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o futuro do
e-commerce
de moda
WGSN & Dafiti Group
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Sobre o estudo
A WGSN é líder mundial em previsão de tendências. Presente em
80 países e com mais de 6.000 clientes, mapeia as tendências a partir de
uma visão global, a fim de chegar em recomendações estratégicas para as
mais diversas categorias. Engloba análises diárias de tendências, dados
analíticos de varejo, entendimento sobre o público consumidor e soluções
de consultoria personalizada.
O Dafiti Group é o maior grupo de e-commerce de moda e lifestyle da
América Latina. Fundado em 2011 e com atuação em 4 países (Argentina,
Brasil, Chile e Colômbia), tem como propósito revolucionar o ecossistema
da moda com inteligência. Com um time diverso, composto por mais de
3700 talentos, está dedicado a proporcionar a melhor experiência de
compra a seus clientes e a ser a plataforma de escolha para seus
parceiros. Potencializado por seu ecossistema de tecnologia e pela
infraestrutura de suas operações, sua proposta de valor é baseada em
oferecer: o melhor portfólio e curadoria, inspiração de moda, os melhores
preços, a melhor conveniência e tudo isso com o cuidado em gerar
impacto positivo às pessoas e ao planeta.

Juntos, Dafiti Group e WGSN desenvolveram esse estudo
que olha para o futuro do e-commerce de moda para
trazer respostas confiáveis para o presente. Uma coisa é
fato: o varejo mudou. De preocupações climáticas,
inseguranças econômicas e políticas, as pessoas se
tornam mais criteriosas sobre como desejam consumir,
afetando diretamente as suas escolhas de moda.
Neste estudo, temos como objetivo apresentar quais são
os principais temas futuros para a venda online de moda, a
partir do mapeamento de tendências comportamentais
(WGSN), conversas com experts do Dafiti Group (advisors)
e especialistas brasileiros do setor (mercado).
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Antes de começar:

Um pouco de história
Para a introdução do projeto vamos olhar para as principais transformações destes últimos 10 anos tanto do ponto de vista do Dafiti Group, quanto do e-commerce de moda no Brasil.
Afinal, para conseguir entender o futuro, é importante estudar o passado e o presente.
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Um pouco de história

O e-commerce

O Dafiti Group
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A Dafiti foi lançada como o
primeiro e-commerce a vender
calçados pela Internet no Brasil.
Selo Diamante da Ebit, que avalia
a confiabilidade dos sites de
compra online por meio de
pesquisa com os clientes.
Abertura de filial no Chile e na
Argentina.

Quando o Dafiti Group surgiu,
cerca de 50% de seus
consumidores compravam
pela primeira vez na Internet.
E-commerce registra R$ 18,7
bilhões em vendas de bens
de consumo (EBIT).
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Um pouco de história

O Dafiti Group

2011
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2013

Comemora 1 milhão de fãs no
Facebook e é eleito o e- commerce
mais influente do Facebook segundo
o instituto Data Popular.
Conquista a 3ª posição no concurso
Pulso Startup 10 como melhor
startup da América Latina.

O e-commerce

Abertura de filial na Colômbia.

Chegada da Amazon no Brasil.
E-commerce B2C fatura R$ 22,5
bilhões em 2012 (crescimento
nominal de 20% em relação a 2011).
‘Moda e Acessórios’, como a segunda
categoria com maior volume de
pedidos - 12,2% (EBIT).
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Um pouco de história

O e-commerce

O Dafiti Group
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Lançou sua plataforma mobile com
aplicativos para os sistemas
operacionais iOS e Android e site
responsivo ajustável às telas de
smartphones e tablets.
Inaugura o centro de
distribuição em Jundiaí.

O e-commerce cresceu, 28%, em relação
ao ano anterior, faturando R$ 28,8 bilhões.
Os smartphones conectaram pessoas
das classes C e D, que, antes, não tinham
acesso à internet.
A categoria “Moda & Acessórios” foi a
mais vendida durante o ano. (EBIT)
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Um pouco de história

O e-commerce

O Dafiti Group
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Novo posicionamento e
identidade visual.
"Mais moda e menos
complicação”.
Passou a integrar o maior grupo
internacional de e-commerces
de moda em mercados
emergentes, o Global Fashion
Group (GFG).

Crescimento do e-commerce de
24% em relação a 2013, faturando 35,8
bilhões.
Mobile commerce já chega a 9,7%.
Moda & Acessórios continua sendo a
categoria que mais vende pela Internet,
com 17% de participação no
volume de pedidos. (EBIT)
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Um pouco de história

O e-commerce

O Dafiti Group

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Inaugura a loja conceito temporária
Dafiti Live, na Oscar Freire, em SP.
Abertura de marketplace para
marcas voltadas às categorias de
moda e lifestyle.
Fusão com as lojas virtuais Kanui e
Tricae, deu origem ao Dafiti Group.

O setor registrou 41,3 bilhões em
vendas no ano.
Moda & Acessórios, líder desde 2013,
manteve sua posição como categoria de
produto que mais vende.
O número de brasileiros comprando de fora
cresceu 36% em comparação com 2014. (EBIT)
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Um pouco de história

O e-commerce

O Dafiti Group
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Lançamento da campanha sua
smartfashion (#smartfashion),
baseado nos benefícios que a
Dafiti oferece.
Premiada pela revista Fast
Company como uma das 5 das
empresas mais inovadoras da
América Latina.

E-commerce fatura R$ 44,4
bilhões em 2016, com alta de
7,4%. O tíquete médio registrou
alta de 8% na comparação com
o ano anterior.
Moda e acessórios continua na
liderança como a categoria mais
vendida, com 13,6%. (EBIT)
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Um pouco de história

O Dafiti Group
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Primeiro e-commerce de moda da América
Latina para o lançamento do projeto Identity
Check Mobile, para pagamento via biometria
(com Santander e Mastercard).
Considerada uma das marcas que mais se
empenha em resolver problemas dos clientes
- “Customer: Company Effort Score”, Ipsos.

O e-commerce

Selo RA1000 - empresas com excelentes
índices de atendimento no Reclame Aqui.

E-commerce faturou R$ 47 bi.
23,7% das compras feitas por
smartphones e tablet.
A economia brasileira deu seus
primeiros sinais de reação na primeira
metade de 2017, e isso refletiu
positivamente no e-commerce.
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Um pouco de história

O Dafiti Group
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Reafirma o caráter Smartfashion,
com a campanha “o look que não sai
da sua cabeça, tá na Dafiti”.
Lançamento do Retira Fácil (pontos
fixos de retirada de mercadoria em
todo o país) e do Busca Look
(recurso de busca por imagem no
portfólio).

O e-commerce

Crescimento de 16,9% em relação
ao ano de 2016.
O setor faturou R$53,2 bilhões 11% a mais do que no ano anterior.
M-commerce passa a responder por mais
de 1/3 dos pedidos no e-commerce.
Avanço para além do Centro-Sul, em
especial no Norte (+22%) e,
principalmente, no Nordeste (27%). EBIT
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Coleções exclusivas
desenvolvidas em parceria com grandes
influencers como Taciele Alcolea, Chata
de Galocha e Rincon Sapiência;
Entrega da melhor Black Friday
de sua história.
GFG abre IPO na bolsa de valores de
Frankfurt.

E-commerce brasileiro cresce
22,7% com faturamento de R$ 75 bi.
A Black Friday levou 418 mil brasileiros a
comprar pela primeira vez na internet alta de 12% em relação a 2018.
A categoria de Moda e Acessórios
ficou em primeiro lugar em número
de pedidos. (EBIT).
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Lançamento do Dafiti Card, do
Dafiti Prime (serviço de assinatura
com recursos exclusivos) e do
serviço de Coleta em Casa.
Recorde de crescimento,
atingindo R$1 bilhão de NMV no
terceiro trimestre do ano.

O comportamento de compra online
veio para ficar: mais da metade (52%)
dos brasileiros afirma que pretende
aumentar a compra de mantimentos
online e incorporar essa nova forma de
consumo. (Criteo)
E-commerce brasileiro de moda cresce
95,27% durante pandemia. (Conversion)
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Olhando para os últimos 10 anos, sabemos que o Dafiti Group foi pioneiro em diferentes
assuntos que tangem o comércio de moda online - seja através de novas tecnologias,
soluções logísticas, novas formas de apresentar produtos ou se relacionar com o consumidor.
Agora, com a pandemia como aceleradora de processos - inclusive o da digitalização entramos em uma nova fase de história do e-commerce e da história do Grupo.
Vamos, a seguir, investigar as principais tendências do varejo de moda online para os
próximos anos. Sempre a partir de um ponto de vista global e local.

>
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"O futuro está em disputa. Ele não está
dado porque os acontecimentos futuros
dependem das nossas ações agora.
Mudanças não estão nas mãos do vírus,
estão nas mãos da sociedade.”
— Eliane Brum, El País.
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Metodologias do estudo
Para estruturar este material, partimos de algumas metodologias de pesquisa. Foram elas:

5 Entrevistas em
profundidade
time Dafiti Group
Outputs: Desafios e
oportunidades Dafiti (Brasil)

5 Entrevistas em
profundidade experts
WGSN e mercado
Outputs: Desafios e oportunidades
de mercado (global e Brasil)

Desk Research
WGSN e dados
secundários
Outputs: Tendências de
mercado (global)
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Metodologias do estudo
Para estruturar este material, partimos de algumas metodologias de pesquisa. Foram elas:

5 Entrevistas em
profundidade
time Dafiti Group

6 Entrevistas em
profundidade experts
WGSN e mercado

Desk Research
WGSN e dados
secundários

Amilcar Zambrano

Francisco Faulhaber

Malte Huffmann

Philipp Povel

Samantha Albuquerque

Gerente de Customer Experience
e Business Development

Diretor de Serviços de Plataforma

Cofundador

Cofundador

Diretora de Marketing

Nascido na Venezuela, Amilcar é
formado em Administração de
Empresas pela Universidade
Católica Andrés Bello com MBA
em Gestão Estratégica de
Tecnologia da Informação pela
FGV. Com mais de 10 anos de
experiência, o atual Gerente de
Customer Experience do Dafiti
Group já passou por empresas
como Grupo Santander e P&D.

Formado em Engenharia de
Produção pela PUC Rio, Francisco
é Mestre em Administração pelo
Coppead / UFRJ. Atuou como
consultor na Bain&Company por 4
anos antes de entrar no Dafiti Group,
onde está há mais de 7 anos. Na
empresa, foi Diretor em Operações
Brasil e LATAM e Diretor de B2B.
Recentemente assumiu o cargo de
Diretor de Plataforma, com a missão
de estruturar a área DFTLog.

Alemão, cursou MBA na Universidade de
Münster na Alemanha e ESC Montpellier
na França. Co-fundador do Dafiti Group,
onde atua como Managing Director.
Iniciou a carreira na The Boston
Consulting Group passando pela Zalando,
antes de se tornar um empreendedor do
setor de moda e tecnologia.
Iniciou o Dafiti Group há 10 anos com
mais três sócios e desde então vem
construindo uma companhia sólida que
atualmente possui três grandes ecommerces: Dafiti, Kanui e Tricae.

Nascido no Brasil, cresceu na
Alemanha onde cursou Administração
de Negócios e Finanças na
Universidade Cologne. Junto de Malte
Huffmann, fundou o e-commerce
MyBrands na Alemanha, que em 2010
foi vendido para a Zalando. Em 2011
retornou para o Brasil e co-fundou o
Dafiti Group com três outros sócios.
Em 2019, Philipp foi nomeado
Personalidade Brasil-Alemanha pela
Câmara de Comércio e Indústria
Brasil-Alemanha.

Formada em Engenharia Industrial
com MBA em Marketing pela
Universidade de Michigan,
Samantha possui mais de 10 anos
de experiência, com passagens
por multinacionais como Vale e
Boston Consulting Group, esteve
nos últimos anos como Head
Global de Marketing e
Sustentabilidade na Johnson &
Johnson. Atualmente, ocupa o
cargo de CMO do Dafiti Group.
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Metodologias do estudo
Para estruturar este material, partimos de algumas metodologias de pesquisa. Foram elas:

5 Entrevistas em
profundidade
time Dafiti

5 Entrevistas em
profundidade experts
WGSN e mercado

Desk Research
WGSN e dados
secundários

Cassandra Napoli

Eduardo Ribeiro

Jackson Araújo

Michel Jasper

Petah Marian

Estrategista sênior de Digital
Media & marketing na WGSN

Sócio-fundador e diretor
executivo da DBMAX
Inteligência Estratégica

Consultor criativo e
especialista em tendências

LinkedIn Top Voice 2020 |
Fundador do AMO VAREJO |
Diretor Geral Web Jasper

Estrategista sênior na
WGSN Insight

Cassandra é especialista em
cultura digital e marketing,
ajudando as marcas a interagir
melhor com os consumidores.
O trabalho de Cassandra foi
citado em várias publicações
globais, como The Guardian,
Forbes, BOF, Refinery29, Vogue
Espanha, Fashionista, Glossy e
outros.

Trabalhando com Data Intelligence
desde o ano 2000, teve a
oportunidade de atuar em
projetos no setor de varejo em
empresas como Ponto Frio,
Shoptime, Osklen, Farm, Animale e
Bob’s. Tem ampla experiência em
programas de CRM, Database
Marketing, Business Intelligence e
E-commerce. Possui mestrado em
Data Mining pela UFRJ, atuando
ainda como professor dos MBAs
de Gestão e Projetos no Ibmec.

É pesquisador e estudioso de
movimentos e expressões
ligados à Economia Afetiva,
termo que cunhou em 2014
sobre uma nova perspectiva
de mercado pautada na
valorização e desenvolvimento
do coletivo, para o desenho de
produtos inovadores e
disruptivos. Criador do evento
Trama Afetiva.

