
RETAIL 5.0
Olhar da transformação
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No evento Retail 5.0 assistimos 
a novos olhares sobre o mundo do 
varejo, contamos com um painel de 
especialistas que observam, pensam 
e moldam o mercado do varejo
e que durante os dois dias de evento 
nos inspiraram a ver este mercado 
de vários prismas diferentes e que 
contribuíram para uma visão nova 
e mais rica.

A transição para um mundo 
híbrido previa chegar em 
5 anos, no entanto devido 
à pandemia em 2020, fez-se 
em 5 semanas. A partir daí, 
a exigência dos clientes 
passou para outro patamar. 

A pergunta que se impõe hoje é:

COMO PROPORCIONAR 
EXPERIÊNCIAS MARCANTES, 
NO VAREJO, PARA UMA 
SOCIEDADE 5.0?



O olhar da transformação da
Microsoft por diferentes prismas:  

COMO A MICROSOFT ESTÁ
PENSANDO O FUTURO VAREJO?

KEY-TAKEAWAYS
TALKS

– ADRIANO GALVÃO, VP DE VENDAS
SEGMENTO DE CONSUMO

Como se cada cliente fosse o mercado inteiro, tudo o que 
o varejo vai fazer é em função de um cliente: conhecendo 
profundamente, personalizando ofertas, soluções, sonhos 
e experiências com o compromisso de entregar esses bens 
através de qualquer tipo de canal pelo qual o usuário 
se relacione com esse varejo.

Há 7 anos atrás que a missão Microsoft é empoderar 
cada pessoa e cada organização do planeta 
a conquistar mais. Foi a partir daí que começou 
o desenvolvimento dos modelos de negócio por 
assinatura: que geram receita recorrentemente, 
que se adaptam a novos contextos e comportamentos 
e a novas maneiras de como consumir. 

KEY-TAKEAWAYS TALK ADRIANO GALVÃO 
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> Existe uma grande evolução de modelos de negócios 
tradicionais que evoluem para novos modelos 
baseados em assinaturas: estima-se que até ao final 
de 2021, 90% dos consumidores globais terão pelo 
menos 1 serviço por assinatura. 

> O usuário passa a estar no centro e não no 
dispositivo, mas para isso, é necessário combinar 
serviços, produtos e esforços (tanto da Microsoft quanto 
dos parceiros) para atender este novo consumidor, 
como ele quer, quando ele quer. 

> Nova jornada do consumidor em que depois da 
venda o acompanhamento do marketing vai mais 
longe e tem muito mais que fazer. 

> Microsoft liderou esta mudança que nos fez 
prosperar, mas esta transformação está longe de 
acabar. Ela se faz de mão dada com os nossos 
parceiros. 

Será que conseguimos dar um mote para
este momento delicado que estamos a viver? 
Vamos lembrar de 2020 assim como a história registrou 
datas como 1929, de uma maneira importante, 
terrível, com consequências duradouras. 

KEY-TAKEAWAYS TALK GUSTAVO FRANCO

UMA MENSAGEM ESPECIAL DE GILL TAYLOR:
2 anos de transformação digital em apenas 2 meses 
proporcionou-nos uma nova oportunidade de responder 
ao nosso consumidor, ao consumidor que mudou durante 
esta pandemia. Teremos oportunidade de entendê-lo melhor 
e de sermos mais precisos no que toca à nossa comunicação, 
e este é um desafio para todos nós. Teremos a chance 
de encantar, de criar novas oportunidades e evoluir 
como seu parceiro confiável.

Será que conseguimos dar um mote para
este momento delicado que estamos a viver? 
Vamos lembrar de 2020 assim como a história registrou 
datas como 1929, de uma maneira importante, 
terrível, com consequências duradouras. 
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> A nossa economia foi tremendamente afetada, 
a pandemia é muito mais que uma crise sanitária. 

> Déficit de dívida no 6º/ 7ºmês já era difícil de lidar 
com as medidas que foram aplicadas. 

> A resposta da economia em 2021 será muito 
similar ao de 2020, a boa distribuição da vacina 
será um termômetro na economia.  

> O Banco Central não pode se manter inerte frente 
à economia, mas não pode fazer malabarismo fora 
dos cenários reais. 

> Está a acontecer muito no sistema financeiro 
e no Brasil: A evolução do cripto moeda 
e a aceleração do pix que será uma ferramenta 
indispensável para o varejo. 

