o executivo 3 afirma que “a empresa quer ter um 

ambiente de inovação, e ela está aberta a tentar.”  O executivo 2 complementa que 

“A diretoria dá muita força. Noto todo mundo muito aberto a escutar, aprender, evoluir, 

até mesmo a errar.” Sobre à tolerância ao erro, pilar importante para inovação, o 

executivo 2 relata uma situação em que viveu e que se sentiu mais cobrado por 

resolver o problema com rapidez do que pelo problema em si: “Tivemos problema com 

o fornecedor dos lockers que instalamos em algumas lojas. Mas eu fui muito mais 

cobrado para resolver o problema com rapidez do que pelo problema em si. Tudo que 

é inovação e está começando tende a dar problema no início, e isso é uma 

mentalidade que as pessoas irão absorver com o tempo. A importância de fazer pilotos 

pequenos serve para isso. Assim conseguimos medir o resultado e avaliar se vale ou 

não replicar.”  

Todavia, os executivos concordam que somente os três projetos estruturantes não 

irão, sozinhos, promover a transformação digital na empresa.  “A transformação digital 

não é um entregável de projeto. Ela é mudar a estrutura de produto para propósito, de 

serviço para experiência, consolidar o cliente no centro, de ter bons profissionais para 

esse novo momento, de abraçar o erro. Os projetos vão criar um alicerce tecnológico 

para viabilizar uma transformação digital, mas eles sozinhos não transformam.” – 

afirma o executivo 3. Além disso, o executivo 2 complementa que “O como trabalhar 

não é endereçado pelos projetos, os projetos estimulam a forma, que tem a ver com 

a cultura organizacional. Não adianta só fazer esses três projetos de uma forma 

tradicional. Tem que forçar as pessoas a também trabalharem diferente para mudar o 

todo.”  

O quadro a seguir sumariza as principais competências observadas nesse tópico. 

 

 

 

Tabela 9 – Resumo Cultura Organizacional 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas coletadas. 

 

Fragmento da entrevista Competências observadas

A Renner é uma máquina, missão dada é missão cumprida. Isso está 

no mindset, na cultura da empresa. É uma empresa de execução, e isso 

é incrível. A gente não se micha pra nenhum tipo de desafio. E as 

pessoas que tem mais de 10 anos de empresa tem certeza de que vai 

dar certo. Isso pra mim é a cultura da Renner, e ela é incrível. 

Cultura forte 

O que temos que ficar atentos é o conjunto de práticas e o modelo que 

trouxe a empresa até aqui. Por exemplo, num modelo de transformação 

digital, quem está abaixo tem que saber mais do que tem está acima. 

Quem está acima está gerenciando as pessoas, cuidando da carreira 

delas, viabilizando as atividades delas. O líder nesse contexto tem que 

ter capacidade técnica de liderar pessoas melhores tecnicamente que 

elas.

Mudança de skills profissional 

do futuro/ Mudança papel da 

liderança

A empresa quer ter um ambiente de inovação, e ela está aberta a tentar. 

Os três projetos estruturantes são só projetos. Eles tem início, meio e 

fim. A transformação digital não é um entregável de projeto. Ela é mudar 

a estrutura de produto para propósito, de serviço para experiência, 

consolidar o cliente no centro, de bons profissionais para esse novo 

momento, de cultura do erro para abraçar o erro, do robusto para o anti 

frágil. Os projetos vão criar um alicerce tecnológico para viabilizar uma 

transformação digital, mas eles sozinhos não transformam. 

Empresa envolvida / Cultura em 

transformação / Importância 

projetos 

A Renner botou isso como meta nos próximos 7 anos, a liderança está 

direcionando os esforços pra isso e isso é super positivo.

Empresa envolvida/ Liderança 

patrocinando

O próximo ciclo dos 7 anos, que é o ciclo digital, não pode durar 7 anos. 

Tem que se mais rápido que isso.

Rapidez / Cultura em 

transformação

Como eu digo pra logística que a meta deles não é lead time, e sim 

venda? É difícil, vai de todos os níveis.
Metas convergentes

A agenda do novo presidente é isso. É de trabalho colaborativo, é de 

tomar decisões em fatos e dados. A entrada de um novo presidente faz 

parte da mudança. A empresa está se esforçando muito. Eu vejo desde 

a diretoria até embaixo todo mundo discutindo o tema, e várias vezes 

ao longo da semana eu falo sobre isso, então se eu estou falando sobre 

trabalhar de forma colaborativa, que eu acho que é um grande passo 

pra transformação digital, é porque realmente as pessoas estão se 

preocupando.

Cultura em transformação / 

Liderança patrocinando / 

Colaboração

Não é só esse escopo, idealmente a gente faz desse jeito pra também 

transformar a empresa em digital. Entendeu a diferença? O como 

trabalhar não é endereçado pelos projetos, os projetos estimulam a 

forma. Que tem haver com a cultura organizacional. 

Não adianta só fazer esses três projetos de uma forma tradicional. Tem 

que forçar as pessoas a também trabalharem diferente. Pra mudar o 

todo. Os projetos podem puxar, acho que eles vao puxar,  vao ser 

grandes impulsionares disso mas não farão a mudança por si só.

A mudança que o time do RH puxa, que o presidente puxa, que a 

liderança tá puxando. É maior que os três projetos. Os projetos são só 

um pedaço, é a ponta, é o que tá lá na frente puxando todo mundo que 

vem atrás. 

Cultura em transformação / 

Empresa envolvida

 Mas eu fui muito mais cobrado pra resolver o problema com rapidez do 

que pelo problema em si. Tudo que é inovação e tá começando tende a 

dar problema no início, e isso é uma mentalidade que as pessoas vao 

absorvendo com o tempo. 