Trabalha no setor varejista há
mais de 18 anos, com foco na
área operacional, merchandising
de loja e desenvolvimento de
lideranças. Já atuou nas maiores
redes varejistas do País em
cargos de gerência, supervisão,
desenvolvimento de lideranças,
gerenciamento de categoria e
merchandising.

Jornalista premiada que trabalhou
nos setores de varejo por mais de
uma década.. Sua função também
passa por um trabalho de
consultoria, assessorando em
estratégias de negócios e
consumo. Petah é palestrante
requisitada em eventos incluindo
World Retail Congress em Dubai,
Web Summit em Lisboa e Shoptalk
em Las Vegas
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Metodologias do estudo
Para estruturar este material, partimos de algumas metodologias de pesquisa. Foram elas:

5 Entrevistas em
profundidade
time Dafiti

5 Entrevistas em
profundidade experts
WGSN e mercado

• Análise conteúdo WGSN com foco nas plataformas:
WGSN Fashion
WGSN Insight
WGSN Lifestyle & Interiors
• Pesquisa em fontes secundárias.

Desk Research
WGSN e dados
secundários

WGSN Fashion

WGSN Lifestyle & Interiors

WGSN Insight

Analista #1
de moda no mundo

Serviço de tendências
pioneiro para a indústria de
lifestyle & interiores

Inteligência transformadora
de mercado e consumo

- 14 categorias de produtos
- +22 milhões de imagens de alta
resolução
- Milhares de impressões, gráficos
e CADs livre de royalties
- Pesquisa e ferramentas de
design colaborativas

- 23 categorias de produtos
- Previsão CMF and Think Tank
- Pesquisa e ferramentas de
design colaborativas

- Principais áreas de expertise:
Consumidor
Marketing
Varejo
Inovação
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Agenda: O futuro do e-commerce de moda
Acreditamos que alguns pilares são estruturais para compreender as
transformações para o modelo de e-commerce nos próximos anos. São eles :

1
O Consumidor
Quais as prioridades do
consumidor para o futuro?

2
O varejo de moda
Quais as mudanças que impactarão o
varejo de moda nos próximos anos?

3
O varejo de moda online
Quais as perspectivas futuras para o
varejo de moda online?

&

1
O Consumidor
Quais as prioridades do
consumidor para o futuro?

&

Pontos de partida Dafiti Group: Consumidor
Premissas chave
sobre o consumidor:

— Inclusão, diversidade e

sustentabilidade serão estruturais
daqui para frente para qualquer
iniciativa de marca;

— Os insights vindos do consumidor

podem impactar não só
comunicação, mas como pensar o
negócio - atendimento, produto,
estrutura, etc.

— A inteligência com base no

consumidor é o futuro: captar,
interpretar e qualificar dados para
decisões estratégicas é o próximo
passo das empresas.

Quando a gente olha o consumidor, ele tem várias
tendências muito claras. Diversidade e inclusão, se
questionando em consumismo, sustentabilidade…
isso muda a relação com a roupa, com a imagem.
Vemos esse consumidor evoluindo, e a gente abraça…
temos sempre que pensar: como é a maneira Dafiti de
abraçar esses questionamentos? Como Dafiti, almejam
ser essa pessoa que está junto dessa mulher trazendo
informação, conexões, provocações, ferramentas. É o
que chamamos internamente de tecnologia
humanizada.
— Samantha

Partimos da geração de insights para criar uma melhor
proposta de valor pro cliente. Coletar, estruturar e
analisar dados internos e externos para gerar esses
insights. Dados de comportamento do cliente…
coletando, estruturando e analisando esses dados queremos promover insights que ajudem em priorização
de iniciativas, definição de iniciativas… ou até criar
novas iniciativas.

— Amilcar

Cada vez mais enxergamos que os insights dos
clientes não são só pra uma área - pode ser produto,
comunicação, mkt. Enxergamos o cliente em 5
dimensões: quem é ele (sexo, idade e onde entregam),
como ele compra (pagando frete, que tipo de roupa),
como ele é servido, o que o cliente diz, o que ele faz no
site(com qual frequência ele usa o site). Levantando
tudo isso, conseguem gerar insights pra várias áreas.

O que falta pra esse ecossistema da moda é
inteligência com base no consumidor. Hoje a gente tem
inteligência pra muita coisa. Tem uma inteligência super
legal pra dados de mídia. Inteligência mais que sensacional
para as operações,. Já usamos inteligência artificial para
logística… Mas como a gente faz isso com dados de
consumidor para oferecer esses serviços para ele. Tipo o
Netflix… ele me conhece melhor que a minha mãe. Como
traz os algoritmos pra conhecer o consumidor?

— Amilcar

— Samantha
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Pontos de partida Especialistas: Consumidor
Premissas chave
sobre o consumidor:

— As pessoas querem se destacar a

partir das suas personalidades; e vão
valorizar cada vez mais marcas que
dão espaço à pluralidade identitária;

— Pensar local é o futuro: não só para

moda, mas para todas as categorias
de produtos que consumimos.
Quanto mais cuidado na dedicação a
características locais, mais relevante;

— Investimentos financeiros serão mais
calculados - seja para compras
grandes ou pequenas.

Eu acho que existe uma pequena histeria em se afirmar a
sua imagem pessoal. Isso tem reflexo em vários
movimentos - toda essa busca por um look autoral, não
massificado vem como resposta a esse cansaço da
obrigação de consumir. Existe um desgaste grande do
fast fashion pela quantidade. Isso dá espaço ao: local,
pequeno consumidor, sob medida, personalizado.
Pensamento para as marcas de fast fashion: o processo
de sustentabilidade como um todo. Elas também
precisam se entender no papel de rede social - como um
lugar de escuta, de fazer com que essas pessoas se
entendam parte do processo. Se entender como uma
rede social de transformação.
— Jackson

O tamanho do Brasil é o principal desafio de tudo. Não só
pela entrega em si, mas pelo tipo de roupa que se pensa
para os diferentes tipos de pessoas.
Cor, estampa (tipo o carioca), tamanho… Para abarcar o
Brasil, precisa abarcar todas as nossas contradições;
se não vira uma vitrine do Sul/Sudeste.
A região Nordeste não é um lugar, ele tem os seus
lugares.
— Jackson

As pessoas esperam cada vez mais respostas
imediatas. Uma coisa interessante é a "two speed
strategies" - por um lado você tem um consumidor que
está mudando seu comportamento por causa da
pandemia - e aí ele espera que seja respondido
imediatamente. Essas short term strategies vem do
social listening - então é responder a uma coisa que
está acontecendo com velocidade.

— Cassandra

A pandemia fez as pessoas ficarem mais preocupadas
com suas finanças, não só para grupos menos
favorecidos, mas com consumidores de forma geral.
Mesmo com as pessoas gastando mais dinheiro com
experiência, as pessoas querem saber como investir seu
dinheiro de forma mais inteligente. isso torna o varejo
mais desafiador.
— Petah

&

Pontos de partida Especialistas: Consumidor
Premissas chave
sobre o consumidor:

— Comprar roupas se torna um ato de

escapismo: uma forma lúdica de se
distrair em um momento conturbado;

— As pessoas estão no controle: elas
vão encontrar o que querem - seja no
físico ou no digital. E as marcas
precisam se preparar para atendê-las
onde quer que seja.
— O online é o “novo” normal - e as

redes que potencializam a
autoexpressão sem likes ou críticas
voltam a se destacar.

Um case interessante é sobre a Saks Fith Avenue: o CEO
estava contando sobre as mulheres comprando roupas
na pandemia e como as vendas foram mais altas do
que eles imaginavam. E acredita-se muito que pela
ideia de escapismo, um ato de esperança ao comprar.
Com a pandemia, a gente virou muito sérios. Mas a moda
nos dá a oportunidade de brincar, de trazer um prazer
e uma leveza pro dia a dia.

De uma perspectiva comportamental - a gente está
mais online do que nunca. Fomos forçados a ficar em
casa mais do que nunca. Muitas plataformas estão
voltando para plataformas que usávamos na nossa
infância. Tumblr, Myspace, Pinterest… como um espaço
criativo, mas também um espaço nostálgico. Aqui não
tem pressão, status. não tem likes… então traz esse
conforto. E claro, as marcas transformaram tudo isso
também em plataformas de compra.

— Petah

— Cassandra

Uma outra tendência é que eu acho que cada vez
mais o consumidor está mais no controle. As grandes
marcas começam a perder o controle porque o custo
de troca começa a ser muito menor. Se antes eu
precisava ir numa loja específica pra comprar uma
coisa, hoje posso comprar artesanalmente, de alguém
menor, por exemplo. O que está por trás das marcas?
No digital isso é mais forte porque ele inclusive dá
acesso a isso.
— Eduardo
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Partindo das premissas já apontadas,
para avaliar as principais
transformações de consumo que
estamos vivendo utilizamos a
metodologia WGSN STEPIC - que analisa
as vertentes: sociedade, tecnologia,
meio ambiente, política, indústria e
criatividade - e identificamos as
principais forças que impactarão o
consumidor e, consequentemente, a
indústria nos próximos anos.

Propulsores de transformação social

Prioridades do consumidor
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À medida que os valores
ocidentais e as estruturas
de poder passam a ser
questionados, novos
valores – particularmente
aqueles de culturas
indígenas e do 'Sul global'
–, estão ganhando força.
A descolonização desafia
a hierarquia de
Maslow convencional, que
coloca a realização
pessoal como a maior
aspiração das pessoas.

Recessão

Cultivar o eu ecológico –
a parte da identidade
humana que se
desenvolve por meio da
interação com a natureza
–, tem impactos positivos
no nosso bem-estar
psicológico, emocional e
físico. Os hábitos
sustentáveis estão cada
vez mais conectados à
saúde e ao bem-estar.
Uma pesquisa da
consultoria Deloitte
apontou que, para
millennials e Geração Z, a
temática ambiental ainda
é prioritária na era da
Covid-19.

Descolonização

A crise sanitária
está forçando
várias pessoas a
entrar no modo de
sobrevivência,
resultando na
priorização de
necessidades
psicológicas,
como saúde e
segurança.
A 'compra por
pânico' se tornou
um mecanismo de
enfrentamento
para lidar com as
emoções e as
incertezas geradas
pela pandemia.

Emergência climática

Pandemia

Propulsores de transformação social
A pandemia impactou
a economia global, que
já estava fragilizada.
O desemprego afeta o
mundo todo. Com a
renda média dos
países emergentes
diminuindo, milhões
de pessoas devem
voltar à pobreza.
Dessa forma, as
sociedades estão
sendo forçadas a rever
suas prioridades, já
que o acesso a
necessidades básicas,
como comida, abrigo e
saúde, não é mais
garantido.

&

Prioridades do consumidor
Os propulsores de transformação social nos levam a 7 prioridades chave do consumidor em
relação às marcas daqui para frente; e são elas que nos guiarão ao longo deste estudo.

Reforma
Social

Proteção e
segurança

Dicotomia
tecnológica

Novas
Comunidades

O meio ambiente
é urgente

Geração
Recessão

Novas
Alianças

&
O consumidor

Reforma Social
Os cidadãos estão questionando a base e as estruturas das
sociedade em que vivem e estão pressionando instituições
para resolver a causa dos problemas, não apenas os
sintomas. Há uma conscientização geral de que as
desigualdades raciais e educacionais estão extremamente
relacionadas. As organizações estão promovendo soluções
para garantir que uma mudança sistêmica aconteça.
Nos próximos anos, os consumidores vão exigir que as
marcas e os varejistas se responsabilizem pela
diversidade em todos os setores do seu negócio. Até
2025, o Google pretende ter 30% dos seus cargos
sêniores de liderança compostos por grupos minorizados.

Oportunidade de negócio:
O rastreio do progresso nunca foi tão importante e as
empresas devem ser transparentes sobre suas
iniciativas de diversidade. Além de tornar públicas as
suas metas de diversidade e inclusão e compartilhar
atualizações detalhadas regularmente.

&
O consumidor

Proteção e segurança
A pandemia, as revoltas sociais e as incertezas
econômicas colocam a proteção e a segurança
(tanto física como mental) no topo da lista de
prioridades do consumidor. As instituições, as empresas
e os consumidores estão focando na proteção, reduzindo
os riscos e criando espaços seguros.
Apesar do vírus poder estar amplamente contido até
2023, a necessidade de produtos higiênicos e/ou
esterilizados faz parte do novo normal que vai
continuar existindo. Segundo o Google Trends,
esterilização é um termo de busca destacado
mundialmente em 2020 (cresceu mais de 5000%).

Oportunidade de negócio:
Foque em produtos e serviços touchless. Para a
América Latina, onde 85% das transações ainda são
feitas em dinheiro, as carteiras no celular estão
surgindo. Um novo estudo da Bain & Company estima
que 28% de todos os pagamentos feitos no Brasil em
2022 serão através de carteiras digitais.

&
O consumidor

Dicotomia tecnológica
Os cobots (robôs colaborativos que
interagem com as pessoas) e o
conhecimento digital democratizado vão
ganhar espaço. Mas, por outro lado, a
quantidade excessiva de informação, o
enfraquecimento dos influenciadores e as
políticas internacionais de tecnologia vão
gerar uma redefinição total do setor.
A Gartner prevê que, até 2025, pelo menos
dois dos 10 maiores varejistas mundiais vão
formar organizações de recursos para
gerenciar trabalhadores não-humanos.

Oportunidade de negócio:
A tecnologia vai criar mais empregos do que destruílos se as empresas e os governos focarem em
fortalecer as aptidões digitais. Em setembro de 2020
foi inaugurada a Himalaya University na Shanghai
Information Technology School, que é a primeira
universidade da China a focar na comunidade virtual.