> O pix é uma revolução e uma excelente forma 
de aperfeiçoar o parcelamento e de recompor 
uma relação direta o varejo e o consumidor. 

> Pix é quase uma bandeira na linguagem da lei, 
uma grande bandeira que funciona no débito. 

> Crescemos no Brasil como em mais nenhum país, 
este é um momento histórico e único que vivemos.

> Aceleramos a transformação digital em várias 
frentes e fomos capazes de fazer crescer o mercado 
PC e criamos oportunidades de compra: 
a percentagem de pessoas dispostas a comprar novos 
PC’s é realmente inspirador e positivo. 

KEY-TAKEAWAYS TALK SILVANO COLOMBO - LATAM
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O olhar da transformação da
Microsoft por diferentes olhares:  

O QUE PODEMOS ESPERAR EM 
2021, DE FORMA REALISTA? 

COM QUE PERSPECTIVA O 
VAREJO DEVE TRABALHAR? 

> O conteúdo do professor é uma interpretação 
das tendências lançadas pela NRF 2021, que este 
ano foi 100% digital.

> QUEREMOS FOCAR EM 3 FRENTES DIFERENTES: 

1   Trabalhar com os nossos parceiros e entregar 
uma experiência única ao consumidor.
 
2   Com a aceleração da economia de subscrição 
da Cloud conseguimos trabalhar juntos para 
o crescimento desse negócio. 
 
3   Desenvolver modelos de e-commerce que 
possam responder ao que o consumidor pede 
ao mercado do varejo. 

KEY-TAKEAWAYS TALK PROF. RICARDO PASTORE

– RICARDO PASTORE, PROFESSOR 

Em 2021, a velocidade de mudança vai aumentar e quem 
puxa é o consumidor. Ele está demandando, quer mais 
inovação em serviço, velocidade, tem uma característica 
mais utilitarista. Vê benefícios principalmente de tempo 
e as tecnologias ajudam muito a acelerar o tempo e encurtar 
as distâncias.
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> As palavras que mais apareceram, e com mais 
importância nas apresentações, durante a NRF foram: 
(por ordem decrescente) 

> A tecnologia é que movimenta todo este novo 
ecossistema acima descrito e esta mudança deu-se 
devido à pandemia de COVID-19. 

> O consumidor é que irá moldar e liderar 
o comportamento do mercado do varejo e ditar 
as diretrizes. 

> As vendas de e-commerce no Brasil nunca foram 
tão altas: no futuro, vamos manter, a partir de agora, 
uma média superior a que tínhamos num cenário 
pré-pandemia. 

> O consumidor procura na experiência uma 
interatividade sem atrito e feedback de outras 
pessoas sobre o produto/serviço. 

> Os consumidores abandonaram a loja física
e outros apareceram no online, isso obriga a saber 
quem é este novo consumidor e de interpretar 
o novo comportamento.

RETAIL  VAREJO
EXPERIÊNCIA DIGITAL

CONSUMIDOR
LOJA



CONSUMIDOR
EM BUSCA DE

SENTIDO

CONSUMIDOR
ENTORPECIDO

O ESPERANÇOSO
(QUE MOTIVA
A COMPRA)

CONSUMIDOR
CAUTELOSO
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> Investimento e empoderamento da força de trabalho 
é uma tendência no varejo. 

> Loja passa a ser parte de um ecossistema, onde 
o virtual e o físico se fundem. 

> Modelo Comportamental dos anos de 2000 caiu 
e surgiram novos comportamentos. 

> Segundo o WGSN, existem 4 novos tipos 
de consumidor: 

> Quando falamos de estudos
qualitativos, os dados podem ficar um pouco 
de lado quando investigamos experiência. 

> A lojas podem vir a desaparecer, mas pela falta 
de atualização e não pela falta de demanda. 

> As lojas terão tanta tecnologia e planejamento
que já podemos dizer que não teremos clientes, 
mas sim usuários. 
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O olhar da transformação da
Microsoft por diferentes olhares:  

ECONOMIA DA RECORRÊNCIA 
É CONHECIDA COMO A 

ECONOMIA DA SUBSCRIÇÃO. 
ESTÁ CORRETO ISSO? 

SÃO ESTES OS NOVOS MODELOS 
DE NEGÓCIOS QUE TEM 

MAIS CHANCE DE VINGAR?