A importância de fazer pilotos pequenos serve pra isso. Assim 

conseguimos medir o resultado e avaliar se vale ou não replicar. Mas a 

gente tem que forçar, treinar, trazer todo mundo pra um modelo que faz 

sentido, ter confiança das pessoas internamente. 

Tolerância ao erro / Fazer 

pequenos testes
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7 CONCLUSÃO  

 

O comportamento de compra do consumidor mudou e, em conjunto, o varejo brasileiro 

está em constante transformação. O surgimento de novas tecnologias está 

transformando as jornadas de compra dos clientes. Essas mudanças afetam a 

estratégia das empresas, em especial, as incumbentes, objeto de estudo desse 

trabalho, que possuem modelos de negócio tradicionais e precisam optar por 

responder ou não à eventuais disruptores. 

 

A estratégia de canais das empresas passou de unicanal para multicanal, e agora se 

encontra no omnichannel, que é a integração de todos os canais, permitindo que os 

clientes migrem de um canal para o outro ao longo da jornada, sendo essa migração 

positiva para a Lojas Renner, já que o cliente omnichannel gasta mais. 

 

Contudo, o processo de transformação digital, que não é mais uma opção e sim uma 

realidade para as empresas de varejo de moda no Brasil, é altamente complexo e 

exige o envolvimento de toda a organização, em diversas frentes. Esse processo está 

muito mais ligado à cultura organizacional e pessoas do que com a tecnologia em si. 

A tecnologia é uma ferramenta que irá suportar essas mudanças.  

 

No capítulo 6, foram analisados os principais tópicos contidos nas etapas de 

levantamento bibliográfico e desk research na Lojas Renner. A questão que norteia 

estudo é “Como um varejista de moda incumbente pode responder à disrupção digital 

a partir da sua intenção de realizar a transformação digital no Brasil?” e a lista e o 

roadmap abaixo buscaram estruturar a resposta para essa pergunta.  

 

Pessoas:  

1. Os profissionais estão capacitados para a transformação digital? 

2. Os profissionais de nível técnico/especialistas são reconhecidos? 

3. A liderança está preparada para esse novo contexto?   

 

 

Cultura Organizacional: 

1. A empresa é tolerante ao erro?  
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2. A empresa fomenta um ambiente de inovação? 

3. As áreas têm autonomia? 

4. As metas são sinérgicas e conjuntas? 

 

Tecnologia:  

1. A tecnologia suporta a transformação digital?  

2. Há necessidade de desenvolver ou adquirir novas tecnologias? 

3. Há necessidade de fazer parcerias com outras empresas/startups? 

 

Produtos/Serviços: 

1. Os produtos/serviços são desenvolvidos 100% orientados para o cliente?  

2. A gestão da jornada de compras é feita da mesma forma e com a mesma 

importância que a gestão de produto? 

 

Canais: 

1. O canal e-commerce cresce acima do mercado? 

2. Todos os canais estão integrados? 

3. O cliente é atingido com a mesma mensagem em todos os pontos de contato? 
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Figura 3 – Roadmap varejista incumbente para resposta à disrupção digital 

 

Fonte: elaborado pela autora a partir do capítulo 6 dessa dissertação 
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O estudo de caso de uma única empresa, mesmo que apresente profundidade, pode 

desenvolver algum tipo de viés, sendo uma limitação de metodologia relevante para 

esse estudo. Dessa forma, essa pesquisa é pouco conclusiva e sujeita à experiência 

e interpretações do pesquisador.  

 

Além disso, o número de entrevistas realizadas também é considerado um limitador. 

Ainda que a pesquisadora tenha entrevistado executivos altamente envolvidos com o 

processo de transformação digital da Lojas Renner, o número total de entrevistas foi 

relativamente pequeno.  

 

Ademais, a Renner é uma empresa que, embora seja uma multinacional com receita 

bruta de mais de R$ 11 bilhões, tem características bastante peculiares, por competir 

em um mercado extremamente concentrado e de alta informalidade. Dessa forma, a 

análise feita sobre a Lojas Renner e as conclusões extraídas dessa análise podem 

não ser generalizáveis para outras empresas.  

 

7.2  Recomendações de pesquisas futuras 

 

Sugere-se que novos estudos sejam realizados na mesma área, a fim de aprofundar 

questões desse trabalho. A recomendação é aprofundar ainda mais o estudo da Lojas 

Renner, com maior número de coleta de dados bem como utilizar-se da mesma 

metodologia e aprofundamento para pesquisar empresas do mesmo setor. Além 

disso, a aplicação do roadmap proposto nessa etapa conclusão em nessas empresas 

incumbentes poderia trazer ganhos de padronização de metodologia com 

direcionamento embasado em dados já pesquisados. 

 

Ainda, a pesquisa aprofundada em torno dos disruptores no setor de moda do Brasil 

também é sugerida, a fim de mapear todo o ecossistema desse setor no momento 

atual do varejo no país. 

 

Em razão da perspectiva do cliente e mudança da jornada ter sido tão relevante para 

esse estudo, sugere-se também uma nova pesquisa para aprofundamento dos 

fenômenos de transformação digital no varejo de moda brasileiro sob a perspectiva 



96 

 

 

 

do consumidor. Essa poderia compreender mais profundamente como os clientes 

estão enxergando as ações já tomadas pela Lojas Renner e suas concorrentes com 

relação ao novo contexto digital. 
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9 ANEXOS 

 

ANEXO 1: Roteiro de entrevista 

 