&
O consumidor

Novas Comunidades
A pandemia da Covid-19 impulsionou uma nova
valorização da comunidade e do entorno, com pessoas
de todas as idades se preocupando mais com o
coletivo do que o individual. Com as comunidades
sendo reinventadas, a necessidade de reestruturar a
agenda em torno da moradia, do meio ambiente, do
emprego será fundamental.
Segundo o Edelman Trust Barometer, no Brasil,
nenhuma instituição é vista como competente e
ética ao mesmo tempo: as ONGs são consideradas
éticas; as Empresas são consideradas competentes e
o Governo e a Mídia, nem competentes, nem éticos.

Oportunidade de negócio:
Os consumidores estão querendo
apoiar as empresas que ajudam as
pessoas locais. Por isso, devemos criar
estratégias que respondam a essas
necessidades ao contratar localmente.

&
O consumidor

O meio ambiente é
urgente
Dos incêndios às secas devastadoras em
várias partes do mundo, as pessoas estão
muito mais atentas quando o assunto é meio
ambiente. Estamos em um ponto crítico e não
assumir uma postura sustentável é o mesmo
que ser cúmplice desses acontecimentos.
As pessoas buscarão cada vez mais
produtos de menor impacto ambiental.
Uma pesquisa do Mercado Livre aponta um
crescimento de 55% na busca por produtos
sustentáveis na América Latina entre junho
de 2019 e maio de 2020.

Oportunidade de negócio:
Para diminuir taxas alfandegárias e eliminar o lixo e o
estoque parado, empresas estão corientadas a focar
em pré-vendas ou produtos sob encomenda. Além
disso, um maior número de marcas está trabalhando
para que sua produção e processos
empresariais sejam de ciclo fechado (closed-loop)

&
O consumidor

Geração Recessão
Conforme a Geração Z (nascida entre 1995 e 2010)
entra em um mercado de trabalho instável,
novos caminhos de contratação (incluindo
estágios virtuais) e a economia de freelancers
resultam em uma mudança de novos
padrões de gastos e consumo.
No Brasil, país que está entrando na maior crise dos
últimos 120 anos segundo a S&P Dow Jones Indices,
a taxa de desemprego entre os jovens é de 26,9%.
Se preparando para um futuro incerto, os jovens
avessos a riscos estão substituindo a gratificação
imediata pela segurança de longo prazo.

Oportunidade de negócio:
O estilo de vida mais econômico e o consumo
consciente ganham destaque. Esta pode ser
uma oportunidade para se pensar na crise como
uma oportunidade para guiar as mudanças e
oferecer soluções práticas para consumidores
que querem simplificar as suas vidas.

&
O consumidor

Novas Alianças
O colapso na ordem mundial está enfraquecendo as
relações internacionais e gerando efeitos colaterais.
A agressividade das agendas tecnológicas dos EUA
e da China está criando tensões políticas e forçando os
países da Europa, Oriente Médio e África a formarem
novas alianças.
As empresas chinesas estão ganhando participação
no e-commerce global. Em 2021, a AliExpress, o braço
internacional da Alibaba, deve abrir um centro de
distribuição em Liège, na Bélgica, para atender com
mais eficiência os mercados da região, entregando
produtos da China para a Europa em apenas 72 horas.

Oportunidade de negócio:
Com as atuais incertezas em relação aos acordos
comerciais, o conceito nearshoring (o ato de mudar
geograficamente as operações de fabricação para
mais perto do país onde os produtos ou serviços
serão vendidos) se torna uma área crescente de
investimento para as empresas.

&

Prioridades do consumidor

Reforma
Social

Os cidadãos estão
questionando a base
e as estruturas das
sociedade em que
vivem e estão
pressionando
instituições para
resolver a causa dos
problemas, não
apenas os sintomas.

Proteção e
segurança

A pandemia, as
revoltas sociais e as
incertezas
econômicas colocam
a proteção e a
segurança
(tanto física como
mental) no topo da
lista de prioridades do
consumidor.

Dicotomia
tecnológica

Os cobots (robôs
colaborativos que
interagem com as
pessoas) e o
conhecimento digital
democratizado vão
ganhar espaço.

Novas
Comunidades

A pandemia do
Covid-19 impulsionou
uma nova valorização
da comunidade e do
entorno, com pessoas
de todas as idades se
preocupando mais
com o coletivo do
que o individual.

O meio ambiente
é urgente

Dos incêndios às
secas devastadoras
em várias partes do
mundo, as pessoas
estão muito mais
atentas quando o
assunto é meio
ambiente.

Geração
Recessão

Se preparando para
um futuro incerto, os
jovens avessos a
riscos estão
substituindo a
gratificação imediata
pela segurança de
longo prazo.

Novas
Alianças

O conceito nearshoring
(o ato de mudar
geograficamente as
operações de
fabricação para mais
perto do país onde os
produtos ou serviços
serão vendidos) se
torna uma área
crescente de
investimento.

&

2
O varejo
de moda
Quais as mudanças que impactarão o
varejo de moda nos próximos anos?

&

Pontos de partida Dafiti Group: Varejo de moda
Premissas chave
sobre o varejo de moda:

— Funcionando hoje como um

marketplace, o Dafiti Group vem se
preparando para se tornar cada vez
mais um ecossistema de moda:
oferecendo um serviço completo
para o cliente final;

— Além do consumidor, os parceiros serão
cada vez mais importantes: oferecer o
serviço adequado para as marcas
continuará destacando o Dafiti Group
como marketplace pioneiro de moda;

— A omnicanalidade é o futuro:

não só por atender grupos diferentes,
mas por oferecer possibilidades para
que o cliente decida a melhor
experiência para determinado
momento ou compra.

Queremos entregar a melhor proposta de valor para os
consumidores - sendo um Netflix da moda.
Os consumidores querem consumir de marcas
diferentes, mas não querem ter um app de cada marca
no celular. E para se tornar isso: precisa entregar
melhor app, experiência de navegação, melhores
preços, melhores serviços, melhores opções de frete.
Para isso tem duas coisas que precisamos pensar
1. Ter a melhor infra de soluções internas - logística,
tecnologia, soluções de serviços, equipe para soluções.
2. Ser também a melhor plataforma de soluções com
os parceiros - a partir daí se desdobra muita coisa.
— Francisco

Historicamente nos construímos como varejistas.
Hoje queremos cada vez mais nos consolidar como
um prestador de serviço para as marcas. Tudo que
envolve as marcas migrando de fornecedor/cliente pra
parceiro/parceiro. Hoje já fazemos serviços que não
necessariamente chama-se de serviço: identifico
produtos que sei que vão performar bem com o
consumidor e indico para as marcas. E queremos cada
vez mais falar: "Tenho um serviço aqui que te ajuda a
fazer uma seleção de portfólio, etc.”. É um modelo de
produção especial.
— Francisco

O que fazemos bem: entender as marcas já desejadas
pelo consumidor e trazer pra dentro. Conseguimos ter
as marcas que o consumidor quer e num preço muito
competitivo. Temos também features interessantes
voltados à experiência do consumidor como o "my
look" - página com as principais influenciadoras e
opções de look e o “Buscalook" - você tira foto de uma
roupa e procura lá no site:.

O omnichannel é interessante porque você consegue
oferecer serviços que não consegue oferecer no
mundo online. A experiência de tocar no produto,
experiência de PDV. Acreditamos que isso também tem o
seu valor. Dá para fazer um Try-on service- não precisa
ser a loja física necessariamente. Tem clientes que
gostam de pagar o produto só depois de ver… O payment
on delivery é uma coisa que dá para oferecer. Da pra
fazer um pick up at home… Enfim, são muitas as ideias.

— Samantha

— Philipp

&

Pontos de partida Especialistas: Varejo de moda
Premissas chave
sobre o varejo de moda:

— A relação com higiene veio para

ficar: de experiências na loja física
à entrega de produtos;

— O varejo se tornará, cada vez mais,

um espaço para além de um ponto
de venda ou transição - mas um
lugar inspiracional de experiências
com a marca;

— Apesar de parecer um discurso já

comum, a lógica de investimentos
institucionais se torna ainda mais
digital first - inclusive para
empresas não digitalizadas, que
agora precisam se adaptar ao
contexto pandêmico atual.

Primeira coisa pra pensar: cuidado com higiene.
Na limpeza e na entrega de produtos também.
Para as lojas físicas veremos mais o aspecto
doméstico, de casa. As pessoas buscarão
experiências presenciais seguras mas que também
sejam aconchegantes.
Aqui também entra a importância de deixar claro o
propósito - qual o principal posicionamento da marca.
O propósito fundamental é estar ligado em causas
sociais, afinal você vende pra pessoas.

Não tem mais como fugir do digital. Mas a tendência, o
foco que ele deve ter é unir esses dois canais. O famoso
figital. A gente não vai viver pra ver o fim do varejo
físico. A tendência que vejo é ele criando questões
mais exclusivas, que a experiência de loja reflita no
virtual dele. É o grande desafio e a grande tendência.
A verba de marketing não pode ser mais 95% pro
físico e o resto no digital. O físico você não mensura,
não consegue calcular. por isso é tão importante você
fazer esse mapeamento no digital.

— Jackson

— Michel

Em termos de comportamento de consumo, uma das
coisas principais é a transição online. Ano passado,
aproximadamente 30% das compras foram online.
Se você pensar como a gente descobria produtos era em
espaços físicos. Isso muda muito agora - antes o ecommerce era um espaço de transições. Agora as
marcas estão muito mais preocupadas em tornar
esses espaços mais inspiraconais - e não só um
espaço de transição.
— Petah

As marcas estão buscando fazer essa troca do preço
pela experiência- as marcas que estão conseguindo se
posicionar melhor, conseguem vender melhor.
Exemplo de experiência: você coloca o CEP e seleciona
produtos que chegam hoje. não vai ter o menor frete, mas
as pessoas estão dispostas a pagar mais pra receber
logo.

— A*

* Entrevistada que trabalha em uma empresa líder de soluções de tecnologia e e-commerce..
Preferiu permanecer anônima por questões de sigilo.
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Pontos de partida Especialistas: Varejo de moda
Premissas chave
sobre o varejo de moda:

— A gestão de estoque é ainda uma das

questões mais sensíveis relacionadas
ao varejo de moda - e novas
ferramentas tecnológicas serão a
solução para administrar essa logística
da melhor maneira;

— O digital se torna cada vez “menos"

digital: ferramentas de relacionamento
presenciais serão ainda mais
valorizadas, mesmo adaptadas à
realidades virtuais (ex: RA);

— Foco nas áreas brancas: muitas regiões

no Brasil ainda não são devidamente
atendidas no físico e no digital - e quem
consegue promover essa experiência
fluida de consumo se destaca.

Eu entendo que as oportunidades hoje estão muito
linkadas às dores.
Sempre uma dor de sobra de estoque. A gestão de
estoque é sempre muito sensível. A tendência passou e
o produto passa a ser obsoleto. Eu vi diferentes formatos
de gestão nas empresas que passei e vi muito esse
problema. O quanto as sobras acabam impactando - aqui
temos dois problemas - 1 pelo custo de armazenagem
que você tem e 2 porque quando a marca tem isso ela
precisa promocionar e o cliente se acostuma mal, porque
ele fica buscando esse benefício. Hoje por exemplo
existem ferramentas - tendo um histórico com um
sistema de machine learning você consegue ter um
histórico de compras, de mercadoria e categoria. Isso
junto com o omnichannel.

O próprio omnichannel deve evoluir para modalidades
mais efetivas. Apesar de parecer um assunto saturado,
ainda são poucas as marcas que executam… a moda usa
muito do discurso, mas nem todas usam de fato da
experiência de forma bem feita. A gente vê alguns
players, mas a gente não vê com tanta frequência as
experiências na loja sendo fluidas. A gente tem uma
oportunidade de cobrir muito áreas brancas - existe
muito no interior a presença das multimarcas - essa
integração com o franqueado ainda não começou.
— A*

Uma outra tendência é que o físico vai ser cada vez
menos físico e o digital vai ser cada vez menos digital.
Por muito tempo em moda, o e-commerce buscava se
igualar ao catálogo. O e-commerce vai cada vez mais
tentar trazer essa experiência de realidade aumentada
pra provar uma roupa, por exemplo. A tendência é que
cada vez mais a experiência do e-commerce seja
integrada a loja física.

As marcas vão precisar ser mais ligeiras em como
oferecer informações.
Por exemplo com modelos de subscription - coisas que
lembrem as pessoas que elas precisam trocar/ substituir.
Isso torna a conversa menos intrusiva. Uma marca de
moda pode sugerir uma coisa que você comprou há
muito tempo e possa precisar trocar, por exemplo.
É sobre construir uma narrativa de serviço
customizado, para ajudar o consumidor.
Sustentabilidade também se torna prioridade- então não
adianta ficar mandando um monte de informação ou
mandando o consumidor comprar por comprar.

— Eduardo

— Petah

— A*

* Entrevistada que trabalha em uma empresa líder de soluções de tecnologia e e-commerce..
Preferiu permanecer anônima por questões de sigilo.
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Com o aumento das compras online,
os varejistas de moda tiveram que aumentar
suas capacidades para atender a uma
demanda em constante mudança.
O comércio sem contato tornou-se prioridade,
com as lojas procurando manter a segurança
de seus clientes e funcionários e criar uma
experiência de compras mais integrada.
Conceitos como o re-commerce e o mercado
DTC (direct to consumer) permitiram a criação
de relacionamentos mais próximos com os
consumidores. Priorizar a comunidade facilitou
o alcance dos consumidores 'localtivistas’, e o
foco no bem-estar – desde finanças até
alimentos – ajudou os varejistas a criarem
conexões em 2020.