KEY-TAKEAWAYS TALK RODRIGO DANTAS CEO VINDI

> Anos 70, as empresas eram focadas em produto. 
Nos anos 90, o serviço passa a ser importante 
assim como o comportamento do consumidor. 
E assim, nasce o awareness para a importância 
do relacionamento marca-consumidor. 

> O relacionamento tem um papel fundamental 
e determinante para o sucesso da marca. 

> O foco da assinatura está no acesso e não 
na propriedade. 

– RODRIGO DANTAS, CEO VINDI

O relacionamento é o foco das marcas que são 
bem-sucedidas ou que tem um modelo de negócio de 
recorrência. No caso da assinatura, o assinante sente-se 
parte de um grupo quando faz uma assinatura, ele passa 
a ser freguês daquele serviço.
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> O Varejo conseguiu fazer um shift para a economia 
de recorrência, principalmente no caso de produtos 
que já estão recorrentemente na vida do consumidor.  

> A economia de recorrência tende a ser mais 
duradoura: com a assinatura temos acesso a novos 
dados e passamos a ter mais capacidade de entender 
muito mais o cliente. 

> O que marcas como empresas bem-sucedidas como 
o Netflix, Spotify a Amazon têm em comum? 
Todos elas são recorrentes, são centradas no usuário 
e crescem sustentáveis como um todo. 

> No Brasil, o que empresas como o Sem-parar, 
Gym pass e o Youse têm em comum? Elas têm canais 
e parceiros que crescem juntos, levando parceiros para 
uma dinâmica de crescimento. 

> Entrar na economia de recorrência é tornar clientes 
e consumidores em fãs, e quando isso acontece 
a magia acontece. 

> Tivemos um crescimento de mais de 150% ano 
contra ano em Modern devices. 

> Mesmo num cenário futuro pessimista não 
voltamos ao patamar pré-covid, mas também 
não vamos crescer com tanta expressão como 
em 2019.

KEY-TAKEAWAYS TALK ROBERTA COSTA



COMO REGIONALIZAR AS DIRETRIZES 
ESTRATÉGIAS INTERNACIONAIS:  

Acelerar Atualização: objetivo de fazer o drive 
de volume através do Windows 10, por isso 
aplicamos o nosso programa de rebate de 
Windows o VIP e através de esforços de verbas 
de co marketing e campanhas com varejo.

Garantir Share de Windows: foco de rebate 
em VIP para manter o momento desde 
o semestre passado.

Reduzir Churn: trabalhar em devices específicos 
com investimentos específicos.

> Temos um cenário positivo, como podemos 
otimizar mais? Consumidores de Modern Devices 
são 4x mais exigentes com os seus PC’s e isso reflete-se 
no timeline de compra.

> Consumidores de Modern Devices tendem 
a comprar 7 meses antes do que consumidores 
de não Modern. 
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> Criar valor e inovações Microsoft 365 com 
o propósito de criar valor junto de nossos
parceiros.

> Com o consumidor no centro da nossa estratégia 
a nossa ambição é chegar a 100 milhões de 
assinantes de 365 até 2025 (ou seja, dobrar 
o tamanho de assinaturas no Brasil). 

> Como vamos lá chegar? Ganhando com 
experiências atraentes para o consumidor através 
de produtos inovadores, acelerando a transformação 
na nuvem e preparando o crescimento de assinaturas. 

> Experiência Omnicanal é cada vez mais

 

M
ICRO

SO
FT RETAIL 5.0  O

lhar da transform
ação

KEY-TAKEAWAYS TALK ROBERTO FERDER 
GER. DE CATEG.

importante.



> O Brasil tem 90 milhões de jogadores, sendo 
o 5º maior país do mundo em quantidade de jogos 
e 15º em termos de receita. 

> Consumidor já espera entretenimento 
e gaming com experiência multiplataforma, 
ou seja, o mesmo aplicativo em diferentes e canais 
e sem interrupção. A solução para isto acontecer 
é a assinatura. 

> Hoje, a fortaleza de Xbox está no mundo de 
consoles. No entanto, estamos ampliando a marca 
Xbox para o mundo do PC e para o mundo do mobile.

> Formas de monetização: Moeda e assinaturas, 
por meio da integração digital.

ASSINATURAS DE ENTRETENIMENTO 
JÁ SÃO A NORMA PARA MÚSICA E FILMES. 
EM GAME, A DISRUPÇÃO JÁ ESTÁ 
ACONTECENDO, AINDA COM 
OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO.

