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A Digitalização do Atacado e da Distribuição
Marketplaces, E-commerce e um Varejo em

processo de digitalização







A digitalização da economia, do consumidor 
e do varejo como base de discussão para o 

futuro do atacado e da distribuição.



A Revolução do 
Smartphone !



230 milhões de smartphones 
no Brasil

3,6 Bilhões de smartphones no mundo

80% das casas têm internet
120 milhões de usuários de 

WhatsApp
2 Bilhões de usuários no Mundo



Jornada do Cliente
=

Somatório de micromomentos entre 
necessidade ou desejo e compra



As 
pessoas 
acessam 
150 vezes 
o celular em 
média por dia

Fonte: Google



Pesquisa realizada pela Accenture em parceria com 
o Facebook ( Ago/2020 ) revelou que 83% dos 

brasileiros utilizam o WhatsApp em alguma parte
da jornada de compras de produtos e serviços



Os novos hábitos do novo 
consumidor pós covid-19



7 milhões de novos consumidores digitais em 6 meses ( jan/jun
2020 )

17 milhões nos últimos 18 meses (jan 19/jun 20 )

41 Milhões de consumidores digitais brasileiros
Fonte: Nielsen/E-bit

Andamos muitos anos em poucos meses !

57%dos brasileiros dizem comprar mais online agora do que 
antes da pandemia.
Fonte: Ipsos



Na última pesquisa feita pelo SEBRAE em Agosto 
de 2020 67% dos pequenos negócios disseram que 
estavam vendendo por meio de plataformas
digitais. E 16% dos que ainda não vendiam pela 
Internet iriam adotar a prática em breve.

Andamos muitos anos em poucos meses !



Penetração do e-commerce no varejo pelo 
mundo

35,3%

22,3%

16%

5,8%

2,5%

Fonte: Labs (América Latina), SBVC e E-Commerce Brasil (Brasil), Digital Commerce (Estados Unidos), J.P. Morgan (México), eMarketer (China, Reino 
Unido, Coreia do Sul, Canadá, França, Japão, Alemanha e Itália).
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O Share dos Marketplaces no E-commerce 
Brasileiro

2019 56%

2020 78%
Fonte: Nielsen/E-bit



Tipos de Martketplaces

Generalistas

Especializados ou Verticalizados

B2B



E como conectar as mudanças do 
consumidor e do varejo com a 

digitalização do atacado e a chegada dos 
marketplaces ?



A Jornada de Transformação Digital 
das Empresas de Atacado



Transformação digital - Agenda

1. Cultura Digital
2. Repensar 
Estruturas 

organizacionais 

3. Canais Digitais de 
Venda Integrados, 

Marketplaces

4. Comunicação Digital 
e Personalizada

5. Novas Tecnologias 6. Infraestruturas e 
uso intensivo de dados

7.Colaboração,Startups e 
Ecossistemas

8. Reinvenção do papel 
do Representante e 

das Lojas



Não é mais o cliente que vai até
a loja, é a loja que deve ir até o 

cliente !



400 Peta Bytes de dados são gerados a cada 
hora pelo varejo.



Reflexões Estratégicas
Temosque repensaro nossonegócio!



De onde vem as ameaças para 
o meu negócio?





Velocidade





A Liderança não está preparada para 
a economia digital !

Pesquisa do MIT Sloan Management mostra 
que menos de 10% dos gestores acreditam 
possuir uma liderança com as habilidades 
certas para a organização prosperar na nova 
era.



Jeff Bezos
Fundador e CEO Amazon

“Fracasso e invenção são gêmeos inseparáveis. Você não pode ter um sem o 
outro.”





“Não é o mais forte que sobrevive, nem o 
mais inteligente, mas o que melhor se 

adapta às mudanças.”

- Charles Darwin



A empresa que aprende tudo irá fazer sempre 
melhor do que a empresa que sabe tudo.

- Satya Nadella





• “Repensem suas
referências, seus modelos
de gestão, seus
concorrentes, seus modelos
de inovação, suas crenças e 
verdades!”
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