Prioridades do consumidor

Mudanças estratégicas de negócio

&

Mudanças estratégicas de negócio
versus prioridades do consumidor
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O varejo de moda

Os novos centros
comerciais
Os centros comerciais - ou o varejo físico como o
conhecemos - já não serão os mesmos. Projetos de uso
misto de espaços serão cada vez mais importantes e
membros do setor varejista deverão analisar com cautela
os locais para suas lojas físicas.

Para o futuro espere:

Algumas cidades já estão investindo para garantir que
zonas comerciais estejam preparadas para o futuro:
Anne Hidalgo, prefeita de Paris, aprovou um projeto que
irá transformar o Champs-Élysées, o luxuoso centro
comercial, em um "jardim extraordinário".

Reforma
Social

Proteção e
segurança

Dicotomia
tecnológica

Novas
Comunidades

• Revitalização de áreas comerciais:
considerando a viabilidade das zonas mistas;
• Além dos centros: lojas fora dos centros
comerciais óbvios;
• Contratos de aluguel flexíveis: novas formas de
usar o espaço, como lojas pop-up temporárias.

O meio ambiente
é urgente

Geração
Recessão

Novas
Alianças
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Revisitando as lojas
físicas
Além das mudanças óbvias, como garantir e sinalizar
medidas de segurança, os varejistas também terão que
acompanhar as mudanças no papel da loja física.

Para o futuro espere:

A migração dos grandes centros urbanos está
aumentando a expectativa em relação aos subúrbios
ou às cidades secundárias, além de costumes como
“passar em uma loja” serem hoje muito mais pensados.
A visita a uma loja ou estabelecimento de varejo deve
valer (muito mais) a pena.

Reforma
Social

Proteção e
segurança

Dicotomia
tecnológica

Novas
Comunidades

• Lojas conceito: convenientes,
experimentais e completas;
• Comércio local: priorizado por aqueles que querem
evitar as aglomerações das grandes redes;
• Integração de canais de venda e atendimento:
venda online com soluções de serviços de retirada
em loja e vendas drive-thru

O meio ambiente
é urgente

Geração
Recessão

Novas
Alianças
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Conveniência para
todos
Os novos estilos de vida adotados em resposta à pandemia
tornam a conveniência e a proximidade cada vez mais
relevantes. Assim, as empresas devem adotar estratégias que
visam reduzir estresse, tornando as visitas às lojas um processo
descomplicado e conveniente.
Segundo uma pesquisa internacional da Accenture 56% dos
consumidores estão visitando lojas de bairro ou comprando
produtos produzidos localmente, e 79% e 84% deles,
respectivamente, planejam manter esse hábito no futuro.

Reforma
Social

Proteção e
segurança

Dicotomia
tecnológica

Novas
Comunidades

Para o futuro espere:
• Conveniência digital: como serviços de
assinatura, entregas de múltiplos itens e
estratégias de IA;
• Rapidez programada: lojas organizadas e de
fácil circulação;
• Redução da interação: com serviços como
drive-thru e autoatendimento.

O meio ambiente
é urgente

Geração
Recessão

Novas
Alianças
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E-commerce
interativo
A crescente familiaridade com as compras online e o medo de
se infectar transformaram as lojas físicas em destinos pouco
atrativos. Para responder a esse problema, varejistas deverão
criar propostas digitais mais interessantes, seja com sites
divertidos, ferramentas de gamificação ou conteúdo em vídeo.
Segundo a Conferência das Nações Unidas sobre
Comércio e Desenvolvimento, em 2020 o e-commerce
representou 27,9% de todas as vendas de varejo, com o
maior crescimento das vendas online ocorrendo
em países emergentes.

Reforma
Social

Proteção e
segurança

Dicotomia
tecnológica

Novas
Comunidades

Para o futuro espere:
• Sites divertidos: movimento e personalidade à
disposição dos produtos;
• Elementos gamificados: oportunidades de
integrar sua marca a jogos populares;
• Vídeos curtos: estratégias voltadas ao Reels e
ao TikTok, também aplicadas ao site.

O meio ambiente
é urgente

Geração
Recessão

Novas
Alianças
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Comunidades
empoderadas
Enquanto o setor de varejo se dedica a otimizar sua
presença no mercado, as comunidades terão que lidar com
o impacto das mudanças. Os impactos do desemprego e
da crise são sentidos, antes de tudo, nas comunidades.

Para o futuro espere:

Em caso de fechamentos de unidades e da redução de
espaços físicos, as empresas devem se comprometer a
minimizar os danos à comunidade e funcionários.
Obstáculos desse cenário econômico criam empresas
mais flexíveis e resilientes do que aquelas criadas em
períodos de tranquilidade econômica.

• Apoio a fornecedores locais: diversidade no
setor de fornecimento;

Reforma
Social

O meio ambiente
é urgente

Proteção e
segurança

Dicotomia
tecnológica

Novas
Comunidades

• Mão de obra local: encontrar talentos na
comunidade onde a empresa está localizada;
• Crescendo junto com a comunidade:
investimento no bem-estar das comunidades.

Geração
Recessão

Novas
Alianças
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Pequenos
luxos
Após um ano de pandemia, os consumidores estão
lidando com a fadiga emocional e em busca de momentos
de alegria. Pessoas estarão em busca de mimos que
proporcionam momento de escapismo ou
nostalgia pelo mundo pré-Covid.
A definição de luxo está mudando. Hoje, os
consumidores buscam produtos que possam substituir
as experiências do passado. Da ascensão de produtos
limitados, ao crescimento acelerado das plataformas
de revenda de itens de luxo.

Reforma
Social

Proteção e
segurança

Dicotomia
tecnológica

Novas
Comunidades

Para o futuro espere:
• Prazer em primeiro lugar: produtos que
ofereçam um pouco de escapismo;
• Sonhos acessíveis: a revenda democratizando
o acesso às grandes marcas;
• Novos valores de marca: a casa continuará
sendo o centro das experiências.

O meio ambiente
é urgente

Geração
Recessão

Novas
Alianças
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Redução de
resíduos
Cada vez mais preocupados com a crise climática,
os consumidores esperam que as empresas tomem
medidas responsáveis (e seguras) para reduzir a
quantidade de lixo produzido.

Para o futuro espere:

Com os níveis de devolução aumentando por
causa da popularização do e-commerce e dos
consumidores que compram itens na intenção de
prová-los e devolvê-los, os varejistas terão que
criar e aperfeiçoar soluções que ajudem seus
clientes a fazerem a escolha certa de primeira.

Reforma
Social

Proteção e
segurança

Dicotomia
tecnológica

• Embalagens reutilizáveis: alternativas que possam
ser devolvidas ao invés de descartadas;
• Embalagens sustentáveis: materiais reciclados ou
novos;
• Lockers de retirada: lockers do tipo 'clique e retire'.

Novas
Comunidades

O meio ambiente
é urgente

Geração
Recessão

Novas
Alianças
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Finanças como
prioridade
Com o crescimento das estratégias de pagamento
'pós-compra' e a redução da renda dos
consumidores, as empresas deverão ser cuidadosas
em relação aos financiamentos, priorizando sempre
a educação financeira.

Para o futuro espere:
• Estratégias para controlar os gastos:
programas que encorajam os usuários a
refletir antes de uma compra;

Condizentes com a filosofia do menos é mais, os
serviços de compras pós-pagas dão aos
consumidores a oportunidade de investir um
único item de maior qualidade, em vez de
comprar vários produtos baratos.

Reforma
Social

Proteção e
segurança

Dicotomia
tecnológica

• Educação financeira: produtos e
propostas que ajudem a fazer escolhas
mais inteligentes;
• Tom de voz: atenção à forma de incentivo.
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Preços
competitivos
O desemprego e a redução dos salários, consequências do
fechamento de vários negócios ao longo da pandemia,
afetaram negativamente a situação financeira de
consumidores ao redor do mundo. Aqueles que continuam
empregados estão reavaliando seus hábitos de consumo,
preocupados com a instabilidade financeira.

Para o futuro espere:
• Produtos de marca própria: com faixas de
preço acessíveis;

Nos países que não responderam bem à pandemia, os
consumidores continuarão a depender do auxílio do
governo e de outros programas sociais, o que aumentará a
procura por produtos acessíveis.

• Diferentes faixas de preço: preço e proposta
dos produtos adequados ao cenário local;

Reforma
Social

O meio ambiente
é urgente

Proteção e
segurança

Dicotomia
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Novas
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• Entendendo quais produtos valem um
investimento maior: produtos versáteis na
moda, por exemplo.
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Gestão da cadeia
de suprimentos
Desafios como transtornos comerciais entre a China e
boa parte do mundo ocidental e as vendas instáveis por
causa da pandemia fazem com que os varejistas tenham
que adotar boas práticas de gestão da cadeia de
suprimentos. Os novos lockdowns são um sinal de que a
demanda por serviços de entrega e por compras online
seguirá em alta ao longo de 2021.

Para o futuro espere:
• Investimento em infraestrutura: formas
organizadas de administrar sua própria logística
e serviços de transporte;

Para evitar o estoque encalhado e garantir a entrega, as
empresas deverão oferecer agilidade e se alinhar às
demandas do consumidor.

• Produção sob demanda e fornecimento local:
resposta à complexidade do comércio
internacional;

Reforma
Social

O meio ambiente
é urgente

Proteção e
segurança

Dicotomia
tecnológica

Novas
Comunidades

• Atenção na diversificação: entendendo a
necessidades de consumo do seu público.

Geração
Recessão

Novas
Alianças
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Mudanças estratégicas de negócio
versus prioridades do consumidor
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O varejo de
moda online
Quais as perspectivas futuras para o
varejo de moda online?

&

Pontos de partida Dafiti Group: Varejo de moda online
Premissas chave
sobre o varejo de moda online:

— Menos sobre serviços pontuais,

mais sobre entregas completas: as
pessoas devem buscar o Dafiti Group
não só para produtos, mas para
encontrar serviços, como o Retira
Fácil, e troca de informações;

— A logística é hoje um dos principais
desafios de marketplaces plataformas automatizadas e
sustentáveis, como o LEAP (novo
centro de distribuição), serão o
futuro;
— O consumidor é o principal

influenciador para as decisões da
marca - é ele quem direciona, cada
vez mais, as mudanças internas
de negócio.

Primeiro precisamos sempre entender como se
relacionar mais com o cliente. Como cada vez insere o
cliente em escopos maiores. Se queremos ser o ponto
de partida da moda, a gente vai querer que o cliente
sempre pense na Dafiti como ponto de partida. Nos
tornando também uma comunidade de troca de
informações.

Começamos a nos tornar uma empresa que não
compra tudo, mas responsável pela arquitetura de
produtos. Quando olhamos pra futuro: isso se reforça
ainda mais. A nossa ideia é oferecer serviços adicionais
para o nosso ecossistema, capacitando esses parceiros
a oferecem serviços mais assertivos. As marcas não
devem ser só plugadas no marketplace, mas entregar o
produto de forma eficaz e eficiente. São os fashions
services.

— Amilcar

Sobre o consumidor: Lançamos durante a pandemia o
Coleta em Casa.- para aprimorar serviços de troca e
investigar o pós compra.

Um grande desafio é o logístico. Desde um Retira Fácil:
(pickup points em estabelecimentos comerciais dos
mais variados, inclusive lavanderias, para retiradas de
produtos) uma rota própria, o Milkrun (coletamos nos
parceiros os produtos, consolidamos no LEAP - nosso
novo centro de distribuição - e entregamos para os
clientes).
Na entrega estamos cada vez mais agindo com frota
própria. Tudo isso não só pra ser mais rápido, mas para
oferecer serviços em casa: try on, pick up delivery, pay
before you see.
O LEAP consolida um pouco a ideia de nos tornar uma
plataforma de moda. Vai juntar também o processo
de entrega, sustentabilidade, sendo um dos centros
mais automatizados do mundo.
— Philipp

— Philipp
A nossa tese sempre foi: o e-commerce sempre chega
em 3 ondas: a primeira voltada a preço, a segunda já é
mais voltada à conveniência e a terceira onda é cada vez
mais sobre criar uma relação. Essa experiência deve
minimizar atritos. A outra coisa: modelos de pensar a
interação entre o site e o consumidor. Conteúdos
interativos, experiências digitais.
Aproximando cada vez mais essa relação marca x
consumidor.

— Malte

&

Pontos de partida Especialistas: Varejo de moda online
Premissas chave
sobre o varejo de moda online:

— A tecnologia é cada vez mais

fundamental para driblar a
insegurança do consumidor na hora
de comprar online;

A principal insegurança para a compra ainda é a questão
do tamanho. Tecnologia para driblar a insegurança da
compra - isso pode ser uma resposta boa. O Brasil é
montado em cima do puxadinho - então é
insegurança sobre tamanho, cor, modelagem, tecido…
O lugar de venda tem que chancelar verdadeiramente
que ele é um lugar de autocuidado - que as pessoas se
sintam confortáveis, acolhidas… o autocuidado é o que
move as redes sociais hoje, Primeiro passo: entregar o
que está prometendo. perguntar se está tudo bem - os
bots por exemplo fazem isso.. O brasileiro é de conversa.

Gostamos de engajar e nos conectar com humanos.
Quando entramos em uma loja, provamos algo e o
vendedor diz que estamos bonitos, você libera serotonina.
Como estamos muito digitais, essa humanização vai ser
cada vez mais esperada.
E aí precisamos pensar na humanização no digital em si.
Como trazer o melhor da experiência física para o digital.
No momento que a IA fica mais inteligente, você humaniza
mais os bots, etc. As marcas grandes ou marketplaces
tem uma vantagem: consumer data. É mais fácil ela
começar algo customizado. Então uma plataforma
consistente, como a Dafiti, tem mais informações e
dado do consumidor para conseguir customizar.

