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QUEM 
SOMOS?



A Ferraz é uma agência de pesquisa qualitativa  
e quantitativa que preza pela excelência na  
execução do serviço, buscando trazer sempre  
ideias e novas formas de leitura do mercado  
para seus clientes, mantendo-se sempre  
antenada com as novidades na área.

Nos pautamos no foco do trabalho, no bom  
relacionamento e dedicação para atingir além  
das metasestabelecidas.

Nossas hashtags diárias:
# Parceria  
#Foco
#Dedicação a cada projeto como se fosse único
#Conexão



O QUE 
DETECTAMOS?



#1 CUSTOMER CENTRIC, A OBSESSÃO 

QUE DEVE DURAR PARA SEMPRE

Não é mais uma opção: 
é obrigação manter o consumidor 

no centro do negócio



#2 Não existe mais on E off, é 
tudo 1 coisa só!

Chamado Seamless, ou seja, 
uma marca “sem costuras”



#3 Experiência, experiência e 
experiência



LOJA PAPEL 
SOCIAL, NÃO 
APENAS 
COMERCIAL

Restaurantes e cafés dentro 
da loja viram commoditie

Starbuck’s Reserve



Espaço de 
restaurante 

integrado com a 
loja da Macy’s



Tecnologia como o 
meio para 
melhorar essa
experiência

Mobile/IR/VR  como parte 
fundamental

Nike 5 Avenida



BOPIS como
mainstream 

E ainda, como alavanca para 
levar até à loja

Burlington Harlem NY



TRIAL DO PRODUTO COMO 
ALAVANCA DE COMPRA

A marca de colchões Casper 
lançou em Nova York o espaço

"The Dreamery", onde os clientes
podem agendar uma soneca por 

25 dólares para recarregar as 
baterias e fugir das pressões do 

dia a dia.



“A compra deve ser muito mais sobre a 
jornada, e não o destino em si”, 
Sucharita Kodali, vice-presidente 

Forrester Research,



#4 Tudo sob Medida mas, com 
limite!



CUSTOMIZAÇÃO

Nike Store que possibilita 
customização de produtos



DEEP RETAIL: USO 
DE DADOS PARA 
PERSONALIZAÇÃO

IMPORTANTE: saber o 
suficiente sobre o 
consumidor, e não 
absolutamente tudo a 
ponto de extrapolar a 
privacidade – tendências 
refletidas pela GDPR



#5 Venda direta ao Consumidor: 
uma nova cadeia?

Conexão direta empresa e 
consumidor, muito proporcionada 

através do e-commerce



#6 Cross–Commerce: se a internet é 
global, por que se limitar?

Marcas aproveitam a oportunidade 
para comércio com o mundo todo



Não existem mais
fronteiras

• Amazon.com entrega no Brasil
• AliExpress entrega mundo inteiro
• Macy’s USA entrega Brasil
• Havaianas: a marca de sandálias está 

no Taobao, o shopping online do 
Alibaba para o mercado chinês. Lá, as 
coleções da marca são vendidas a 
partir do equivalente a R$ 150, contra 
R$ 30 no Brasil;

• Melissa: produtos comercializados no 
Brasil a R$ 140 ganham espaço na 
Amazon UK ao equivalente a R$ 475.



#7 Assistente de Voz: praticidade no 
dia a dia 

Acionar o comando de voz com os 
assistentes tendem a se tornar 
hábito em diferentes mercados



#8 China Power: China continua como 
trend setter

Novas tecnologias já são realidade e 
fazem parte do dia a dia do varejo local



#9 Em meio a tanta tecnologia 
humanização entra como diferencial

Tecnologia como suporte para 
auxiliar as relações humanas, não 

substituí-las



#10 NÃO ESQUEÇA, DO PAPEL 
FILANTRÓPICO

Pessoas procuram encontro de 
propósitos!



#11 Block Chain: A TERCEIRA 
GERAÇÃO DA TECNOLOGIA

Como o avanço dessa tecnologia 
pode impactar o consumidor e as 

soluções do dia a dia?



#12 GIRL’S POWER LOUNGE: agora que 
vem elas!

Pela primeira vez em anos a NRF 
disponibilizou um espaço dedicado para 
discutir questões da mulher no varejo





#13 Genderless: desafio para as 
marcas que precisa ser discutido!

Já é realidade em algumas lojas os produtos 
“sem gênero”. O grande desafio é repensar, 
enquanto empresa, em um universo onde o 

gênero deixa de ser segmentação e os 
produtos são para todos que se identificarem.



Quer saber mais?
Entre em contato com a 

gente!

Contate-nos para uma 
apresentação aprofundada e 

personalizada para seu negócio