M
ICRO

SO
FT RETAIL 5.0  O

lhar da transform
ação

KEY-TAKEAWAYS TALK BRUNO MOTTA 
                                   GER. DE CAT. DE GAME BRASIL



> Relacionamento com o consumidor é crítico 
e Xbox quer empoderar o varejo nessa missão.

> Fidelização e Recompra: há muita 
oportunidade para trabalhar CRM, segmentação, 
push notification, notificação via app.

> O mundo das assinaturas não é tanto um 
mercado de promoção, por isso, o objetivo é vender 
a proposta de valor da assinatura e para isso 
precisamos do varejo para comunicar 
os conteúdos ( jogos). 

> Xbox é mais do que um console, é uma 
plataforma. Transformou-se em um ecossistema de 
consumo de game: brigamos por volume, preço em 
console, mas estamos expandindo para o PC e Mobile 
também.

> Nova geração de consoles com 2 propostas de valor: 
Ganhando em produto e no melhor custo benefício

. 
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KEY-TAKEAWAYS
DEBATE

Será que a velocidade de adaptação 
das assinaturas em 2020 vai se manter

pelos próximos anos?

Nem tudo o que é produto pode virar assinatura, 
mas se o consumidor já tem uso recorrente 
pode virar assinatura.

Vivemos um período de aceleração
digital, como esse momento reflete as 

oportunidades de marketing para
a Microsoft Brasil? 

Através do Digital, o Brasil é um país digital 
e acelera muito as que os outros países: 
Temos 40% da população brasileira como 
compradora online (população acima dos 
14 anos). 

As nossas oportunidades vão desde o marketing 
digital até a capacidade de fazer negócio
dentro do e-commerce e das plataformas 
de social selling. 

O conteúdo passa a ser essencial para vender 
online: Podemos converter +33% em vendas 
se tivermos conteúdo enriquecido. 
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Uma das principais formas de vendas
e de subscrição hoje e através dos gifts cards. 

Como podemos aproveitar essa oportunidade 
no segmento na área de e-commerce? 

Sim, tem um fit muito forte com e-commerce. 
O gift card faz uma ponte entre o offline 
e o online. O e-commerce tem recorrência de 
consumidor e o varejo tem um investimento 
muito grande em comunicação para trazer 
recorrência para trazer usuários o site: Se tem um 
produto de conveniência e recorrência ele tem 
um aspeto de sinergia com o e-commerce. 

Com a pandemia vimos o PIB do ano
passado cair 4,1% afetou tremendamente 
o bolso dos consumidores. Não será hora 
das empresas se reinventarem e criar este 

novo olhar de transformação para criar 
diferenciação no mercado?

O mercado não tem pena dos despreparados, 
ele dá oportunidade para quem faz a lição de 
casa. O varejo tem a vantagem de estar dia-a-dia, 
o importante é estar ligado em boas parcerias 
e rapidamente fazer a mudança e a adaptação 
ao contexto atual com parcerias sólidas e fortes. 
 

Um conselho/dica para quem está
a começar na economia de recorrência? 

Medir o pulso da recorrência de compra
do consumidor e focar no relacionamento 
com o seu consumidor. 
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Oportunidade de explorar de games
para classe C e D, elasticidade de preços

para consoles e games. Futuro dos games
será criar um modelo de negócio que

atenda estas necessidades
dos consumidores? 

Sim, caminhamos para essa integração 
para todas as possibilidades de investimento 
na nossa plataforma de entretenimento.

O X-box é encarado como uma plataforma, 
e por isso, propõe uma integração como 
premissa. Quando eu vou para tipos de assinatura 
temos uma faixa de preços que permite ao 
usuário encontrar um valor que ele esteja 
disposto a investir. 

Do ponto de vista do marketing, o foco é na 
aquisição. Quando falamos dessa evolução 
precisamos incluir o uso desse serviço. A jornada 
dele fica mais completa: fica desde a hora que 
ele é exposto à informação, gera a demanda, 
mas depois que ele compra e que ele vira cliente, 
isso passa a ser relevante para a nossa marca. 

Como ficam os jogos físicos?
Há uma extinção do produto físico

e do produto usado? 

Não. Há muita oportunidade ainda de jogos 
físicos. No que toca aos usados não é um modelo 
de negócio que a Microsoft trabalhe. 
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