— Jackson

— Petah

— Não é porque é digital que é ”pouco
humano": ferramentas que
possibilitem uma aproximação de
marca mais natural se destacam;

— A hora é dos games: e não só dos

jogos em si, mas também pela ideia
de se “gamificar” experiências. A
lógica do “estou aqui, mas quero algo
em troca” definirá as relações das
pessoas com as marcas.

O mais óbvio que estamos vendo aqui e que falamos
há muito tempo é o shift para uma linguagem mais
natural. Seja no escrito, ou nos voice assistants.
A RA vai continuar sendo um fator importante.
A longo prazo - virtual e mixed reality. Essa história
dos games tem muita escala, é algo grande - e aqui
entram produtos digitais. Você vê os consumidores em e-sports por exemplo - as gerações mais novas
estão usando o tempo nesse terceiro espaço, o
metaverso. Isso vai crescer.

Os games são a revolução dos anos 20. Entender esse
lugar do game como um lugar de bonificação - você
joga para ganhar alguma coisa - impacta as marcas
também, Entender o lugar do game como um convite pra
diversão, envolvimento com um grupo e a bonificação no
final. Esse é um lugar muito importante para como
compraremos. Não só dentro dos jogos, mas a forma
como pensamos negócios, comunicação… Tudo é sobre
gamificar a experiência.

— Petah

— Jackson
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Pontos de partida Especialistas: Varejo de moda online
Premissas chave
sobre o varejo de moda online:

— A mídia digital deve acompanhar o

consumidor: se tornando, cada vez
mais, menos sobre promoções e
mais sobre conteúdo;

— A justificativa das etapas de

todo o processo de compra traz
clientes de volta - aprimorar esse
relacionamento destaca as marcas
pioneiras do futuro;

— As ferramentas de compra serão

facilitadas pelos avanços
tecnológicos, como o PIX. Trazendo
não só mais praticidade para o
cliente, mas mais segurança
para o varejista.

O que tem por vir em termos de tendência
para o digital:
- LGPD - isso vai influenciar demais os resultados do
digital no Brasil. Porque as empresas estão muito
despreparadas no geral. A maioria das empresas tem
um monte de sistemas, dados espalhados por tudo
quanto é lugar. Quem conseguir cumprir esse desafio de
gerência de dados é muito forte.
- Canais digitais - por exemplo, vai ser comum que as
pessoas usem Alexa para compras de roupas.
- Omnicanalidade: ser cada vez mais omnichannel de
verdade, integrando canais. Não segmentar as áreas.

Uma tendência muito legal é a quantidade de compra
que os consumidores fizeram no e-commerce- dos
consumidores que já consumiam e seguiram
consumindo em 2020 teve 57% desse público
comprando de 4 a mais vezes ao longo de 2020. Essa
recorrência é a prova do consumidor comprando mais
online. As empresas se estruturaram melhor pra isso com tracking do pedido, perguntando como foi a
experiência… Isso deu mais segurança pros
consumidores. todos os grandes players de mercado
investiram forte nisso.

— Eduardo

— A*

A mídia digital está em constante mudança. Ela
acompanhou também essa tendência de ser mais
conteúdo e menos promoção. Você sempre era
impactado por promoções, descontos… E hoje eu já vejo
que você tem pequenos teasers, algum tipo de
conteúdo de vídeo. Quando você está na mídia, nessa
etapa de conversão, faz parte isso chegar em você. O
que vejo são as mídias evoluindo. As possibilidades que
você tem nas redes sociais. Um vídeo e aí embaixo da
campanha os produtos…

No caso do PIX, o que vai acontecer é que a gente vai
matar os boletos, que pro e-commerce sempre foram
um problema. A taxa de aprovação do cartão de crédito
é 99% e de boleto (depende da marca) - 50 e 60%.
O consumidor tem muito costume de "boletar" - até que
você libere o boleto, derruba no banco e libera do
estoque - às vezes você segura 3 dias a mercadoria….
O PIX vai a médio prazo substituir o boleto.

— A*

— A*

* Entrevistada que trabalha em uma empresa líder de soluções de tecnologia e e-commerce.
Preferiu permanecer anônima por questões de sigilo.
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As compras online cresceram
exponencialmente em 2020 e continuarão
a dominar em 2021 e nos anos seguintes.
O GroupM prevê que o varejo eletrônico
global totalizou US $ 3,9 trilhões em 2020, ou
17% das vendas globais no varejo. A mudança
para tudo que é digital teve um grande efeito
nas expectativas dos consumidores, que
continuam a aumentar em todos os
aspectos, incluindo velocidade, flexibilidade,
acessibilidade e facilidade de retorno.

Prioridades do consumidor

O futuro do e-commerce de moda

&

O futuro do varejo de moda online
versus prioridades do consumidor
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Olhar para o futuro significa, antes de tudo,
entender o passado e o presente.
As tendências, na sua essência, representam
recorrências de padrões de comportamento e
de consumo - um reflexo de ontem e hoje
sobre o que o amanhã nos apresenta.
Dessa forma, segmentamos o nosso
mapeamento em 3 momentos: as tendências
que revisitam alguma informação passada, as
que adaptam o presente às demandas
contemporâneas e as que olham para um
futuro ainda pouco conhecido.

O futuro do varejo de moda online:
Origens
ressignificadas

Presente
adaptado

Futuro
criado
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O futuro do varejo de moda online

Origens
ressignificadas
Tendências que revisitam informações passadas
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Origens Ressignificadas

Negócio

Produto

Comunicação

O novo papel dos
influenciadores
A discussão sobre o "fim dos influenciadores" está em alta,
direcionando novos formatos de influência. Com o mundo
sofrendo mudanças constantes, o marketing dos influenciadores
não vai desaparecer, só vai evoluir. Os influenciadores com mais de
100.000 seguidores afetam apenas 6% das decisões de compra do
público jovem atualmente, de acordo com a Dazed, indicando que
esse tipo de estratégia de marketing começa a perder força. Dessa
forma, à medida que o mundo retorna às atividades,
influenciadores surgem como figuras de autoridade que estão
usando suas plataformas para promover mudanças reais durante
um período muito emocional da história.
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O novo papel dos influenciadores

Influência
consciente

Conteúdo
responsável

Monetização
em tempo real

De grandes empresas a órgãos
governamentais, cresce o incentivo
para influenciadores que promovam
a segurança e informação pública,
influenciando positivamente o
comportamento das pessoas.

Plataformas tem o poder de se
tornarem agentes de mudança.
E justamente por isso, marcas e
influenciadores nunca tiveram que
ser tão cuidadosos como agora com
o teor do conteúdo postado e como
eles o publicam.

A influência está sendo
democratizada, dando a capacidade
de que mais pessoas controlem como
são compensadas. O conteúdo
pay-for-play está ganhando força à
medida que influenciadores se
voltam para sites de assinatura para
monetizar seu trabalho.

A OMS fez uma parceria
com o influenciador
virtual Knox Frost, de 20
anos, com mais de 1
milhão de seguidores,
para atrair o interesse
dos jovens e
conscientizar sobre a
pandemia.

Da criadora da marca
@weworethat, nasce a
@wegavethat, uma
plataforma autônoma que
pretende aumentar a
conscientização sobre
pequenas empresas,
levantar fundos
emergenciais e incentivar
outros influenciadores a
fazerem o mesmo.

O Instagram lançou um
novo pacote de
ferramentas de
monetização que dará aos
criadores a capacidade de
ganhar dinheiro
diretamente com a própria
plataforma, sem ter que
depender de parceiros de
marca para postagens
patrocinadas.
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Produto

Comunicação

O retorno das
pop-ups
À medida que o futuro do espaço de varejo é cada vez mais
questionado, pop-ups e espaços temporários estão surgindo
como uma estratégia valiosa para marcas que buscam
mitigar uma lenta recuperação do número de pessoas à
medida que as ordens de bloqueio são menos rígidas. Menos
eventos presenciais e mais 'window shopping' serão a
marca registrada dos espaços temporários, o que faz com
que os eventos pop-up do futuro sejam completamente
diferentes. Assim como o restante do varejo, haverá mais
componentes virtuais e um novo conjunto de regras que
redefinirão o conceito de experiência.
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O retorno das pop-ups

Reinvenção
de inventários

Temporárias &
sustentáveis

Reforçando
estratégias locais

Varejistas estão recorrendo a
pop-ups e programas de desconto
para vender os volumes de estoque
em excesso que se acumularam após
meses de fechamento forçado.

A pandemia está levando à
necessidade de um espaço de varejo
mais flexível e modular. A escolha de
materiais sustentáveis é importante,
assim como a possibilidade de que
sejam desmontáveis para que
possam reviver em outros lugares.

O pensamento ágil induzido pela
pandemia está gerando novas
iniciativas de varejo, com marcas
usando pop-ups para reforçar sua
presença em áreas onde os
negócios já têm sucesso.

A marca dinamarquesa Ganni
promoveu a venda de
mercadorias antigas com
grandes descontos. Produtos
hibernados retornaram à uma
pop-up online. Milhares de
compradores fizeram fila
virtualmente, e o site
apresentava mais de 400
estilos de coleções
anteriores.

A pop-up reutilizável e
personalizável da
Burberry é feita de peças
que podem ser
reconfiguradas e
montadas em qualquer
país, ao invés de
precisarem ser
totalmente reconstruídas
em cada local.

Em Londres, a marca de
joias Alighieri, abriu uma
pop-up inspirada em
Florença, sua cidade
natal para o verão de
2020 - servindo massas
e vinhos junto com a
coleção mais recente.
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Comunicação

Estratégias
de texting
O SMS está mudando a cara do atendimento ao cliente as marcas usam mensagens de texto e bate-papo para
oferecer experiência, orientação e educação durante o
coronavírus e além. Segundo a Salesforce, 64% dos clientes
preferem o serviço de consumidor por mensagem de texto e
SMS em vez de fóruns online e assistente de voz. Já 83% dos
millennials afirmam que eles querem se comunicar com as
marcas por mensagem de celular. Saber que existe uma
pessoa enviando mensagem - e não um robô - é um grande
atrativo para os consumidores de hoje, que gostam da
natureza pessoal e imediata das mensagens de texto.
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Estratégias de texting

Suporte
humanizado

Empatia
como moeda

Pagamentos
por mensagem

As marcas estão usando SMS para levar
o atendimento personalizado ao cliente
para o próximo nível. Especialistas
humanos sempre conectados e
disponíveis por meio de chat, educam os
consumidores, respondem a perguntas
específicas em nível pessoal, oferecendo
um novo senso de interação.

Repensando suas estratégias de
comunicação e vendas para levar em
consideração a sensibilidade, muitas
marcas usaram a pandemia como uma
oportunidade de criar uma conexão
mais íntima com seus clientes por
meio de plataformas de bate-papo que
criam empatia e fornecem suporte.

Antes apenas uma ferramenta de
marketing, o envio de mensagens de
texto é agora um mecanismo de
comércio em crescimento, à medida
que as marcas aproveitam a facilidade
e a familiaridade das mensagens para
oferecer experiências de compra
simples e personalizadas.

A Rooted NYC, utiliza o SMS
para clientes que procuram
aconselhamento instantâneo
sobre cuidados com plantas,
respondendo perguntas e
preocupações (com imagens
também) para especialistas
em cuidados com plantas,
tudo em tempo real,
executado manualmente por
uma equipe interna.

A linha de roupas de
banho da Summersalt,
converteu seus canais
de atendimento ao
cliente em uma linha
direta de suporte
psicológico/emocional
gratuito no auge da
pandemia do
coronavírus.

O WhatsApp lançou no
Brasil uma alternativa
aos pagamentos
digitais. Os
consumidores vinculam
sua conta do WhatsApp
aos cartões de crédito
ou débito Visa ou
Mastercard, permitindo
que façam pagamentos
sem sair do aplicativo.
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Customização
em massa
Consumidores continuam a sofrer as consequências do
isolamento e sentem receio ao entrar em espaços físicos de
varejo. Varejistas precisarão continuar a refinar suas ofertas
online para garantir que estão maximizando as oportunidades
disponíveis. Com um crescimento de 47% no e-commerce
brasileiro (Webshoppers), sua maior alta em 20 anos, as
empresas terão que revisar fundamentos do varejo on-line para
garantir processos de checkout e devolução fluidos e perfeitos. À
medida que a sensação de emergência aumenta, consumidores
estão procurando por mais do que apenas ajuda nas transações,
mas um serviço que ajude a recriar os aspectos experienciais e
divertidos das interações físicas no online.
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Customização em massa

Informações
de tamanho

Gestão
de entrega

Serviços
exclusivos

Com a necessidade de minimizar as
devoluções e maximizar a satisfação do
cliente, será fundamental para os
varejistas comunicar e deixar claro os
atributos de medidas e caimento,
utilizando de inovações tecnológicas
para facilitar a assertividade da escolha
do consumidor.

A velocidade de entrega tornou-se o
principal ponto de dor do consumidor
durante a pandemia. À medida que os
serviços postais, empresas de entrega e
varejistas ficam sobrecarregados com os níveis
altos e repentinos de demanda, será
necessário rever estratégias de entrega para
torna-las mais eficientes, seguras e
sustentáveis.

Lojas físicas se tornam uma opção
menos atraente para os consumidores e as empresas precisam encontrar
maneiras de trazer experiências de
personalização na venda para os
espaços digitais, estendendo o serviço
de maneira criativa para fora do reino
físico.

A Zeekit, em parceria com
a Asos, lançou a See My
Size, onde a realidade
aumentada é usada para
mostrar roupas para
pessoas de diferentes
alturas e tamanhos. A
solução permite que os
consumidores se tornem o
modelo e experimentem as
peças em si mesmos.

