
Moda e Confecção
setor

Uma das maiores empresas de moda do Brasil, presente em mais de 25.000 lojas 
multimarcas (que vendem produtos de diversos fornecedores) atendendo a todos os 
perfis de consumo com produtos de alta qualidade.

EMPRESA

DESAFIO

“Como uma das principais empresas de 
moda do Brasil pode aumentar o 
engajamento e capacitação de vendedoras 
de suas lojas parceiras?”

O principal canal de vendas da empresa são lojas de rua multimarcas localizadas  fora de centros 
comerciais (shoppings e afins). Essas lojas revendem produtos em média de 50 marcas, dentre 
elas, a marca da empresa. As vendas nesse mercado está em queda devido à mudança de 
comportamento dos consumidores e da alta dependência do papel vendedoras que trabalham 
nessas lojas

Em geral, essas profissionais são pouco qualificadas e estão imersas num mercado dinâmico, 
vulnerável a tendências, onde o relacionamento com o consumidor é essencial. O altíssimo turn 
over é um agravante (12 meses), já que impede a especialização dessas profissionais. As 
vendedoras - cerca de 4 por loja -  não recebem treinamento técnico ou comercial e usualmente 
optam por oferecer um produto mais barato, pois têm dificuldade em explicar os benefícios de 
se adquirir uma peça de melhor qualidade, que é justamente o diferencial da empresa 
demandante. Para conhecimento, a satisfação dos clientes com os produtos da empresa é de 
95%, gerando uma alta taxa de recompra.

Hoje, a empresa não dispõe de um canal comunicação direto com essas vendedoras e o 
relacionamento é feito por 400 representantes comerciais. A empresa desenvolveu campanhas 
comerciais para engajar e estimular as vendedoras a oferecerem seus produtos por meio de 
premiações e bônus de natureza diversa, mas os resultados foram limitados. 

A empresa acredita fortemente na relevância dessas vendedoras para o sucesso de vendas de 
sua marca nestas lojas e tem o interesse em melhorar o relacionamento com essas profissionais. 
Assim, o desafio é capacitar as vendedoras das lojas multimarca para que que entendam os 
benefícios de um produto de alta qualidade (melhoria no comissionamento, satisfação do 
cliente e recorrência) e estejam mais capazes de oferecê-lo, realizando uma venda qualificada e 
com alta propensão de fechamento. Ademais, o desafio está inserido no contexto do mercado da 
moda, cuja pulverização dos clientes têm diminuído as vendas nas lojas multimarcas e, portanto, 
abre espaço para a inserção de ferramentas inovadoras que auxiliem no processo de venda.



1.

Chatbot;
Inteligências artificial;
Sales training;
Comunicação;
Gameficação;
Plataformas de aprendizagem;
Visão computacional;
Fashiontech;
Outras tecnologias que auxiliem na capacitação de pessoas;

ÁREAS DE INTERESSE

Aumentar o faturamento oriundo das lojas multimarcas

Melhorar o relacionamento com as vendedoras

Implantar ferramentas inovadoras de venda no mercado da moda

Aumentar o engajamento das vendedoras com a marca

Aumentar a capacitação em vendas das vendedoras

CONTATO

O HUB Minas Digital é um projeto que identifica desafios em grandes empresas 
e as conecta com startups ao redor do mundo capazes de implementar soluções 
inovadoras em projetos piloto remunerados. 

O HUB MINAS DIGITAL 

Se você possui ou conhece uma potencial solução para este desafio, entre em 
contato com marcelo.dionisio@hubdigital.mg.gov.br com a sua indicação.

RESULTADOS ESPERADOS
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BUSCA DE SOLUÇÕES