O Uber lançou o Uber
Direct para ajudar a
atender à crescente
demanda por entrega.
Empresas que vendem
diferentes tipos de
produtos poderão utilizar
a plataforma da Uber
para conseguir entregálos utilizando da rede de
motoristas da empresa.

Na Ralph Lauren, as
consultorias virtuais
estão gerando resultados
positivos. A presidente e
CEO Patrice Louvet
afirma que, nas lojas da
América do Norte, as
consultorias virtuais
dobraram as compras do
consumidor regular da
marca.
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A loja física
é opção
Empresas foram levadas a repensar a experiência na loja física, já que
os compradores tendem a passar ainda menos tempo no local e
tendem a ter menos interações com os produtos. Mesmo com o alivio
das restrições em alguns locais e a reabertura das lojas, as ondas de
isolamento causaram mudanças duradouras no comportamento do
consumidor. Reaproveitar o espaço em torno de flexibilidade,
soluções eletrônicas, distanciamento social e novas ferramentas é
fundamental neste momento. Varejistas que desejam suprir as
divergências, devem remodelar suas lojas físicas, criando espaços que
combinem menos metragem quadrada e mais integração digital.
Experiências de marca ainda têm seu valor, mas devem ser atraentes e
seguras o suficiente para fazerem os compradores saírem de casa.
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A loja física é opção

Modular
e flexível
O novo papel da loja como um centro
de distribuição demandará um design
modular e flexível no varejo, já que as
marcas precisarão entregar com rapidez
e conveniência sem perder a qualidade
de serviço. A adaptação das lojas
também possibilitará a integração de
materiais mais sustentáveis.
A nova loja da marca
americana de moda masculina
O.N.S, aberta no SoHo, em
Nova York, foi pensada para ser
multifuncional. Com cerca de
10 metros, um sistema
customizado de cortinas pode
ser usado como backdrop ou
divisor durante os eventos. Os
racks e prateleiras também se
movimentam

Lojas
estúdio

Design para o
distanciamento

A pandemia gerou um boom na transmissão ao
vivo e nos serviços online, com o engajamento
por vídeo se tornando uma ótima maneira para
os funcionários da loja alcançarem os clientes
em casa. Adaptar espaços para que estes
conteúdos possam ser criados com alta
qualidade se tornará cada vez mais comum.

Projetar para a distância agora é imperativo
para os varejistas que procuram se manter
relevantes de uma forma segura e
tranquilizadora. Criar experiências em torno
de um espaço socialmente seguro será a
nova norma, portanto, as marcas devem
procurar adaptar o ambiente para dar vida a
uma nova era de varejo.

A Très Bien, que possui
lojas em Londres e na
Suécia, lançou uma
versão virtual do seu
varejo no Zoom, onde os
compradores podem
ligar e falar diretamente
com um vendedor
dentro da loja, que pode
tirar dúvidas ou mostrar
produtos.

A loja de Dries Van Noten
em Los Angeles está
usando o espaço do
estacionamento para criar
novas experiências,
mantendo medidas de
distanciamento. O espaço
hospedará exposições de
arte, degustações de
comida e noites de
cinema drive-in.
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A evolução da
venda direta
Os varejistas tradicionais e as principais marcas estão direcionando
seus canais de vendas para o “direto ao consumidor”, a opção mais
atraente para marcas que procuram maximizar as vendas e atender às
novas preferências dos consumidores. Enquanto varejistas de massa
começaram a comprar as marcas DTC ou lançaram sub-marcas
que se parecem com elas, agora uma nova geração de marcas DTC,
está fazendo sucesso com a Geração Z. De acordo com a
consultoria eMarketer, as vendas do segmento DTC atingiram os US$
14,28 bilhões somente nos EUA em 2019, e as previsões indicam um
crescimento acima dos 20% em 2020.
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A evolução da venda direta

A ascensão
DTC
Quando se trata de canais de vendas
tradicionais, os grandes varejistas
estão lançando marcas próprias que
tentam combinar a acessibilidade
das grandes lojas com o design de
uma marca DTC.

A Target está entre as mais
bem-sucedidas,
desenvolvendo marcas
próprias em várias categorias,
de produtos de limpeza a
roupas. Entre as mais recentes
estão All In Motion, uma linha
de roupas ativas para
mulheres, homens e crianças
inspirada em estilos e tecidos
de marcas líderes do atletismo.

Controle de
narrativa

Novas
expectativas

A venda direta ao consumidor dá às
marcas mais controle sobre como seus
produtos são distribuídos,
comercializados e apresentados,
oferecendo uma oportunidade valiosa
de criar uma sensação de marca
sofisticada tanto online quanto por meio
de ativações físicas, como pop-ups.

As expectativas do consumidor em
relação à integridade de uma marca
estão maiores do que nunca – e vão
além de uma linguagem "autêntica" de
marca. Com marcas DTC crescendo
cada vez mais, também aumenta a
expectativa dos consumidores em
relação à integridade da marca e do
produto.

Para elevar a percepção da
marca, a Nike recentemente
encerrou diversas parcerias
de varejo, optando por focar
em uma estratégia de venda
direta. A marca também
decidiu fechar algumas lojas
de baixa performance,
investindo em espaços de
experiência e flagships em
mercados representativos.

A Pangaia equilibra a
mistura entre marca de
moda e sustentabilidade,
explorando a psicologia
das cores e o interesse
dos jovens consumidores
em roupas confortáveis,
com uma abordagem
científica - ela se
apresenta como um
coletivo de cientistas,
designers e tecnólogos.
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Marketing
de fidelização
A partir deste momento, o marketing de fidelização deve se tornar
uma prioridade para as marcas, enquanto muitas lutam para reter
consumidores instáveis, hiperinformados e habilidosos. À medida
que os mercados globais se tornam cada vez mais comoditizados, a
adoção de soluções de fidelidade digital é um diferencial importante,
permitindo que marcas aproveitem os dados dos consumidores para
personalizar produtos, serviços e campanhas de marketing, melhorando
também a experiência do usuário. Marcas precisarão construir laços
mais estreitos com os clientes, usando sistemas de CRM, criando
ecossistemas que aumentam a lealdade do usuário, melhorando a
qualidade do serviço e protegendo novos consumidores por meio de
inovações tecnológicas, como o Blockchain.
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Marketing de Fidelização

Plataformas
de blockchain
À medida que programas de
fidelidade tradicionais envolvendo
cartões físicos se tornam cada vez
mais obsoletos, programas de
recompensa baseados em
Blockchain apresentam
oportunidades mais atraentes para
o envolvimento do cliente.
A plataforma de recompensas
Blockchain MiLk, em parceria com o
outlet de luxo coreano Shinsegae
Duty Free (SDF), passou por uma
integração do sistema, que
possibilita que milhões de clientes
em toda a Ásia possam trocar seus
pontos SDF por criptomoedas MLK.
Consumidores também obtém
acesso ao ecossistema de
fornecedores da empresa.

Ajuda
personalizada

Recompensas por
atividades saudáveis

Empresas continuam a desenvolver
estratégias de aquisição e retenção de clientes.
Novas soluções oferecem maneiras de
personalizar marketing, produtos e serviços;
usando automação avançada para coletar e
agenciar dados, as marcas estão levando
programas de fidelidade personalizados
para um novo território digital.

Como ferramenta para fixar programas
de fidelidade na economia
comportamental e aos consumidores,
algumas empresas passam a desenvolver
seus programas de fidelização
centrados em sistemas de recompensa
que são ativadas através da atividade
física e praticas saudáveis.

Um programa chinês da Nike foca em
fazer promoções que vão muito além
dos principais produtos,
impulsionando a cultura e a internet
cloud. Aproveitando as plataformas
locais, como o WeChat, o programa da
marca oferece propostas baseadas no
acompanhamento da performance, em
treinos físicos e em conteúdo de
nutrição, além de eventos com
treinadores profissionais.

A plataforma de mídia social Strava e
a marca britânica de roupa de
ciclismo Le Col lançaram uma nova
verão beta do programa Rewards For
Riding em agosto de 2020. Propondo
desafios que dão recompensas
conforme a performance, o
programa permite que ciclistas do
mundo todo ganhem pontos por
cada quilômetro pedalado e tenham
direito a descontos nas linhas de
produto da marca
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O novo papel
das redes sociais
As redes sociais atingiram novos patamares durante a pandemia,
com mais de quatro bilhões de usuários a cada mês. De acordo
com o Socialbakers, o uso do Facebook às 5 da manhã cresceu 98%
do segundo para o terceiro trimestre de 2020. Como resultado, as
redes estão se tornando espaços cada vez mais conturbados e
supersaturados, levando os usuários a plataformas
autorreflexivas e canais menos estimulantes visualmente.
Narrativas de crescimento ilimitado não ressoam mais com gerações
jovens, que estão encontrando consolo em espaços online mais
desacelerados e seguros. As marcas devem recorrer às mídias
sociais para oferecer alegria, compartilhar notícias, verdades e
ampliar a criatividade do usuário.
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O novo papel das redes sociais

Sonic
Social
Como previsto pela publicação MIT
Technology Review, o futuro das redes
sociais é cada vez mais fundamentado
pelo áudio. As comunidades baseadas
em voz ganham poder e popularidade,
criando espaços para conversas mais
orientadas para o diálogo e centradas
em soluções para a comunidade.
O Clubhouse é uma espécie de
sala de chat com áudio ao vivo,
que substitui as tradicionais
conferências, reuniões e batepapos no geral. Em janeiro, foi
avaliado em US$ 1 bilhão (ele valia
'apenas' US$ 100 milhões em maio
de 2020). Em dezembro, o Twitter
anunciou o lançamento ainda em
fase de testes do seu novo
recurso por voz, o 'Spaces'.

Parcerias
digitais

EntreTikTok-enimento

Comunidades digitais se tornaram
essenciais em meio à uma massificação da
solidão, crise financeira e de saúde. Novas
comunidades oferecem suporte para
encontrar vagas de trabalho, enquanto
aplicativos oferecem aos usuários a chance
de construir conexões pessoais e aprofundálas em vida real.

A influência do TikTok na moda é
evidência da sua popularidade como
plataforma, especialmente entre a
Geração Z. No TikTok a tendência é
produzir um conteúdo de qualidade com
pluralidade e vulnerabilidade,
exemplificando uma abordagem mais
aberta e bem-humorada da categoria.

New Comma é uma
comunidade de oportunidades
para criativos africanos locais e
de diáspora. O serviço fornece
recursos para criativos
africanos no mercado de
trabalho, permitindo que
usuários criem um portfólio,
conectem-se com outras
pessoas e encontrem
novas funções.

Em setembro de 2020 a
plataforma lançou seu próprio
#TikTokFashionMonth,
rivalizando com a autoridade
atual do Instagram em
conteúdo de moda online, mas
também nas semanas de moda
física. Marcas de luxo como
Saint Laurent, Dior e Louis
Vuitton decidiram embarcar.
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Experiências
microdigitais
Os consumidores hoje estão acostumados com transmissões ao vivo e
estão mais dispostos a se envolver com as marcas por meio de
métodos não tradicionais. À medida que os profissionais de marketing
seguem renovando as experiências do consumidor digital, surge uma nova
oportunidade: microeventos virtuais de marca. Um relatório recente da
AppDynamics aponta que para 88% das organizações a experiência digital
do cliente agora é a principal prioridade. Devem ser considerados
programas digitais pequenos ou temporários online, que visam agregar
valor inesperado à vida dos consumidores. Experiências digitais bem
elaboradas podem recriar a descoberta e o senso de coletivo que
desapareceu com o surgimento de identidades digitais e, claro, o
isolamento social.
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Experiências microdigitais

Terapia
Digital
As marcas estão cada vez mais procurando
ajudar os consumidores em suas dores
pessoais. O conteúdo que alinha marcas a
especialistas e líderes de pensamento irá ganhar
confiança e permitir um envolvimento mais
profundo e pessoal. A terapia digital cresce e
tem o poder de ajudar consumidores a superar
problemas muitas vezes não identificados.
A marca Billionaire Boys Club em
parceria com TheFutureParty,
hospedou um painel virtual que
funcionou como uma sessão de
terapia digital. O “You Are Not
Alone”, foi formado por
especialistas e defensores da
conscientização sobre saúde
mental e a discussão abordou os
estigmas em torno do tema para
diferentes comunidades.

Info-marcas

Entretenimento
na compra

As “marcas de informação” funcionam
como enciclopédias virtuais, produzindo
conteúdos informativos e posicionando seu
produto como acessório aos aprendizados.
Essa tendência está evoluindo à medida
que as marcas tornam seu arquivo de
conteúdo, ideias e informações
facilmente acessível aos consumidores.

A ascensão de compras em coletivo,
assim como o conforto promovido pela
opinião de outros consumidores,
alavanca o movimento de compras ao
vivo com programação e apresenta um
novo formato de varejo, focado na
interação e no coletivo.

Em setembro de 2020, o Museu
Ikea lançou um arquivo online de
seu catálogo de assinatura, com
todas as produções desde 1951. O
arquivo atua como um parâmetro
de estilos de vida e gostos desde
essa época. Com sua mais recente
experiência micro digital, o museu
incita um conhecimento mais
profundo sobre cultura e história
entre seus consumidores.

A loja Moda Operandi lançou o
Moda Live, uma série de eventos
de compras transmitidos ao
vivo (via Bambuser , plataforma
sueca de compras ao vivo)
dando vida à experiência de
compra por meio de vídeos
interativos. Ao contrário do
conteúdo pré-gravado, a
compra digital ao vivo cria um
diálogo direto com os
seguidores das marcas.

&
Presente adaptado

Negócio

Produto

Comunicação

Novas estratégias
de estoque
Novas abordagens e oportunidades no varejo estão surgindo,
impulsionadas por uma combinação de grandes estoques
remanescentes e consumidores cada vez mais preocupados com o
valor dos produtos. As marcas devem usar essa pausa nas
negociações “normais” para se anteciparem em questões
anteriormente emergentes, que agora virão à tona na mentalidade do
consumidor que foi permanentemente alterado por essa experiência.
Assuntos como sustentabilidade, consumo local e economia
regenerativa entram em ascensão. A crise está abrindo
oportunidades para melhorarias na cadeia de suprimentos e nos
processos de produção, acelerando mudanças em direção a uma
pegada de varejo que seja mais integrada a valores e propósito.
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Novas estratégias de estoque

Estoques
atemporais
À medida que os varejistas multimarcas estão
focando em produtos mais assertivos a partir
da coleta de dados sobre as compras e
clientes, as marcas deverão considerar
racionalizar as linhas de produtos. Sempre que
possível – e para marcas com um bom balanço
patrimonial – é preciso pensar nos produtos já
produzidos para outras temporadas também.
A Levi's afirmou que apenas de
15% a 20% dos seus produtos
são de temporadas e 70% são
básicos. Por isso, ela planeja
aproveitar essa linha básica na
próxima temporada, o que
reforça os benefícios de se
desenvolver itens atemporais.

Lojas físicas
menores

Novos
calendários

As empresas devem considerar como será o
formato de sua loja do futuro. É preciso ponderar
quais tipos de experiências os consumidores
desejarão em um futuro que será definido pela
distância e compra online. Os itens na loja
podem ter um papel mais pensado e
estratégico, funcionando como um espelho dos
produtos vendidos digitalmente.

Os desfiles de moda ao vivo permanecem
cancelados pelo resto do ano, migrando para
os formatos digitais. Por muitos anos, a
indústria lutou com desfiles e um calendário
que não coincide com a data de entrega dos
produtos. À medida que avançamos na
pandemia, há uma oportunidade para a
indústria repensar o calendário da moda.

A loja H&M no Mitte Garten é um
espaço de 300 metros quadrados
que apresenta o foco na redução
de tamanho e varejo local.
Contando com curadorias
especiais e 120 itens vintage
selecionados por estilistas locais.
Lojas menores ajudam a focar no
controle do SKU, oferecendo
edições mais focadas, o que a
longo prazo resultará em resultados
financeiros mais sólidos.

A Saint Laurent se retirou do
calendário de desfiles de
setembro, usando a
pandemia para criar um novo
relacionamento com seu
cliente. A quebra do
calendário permitirá
conceber novas coleções
movidas pela criatividade e
uma perspectiva atual.
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Conteúdo
Lo-fi
As medidas de distanciamento social e a redução de
orçamentos forçaram as marcas a abandonarem os métodos
tradicionais de publicidade e usar a criatividade na produção,
filmagem e estilo das mensagens e anúncios da marca.
Profissionais criativos continuam a produzir campanhas incríveis,
mas agora com poucos recursos, fazendo com que a produção
de conteúdo Lo-fi cada vez mais supere as superproduções
glamourosas. As campanhas com um toque DIY se tornam cada
vez mais importantes para conquistar o engajamento do usuário;
com isso, as marcas estão reduzindo seus gastos e usando a
criatividade para produzir e criar conteúdo durante as restrições
do isolamento social.
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Conteúdo Lo-fi

A nova produção
de conteúdo
A pandemia forçou anunciantes a
priorizarem a segurança dos
funcionários e reavaliar sua produção
de conteúdo, o que afetou a estética
visual e a sensação causada pelos
anúncios. Profissionais, marcas e
agências buscam agora a estética
desejada em locais inesperados.
O fotógrafo italiano
@alessioalbi se destacou
neste método de
produção e até produziu
uma campanha de fotos
feitas a partir de um
celular Xiaomi Mi 10,
popularizando o
movimento
#ShotOnMI10.

Produções
internas

Hi-tech
encontra o lo-fi

Os consumidores ainda querem ver
novos produtos, mas de uma forma
que dialogue com sua própria
situação. As marcas buscam
trabalhar mais internamente em
uma tentativa de se conectar com
os consumidores e reutilizar
produtos secundários da marca.

O renascimento criativo trouxe novas
soluções para problemas criativos. Novas
tecnologias combinadas com a produção
lo-fi ajudaram a transformar sessões de
fotos por videoconferência em editoriais
luxuosos. A exploração da mistura de
mídias pode ser usada por marcasque
querem produzir conteúdos de qualidade
com limitações lo-fi.

A marca de venda direta de
moda praia Andie fez sua
estreia no TikTok em abril,
lançando sua coleção de
primavera com conteúdo
produzido por seus próprios
funcionários; essa série de
vídeos divertidos foi dirigida
remotamente pela diretora
criativa da marca, Alda Leung.

A revista Notion contratou o
fotografo britânico Will Beach para
fotografar um novo editoral com a
artista de Los Angeles DJ Kesh. A
dupla usou o isolamento como
uma limitação criativa para
explorar os limites da produção de
conteúdo por videoconferência.
Beach usou um projetor portátil
Optoma para combinar o cenário
de sua casa com as fotos feitas de
Kesh, em sua casa por Facetime.
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Ativando o
Localismo
Conforme consumidores passam mais tempo em casa, a
demanda para que o impacto positivo de seus gastos cheguem às
comunidades locais aumenta, acelerado pela ansiedade ambiental
e social. Os dados da pesquisa Think With Google mostram que 40%
dos consumidores brasileiros começaram a comprar mais em
comércios locais desde o início do isolamento social. As empresas
também precisarão aproveitar o desejo crescente pela proximidade
e conveniência. Conforme o consumidor muda como e onde distribui
seus gastos, será necessário que as marcas o sigam por onde estes
caminhos levarem.
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Ativando o Localismo

Novas rotas para
o consumidor
O fato de pessoas buscarem cada vez mais por
informações dentro de comunidades de
confiança, aliado ao impacto da pandemia nas
gerações mais jovens, faz com que muitos
comecem a buscar novas maneiras de
ganhar dinheiro fora de empregos
tradicionais.

A Macy's está estendendo seu
programa Style Crew, que antes
era aberto apenas para
funcionários. Os embaixadores
online agora podem promover
produtos postando links da loja
ou promovendo itens em
“vídeos compráveis” na
plataforma Style Crew, sem
nenhum número mínimo de
seguidores.

Capacitando a
comunidade

Entrega
local

À medida que as pessoas veem os impactos da
recessão e da pandemia mais imediatamente
em suas comunidades diretas, os varejistas
devem reagir construindo estratégias que
priorizem a comunidade local. Surgem mais
estratégias que atendam a essas necessidades
por meio de iniciativas de contratação e
construção de comunidade.

O papel da loja local está mudando, com a
ascensão de aplicativos sob demanda e o
desejo por entregas mais imediatas. Por causa
da pandemia, varejistas devem elaborar
espaços funcionais em áreas inutilizadas
devido ao isolamento, assim como aprimorar
sistemas de entrega para que sejam mais
intuitivos e rápidos.

Em Compton, LA, a Foot Locker
também lançou uma loja focada na
comunidade, comprometendo-se a
recrutar talentos em um raio de
cinco milhas, trabalhando com
artistas locais, realizando limpezas
de bairro e mantendo uma horta
comunitária. Celebra e divulga
diversas marcas locais com produtos
exclusivos

Usando depósitos menores,
tipicamente urbanos, a loja de
departamento Target consegue
fornecer entregas mais rápidas
com níveis de qualidade
maiores. As lojas atendem com
80% do volume de vendas
digitais, sendo 24% delas
entregues no mesmo dia, ou
também por retirada na
calçada e drive-thru.
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Evolução chinesa
A China é agora o mercado de IA de mais rápido crescimento em todo
o mundo, e espera-se que a indústria alcance RMB 1 trilhão (US $ 140
bilhões) até 2030, de acordo com o Conselho de Estado da China . Os
gigantes do comércio eletrônico da China têm investido no
desenvolvimento de tecnologias de IA nos últimos anos, criando
organizações de pesquisa internas, como a DAMO Research Academy
da Alibaba e a JD AI Research, que permitem uma personalização mais
profunda e uma previsão mais precisa da demanda do
consumidor. Os gigantes do varejo da China estão aproveitando os
esforços de milhares de empresas chinesas para criar um
ecossistema que é mais rápido, mais inteligente e mais eficiente do
que as infraestruturas de negócios tradicionais.
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Evolução chinesa

Cadeias de
abastecimento
precisas
Os emergentes sistemas de manufatura
inteligentes e baseados na nuvem estão
aproveitando os principais dados do
consumidor para ajudar as marcas. Vemos o
desenvolvimento de plataformas digitais
sofisticadas e a utilização de IA e algoritmos
de big data orientados pelas preferências do
consumidor para personalizar a produção.
A Alibaba lançou a Xunxi Smart
Manufacturing Factory em setembro de
2020. A fábrica inteligente permite a
produção sob demanda informada por
percepções do consumidor e
tendências de mercado em tempo real
agregadas das plataformas de ecommerce do Alibaba , e é alimentado
por uma plataforma de design baseada
em nuvem onde designers externos e
usuários individuais podem
simplesmente fazer login para usar.

Logística ultra
agilizada

Impulsionando a
sustentabilidade

Para satisfazer às expectativas crescentes dos
consumidores chineses, que agora esperam que
as entregas sejam sob demanda e gratuitas, o
Alibaba e a JD.com têm investido na automação
de suas operações logísticas. Só o Alibaba
investiu cerca de US $ 15 bilhões em automação
logística e tecnologia sem motoristas, procurando
navegar por novos caminhos na eficiência da
cadeia de suprimentos e no uso de dados.

Tanto a Xunxi Smart Manufacturing da Alibaba
quanto a parceria da JD.com com a Blue
Yonder procuram reduzir a quantidade de
excesso de estoque produzida, alimentando o
planejamento preciso da demanda e a
fabricação personalizada com inteligência
artificial. Isso traz maior eficiência nas
cadeias de suprimentos que resultam em
menos desperdício de recursos.

Drones de entrega e veículos
autônomos se tornam realidade. A
Alibaba revelou sua primeira frota de
robôs de logística movidos a IA,
Xiaomanlv, em setembro de 2020.
Xiaomanlv tem inteligência cognitiva
semelhante à humana que pode
ajudar a navegar em cenários
complexos, evitar obstáculos com
segurança e lidar com curvas e
paradas de emergência

Em parceria com a Alibaba em
novembro de 2020, a Unilever
pilotou máquinas de
reciclagem alimentadas por IA
que podiam escanear o lixo
para identificar que tipo de lixo
plástico ele continha. Isso
permite um processo de
reciclagem e reutilização mais
eficiente.
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O futuro do varejo de moda online

Futuro
criado
Tendências pioneiras que nos antecipam o futuro
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O mundo dos
produtos virtuais
Estamos prestes a entrar no mundo dos produtos virtuais, onde todas
as coisas terão uma versão digital e o conceito de produto,
juntamente com tudo o que ele representa, transcenderá o mundo
físico. No futuro, lojas que não vendem produtos reais proporcionarão
uma jornada de compra mais imersiva e cativante, e roupas
desenvolvidas apenas para o mundo digital eliminarão os limites da
criatividade para os designers. Os millennials e a Geração Z, movidos por
boas causas e propósitos, também adotarão a ideia da moda digital, já
que ela pode se tornar uma nova maneira de resolver os problemas
ambientais provocados pelo setor da moda. Marcas inovadoras e
profissionais criativos implementam novas tecnologias para se preparar
para o futuro da terceira plataforma e para a era da imaterialidade.
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O mundo dos produtos virtuais

Design 3D
A realidade mista está abrindo um novo
paradigma para o design. A pandemia
agora acelerou a demanda por design
digital, com mais marcas buscando
implementar a tecnologia 3D em toda a
sua cadeia de suprimentos.

A Ddigitt tem a missão de
conduzir a transformação digital
na indústria da moda, ajudando
as marcas a acelerar o processo
de digitalização da cadeia de
suprimentos. Especializada em
consultoria 3D e criação de
produto digital, Ddigitt oferece
ativos 3D prontos para uso, bem
como workshops, de sessões de
um dia a roteiros de vários anos.

Somente
roupas digitais

Tecnologia para
sustentabilidade

Conforme a realidade aumentada se
difunde para novos ambientes, vemos
uma nova geração de designers desafiar
a criatividade para trazer inovação ao
setor da moda, com criações
estritamente digitais, definindo novos
ideias de personalização em produto.

Enquanto a preocupação ambiental por parte
do setor da moda cresce, vemos que novas
tecnologias podem se tornar uma solução
sustentável, uma vez que são capazes de
transformar os sistemas que provocam
desperdício e de incentivar o consumo de
produtos exclusivamente digitais.

Em maio de 2019, a primeira
roupa digital de alta-costura
do mundo, criada pela The
Fabricant, foi vendida por US$
9.500 através da tecnologia
blockchain. A tecnologia
blockchain aplica o mesmo
sistema de segurança que
protege o Bitcoin para evitar
que as roupas digitais sejam
falsificadas.

A Neuro Studio criou sua segunda
coleção em 3D, com um sistema
sem desperdício. Sustentáveis,
além de altamente tecnológicas e
funcionais, as peças de roupa da
marca são "produzidas somente
após o pedido. O objetivo é "criar,
promover e vender roupas sem
tocar em sequer uma única fibra
– tornando o processo totalmente
digital, da criação à compra".
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Colaborações
Virtuais
A pandemia fez com que as experiências digitais se tornassem uma
necessidade em vez de um movimento experimental, impulsionando a
inovação e a mudança, com implicações duradouras. Com o bloqueio
global forçando as equipes de criação a trabalhar remotamente, as
ferramentas digitais estão permitindo o máximo de produtividade e
comunicação. Os criativos do futuro precisarão ser artistas, tecnólogos e
cientistas, com a capacidade de imaginar novos sistemas que aprimorem
o mundo. Daqui para frente, o design espacial colaborativo virá à tona,
com ferramentas inovadoras que permitem esboços digitais,
prototipagem e revisão. Ferramentas de design, incluindo Sketchbox , The
Wild e Softspace, podem ajudar as equipes de criação a construir
projetos virtuais juntos.
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Colaborações Virtuais

Designs
inclusivos
A inclusão para o design passa a ser vista
por uma perspectiva de 360 graus,
demandando a acessibilidade de conteúdo
desde os criadores, até os projetos virtuais
desenvolvidos. Consumidores começam a
demandar que a indústria opere com base
na colaboração comunitária e priorize a
representatividade.
Para celebrar e ampliar o
trabalho de mulheres na
tecnologia de moda, a
diretora criativa de moda
digital Cat Taylor lançou o
@digi.gxl, um grupo global
de mais de 300 mulheres,
intersex, trans e não binárias
engajadas na arte 3D e
animação, em diferentes
estágios da carreira.

Digitalizado &
sustentável

Aprendizagem
digital

A sustentabilidade torna-se cada vez mais um
fator-chave no comportamento de compra alinhada à vontade de diversidade de looks, o
“fast fashion” evolui para o “fast digital fashion”.
Designers de moda virtuais passam a vender
por meio de canais próprios, indicando que a
moda do futuro será intrinsecamente
digitalizada e vendida em lojas especializadas.

A transformação digital tem sido difícil no
setor de educação devido ao fechamento
global de escolas e à necessidade crescente
de preparar gerações futuras para uma
indústria em rápida mudança. Aulas
transmitidas, tutoriais online, hangouts de
vídeo e materiais digitais serão primordiais
para lidar com o fechamento de escolas.

A Dress-X, varejista
multimarcas digital fundada
pelas empreendedoras Daria
Shapovalova e Natalia
Modenova, está vendendo
coleções digitais de artistas
3D, oferecendo apenas itens
digitais ou reproduções
digitais de produtos
originalmente criados para o
mundo físico.

Preparando-se para uma nova
era de design virtual, as
instituições com visão de
futuro estão investindo cada
vez mais em novas tecnologias.
O laboratório de aprendizagem
digital do London College of
Fashion ajuda os alunos a
usarem ferramentas digitais
3D, como Rhino, Clo3D e
HoloLens
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A realidade aumentada
encontra o varejo
As linhas da realidade física e digital se fundem cada vez mais.
O comércio da Realidade Aumentada está introduzindo maneiras
inovadoras de envolver e capacitar os consumidores de hoje,
especialmente em meio ao isolamento social.
O futuro do comércio de RA é otimista - capacitando os
consumidores com mais confiança, por caminhos mais curtos
para a compra e experiências envolventes. Conforme os gigantes
da tecnologia como Apple, Google e Microsoft entram no mercado
de RA, as interfaces das próximas gerações vão continuar
transformando a forma como pesquisamos e compramos.
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A realidade aumentada encontra o varejo

Testes
em RA
Os consumidores estão mais experientes
com tecnologia e exigem experiências de
compra mais interativas e personalizadas.
Preenchendo a lacuna entre as compras
online e offline, os recursos de teste virtual
em Realidade Aumentada continuarão a
abrir novos caminhos para varejistas aumentando a receita, mas também a
confiança do consumidor.
O novo recurso do Pinterest, Try
On, permite que usuários
experimentem tons de batom no
aplicativo. Com foco na
construção de produtos
inclusivos, a plataforma integrou
o Try On com um recurso de
gama de tons de pele, para que
os Pinners possam ver tons de
lábios semelhantes em tons de
pele que combinam com os seus.

Alfaiates
digitais

A compra
phygital

Em 2020, as devoluções de mercadorias
custaram US$ 550 bilhões apenas nos
Estados Unidos, com cerca de 52% de
devoluções nas categorias de produtos de
moda. Os varejistas estão agora
adotando a tecnologia de scan corporal
em 3D, que servirá como um catalisador
para alimentar as compras movidas à
Realidade Aumentada.

Impulsionados pela revolução do 5G e pelas
novas tecnologias, estamos no início de um
mundo “pós-produto”, onde o conceito de
um produto e o que ele representa significará
mais do que sua existência física. À medida
que os compradores mais jovens
continuam a fundir os reinos físico e digital,
as experiências de compras imersivas
estão surgindo como prioridade.

A plataforma móvel de
scan corporal Meepl
permite que clientes
criem perfis digitais em
3D. A recomendação de
tamanhos e os serviços
de camarins virtuais
oferecem uma
experiência de compra
online mais personalizada
e integrada.

A varejista experimental,
Hipanda, superou com sucesso
a linha entre o físico e o digital
oferecendo espaços e
experiências de RA gamificadas
no decorrer da compra. Com
mais atualizações por vir, as
experiências aumentadas se
tornarão cada vez mais uma
parte importante do
design da loja.
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Influências da
Cultura Gamer
O crescimento da indústria de jogos criou um efeito cascata, com a
cultura do jogo se espalhando para outros setores, do esporte ao
entretenimento e até mesmo moda.
Com cerca de 2,6 bilhões de jogadores em todo o mundo, os jogos
agora fazem parte do mainstream e estão levando a um interesse
crescente em plataformas de transmissão ao vivo, por exemplo.
Deixando de ser uma categoria de nicho, as transmissões ao vivo de
videogames estão oferecendo às marcas a oportunidade de alcançar
públicos altamente engajados que passam em média 95 minutos por
dia na plataforma. A adoção generalizada de jogos faz com que eles
disputem cada vez mais com o cinema e a televisão, dando origem a
um novo horário nobre - o entretenimento de jogos.
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Influências da Cultura Gamer

E-parcerias
As organizações de esportes estão
construindo marcas de estilo de vida
que vão além dos jogos e entram em
mercados como moda. Parcerias e
colaborações com marcas fora do mundo
dos jogos ajudam a quebrar o estigma em
relação aos esportes eletrônicos

Em 2019, a Louis Vuitton
projetou skins e troféus para
o League of Legends,
enquanto a Gucci entrou no
mercado em junho de 2020,
colaborando com a equipe
de esportes britânica Fnatic
para lançar um novo relógio
após convidar a equipe para
seu desfile na Milan Fashion
Week em janeiro de 2020.

O social se volta
ao streaming

Designers
independentes

A migração para plataformas de
transmissão ao vivo de jogos vem para
aprofundar as conexões com o público.
Em resposta à popularidade do Twitch, o
Instagram expandiu sua transmissão ao
vivo, aumentando seu limite de tempo para
quatro horas. A TikTok também sinaliza sua
intenção de aumentar o foco em conteúdo
de jogos e transmissão ao vivo.

A ascensão de criadores independentes
alavancando plataformas sociais para
exibir e vender seus designs
diretamente para outros jogadores está
revelando um novo nicho na economia
de design. Esses artistas digitais oferecem
um conjunto de habilidades e uma base
de seguidores exclusivos.

Em setembro de 2020, a Burberry
se tornou a primeira casa de moda
a transmitir seu desfile no
Twitch. A colaboração inovadora
viu 42 mil espectadores
sintonizarem o stream de uma hora
e mostrou o potencial das marcas
de luxo em usar plataformas de
transmissão ao vivo para alcançar
um público mais jovem e
conhecedor do digital.

A conta
@animalcrossingfashionarchive
(Animal Crossing é um videogame de
propriedade Nintendo), rapidamente
se tornou almejada pelas marcas. Ela é
da fotógrafa Kara Chung, que lançou o
primeiro desfile de moda virtual
dentro do jogo. Recentemente, se
juntou ao DJ Micah Mahinay e à
plataforma de pagamentos móveis
Klarna, traduzindo itens de marca
física em versões digitais.
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Estratégias de
recommmerce
Os consumidores enfrentam o início de uma recessão, e aqueles
afetados pelo desemprego veem seu orçamento para gastos com
itens considerados não essenciais diminuir. Essa crise impulsionou
o crescimento do mercado de venda de itens usados, que irá se
manter nos próximos anos. Um relatório publicado pela ThredUp em
colaboração com a GlobalData afirma que as plataformas de
revenda irão crescer 69% entre 2019 e 2021. A conscientização
acerca do impacto ambiental do fast fashion também impulsionou o
mercado de itens usados, motivando as plataformas de revenda a
assumirem o discurso da sustentabilidade. As marcas estão se
adaptando às mudanças do mercado de varejo e transformando o
comércio reverso em um modelo de negócios.
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Estratégias de recommerce

Plataformas próprias
de revenda
De olho no crescimento do comércio
reverso, marcas estão lançando seus
próprios sites de revenda para
aproveitar a demanda por itens de
segunda mão, controlando o destino
dos seus produtos usados à medida
que o público abraça o conceito de
economia circular.
Lançado em outubro do ano
passado, o Levi's SecondHand
é uma plataforma de
recommerce e programa de
recompra que dá aos
consumidores a opção de
comprar jeans usados
diretamente da marca e trocar
peças velhas – e até
estragadas – por crédito.

Fintechs e
blockchain

Mercado de
aluguel atualizado

O uso de fintechs e de blockchain dá aos
consumidores a oportunidade de pesquisar o
valor de revenda de seus bens, além de garantir
a autenticidade de suas peças através de
plataformas transparentes e seguras. Muitas
marcas estão lançando suas próprias
plataformas de blockchain, de forma a
garantir a autenticidade de seus produtos e
construir uma comunidade.

As emergentes empresas de aluguel de
roupas despontaram como concorrentes
das marcas de fast fashion, mas a grande
ruptura causada pela pandemia, em
particular a perda da demanda por
roupas sociais e de festa, obrigou a
indústria a diversificar seus serviços e
mudar seu foco para a customização,
flexibilidade e sustentabilidade.

Lançada em agosto desse ano, a
MCQ, marca secundária da
Alexandre McQueen, é uma
plataforma criativa e tecnológica
onde novas coleções são criadas
por uma grupo rotativo de
colaboradores. Cada coleção
(intitulada de "ícones") pode ser
rastreada através da MYMCQ, uma
plataforma que usa o blockchain
para registrar e manter um registro
de troca de peças.

Em parceria com o app de
consumo sustentável CoGo, a
Hurr Colective lançou uma
calculadora de carbono que
quantifica as emissões
economizadas cada vez que
uma peça é alugada. Tornar os
benefícios ambientais claros e
palpáveis para o público será
uma estratégia essencial para a
indústria de aluguel de roupas.
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O futuro do varejo de moda online & Dafiti Group
O Dafiti Group tem se preparado para essas tendências, lançando uma séria de iniciativas que
contribuem para a construção do seu ecossistema de moda. Aqui, apresentamos algumas delas
(algumas inclusive já apontadas ao longo do estudo):
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Dafiti Envios: solução logística para
otimizar a entrega de produtos de
Marketplace, sob gestão da empresa.

Coleta em Casa: serviço
lançado em plena pandemia
para aprimorar serviço de troca
de itens.

Comunidade
3.0

Retira Fácil: pickup points em
estabelecimentos comerciais dos mais
variados, inclusive lavanderias, para
retiradas de produtos.

Meio ambiente, da
urgência à emergência

Mktplace: mais de mil sellers
(de pequenos produtores a
grandes marcas).
Entrega via bikes: em
teste no Brasil e Chile.

Ativações Gammers: Ações como
campeonatos no Twitch, como a Kanui,
marca do Grupo, tem feito.

Busca Look e Fit Finder: busca via
imagem no app e compra mais assertiva
com medições do corpo no site.

Geração
Recessão

Novas
Alianças

DFTlog: desenvolvimento e
gestão de serviços de logística
para sellers de marketplace, e
de inovações logísticas do
próprio grupo.

LEAP: o maior e mais automatizado centro de
distribuição do setor na América Latina.
Ecoeficientem conta com horta orgânica para
alimentação dos funcionários

My Look: página de inspirações de
look no site com curadoria de moda
de influencers.

&

Reflexões finais:
O futuro do varejo de moda online é sobre criar um ecossistema que responda, no tempo certo, às demandas
dos seus públicos de interesse - seja por meio de inovações de negócio, produto ou comunicação.
As marcas que conseguem fazer isso são aquelas que terão destaque no futuro.

Sobre o Dafiti Group:
-

A companhia reporta expressivo Net Merchandise Value (NMV) de
R$3.4 bilhões, tendo crescido 31% em 2020 em relação ao ano
anterior em moeda constante.

-

No último trimestre, o crescimento foi de 30% comparado com o
mesmo trimestre de 2019, com NMV de mais de R$1 bilhão.

-

A base ativa de clientes também contabilizou aumento significativo
no último trimestre de 2020, de 31.2% comparado com o mesmo
período de 2019, com mais de 7.7 milhões de clientes na soma de
suas operações.

O mundo viveu um ano atípico, com desafios que impactaram toda a
sociedade e também o nosso setor. Desde o início da pandemia,
prezamos pela saúde e segurança de nossos funcionários como
prioridade número 1, readequamos nossa proposta de valor para
continuarmos oferecendo a melhor experiência de compra aos nossos
consumidores e expandimos nossa plataforma a novos parceiros,
apoiando o nosso ecossistema.
Os resultados indicam que estamos no caminho certo, com uma
estratégia clara: crescer apoiando o crescimento de nossos parceiros,
colocando o cliente no centro de nossas tomadas de decisão e, assim,
gerando um impacto positivo nas pessoas e no planeta. Mesmo em
um ano tão desafiador, permanecemos na liderança de nosso setor de
e-commerce de moda - mantendo ainda a rentabilidade de nossas
operações com EBITDA positivo.
Philipp

&

Obrigada!
WGSN & Dafiti Group

