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Consultoria 
profissional

Estratégia, avaliação 
e percurso
Nossos profissionais de varejo oferecem uma rara 
combinação de experiência na interseção de tecnologia, 
dados, análises e ambientes de varejo. Depois de realizar 
uma avaliação aprofundada do seu ecossistema atual 
de TI e tecnologia, estratégia de negócios e objetivos, 
forneceremos recomendações acionáveis para ajudar 
a orientar sua próxima implantação de tecnologia e 
garantir que seja a correta. Como resultado, você terá 
um roteiro completo e poderá investir em soluções com 
mais confiança. Além disso, ajudaremos você a preparar a 
operação para o futuro. 

Nossos consultores agregam valor ao: 

• Concluir avaliações e análises detalhadas de negócios e 
casos de uso

• Colaborar para definir metas de solução, KPIs e métricas

• Criar percursos eficientes de adoção de tecnologia 

• Avaliar o ROI de soluções potenciais no nível da loja e/ou 
da cadeia de suprimentos

• Fornecer tecnologia de ponta e inovadora de prova 
de conceito (POC) no nível da loja e/ou da cadeia de 
suprimentos

• Analisar o impacto de novas implantações de tecnologia 
em sua operação de varejo de ponta a ponta

• Fornecer gerenciamento de fim de vida e obsolescência 
de produtos

Aproveite nossa abordagem 
consultiva para transformações 
tecnológicas complexas.

Embora as novas tecnologias possam acelerar rapidamente 
os esforços de transformação digital, muitos varejistas 
ainda não sabem como aproveitá-las de maneira mais 
eficaz. Entre identificar a tecnologia certa, gerenciar 
estrategicamente as mudanças durante a execução e, 
finalmente, perceber o valor após uma implementação 
bem-sucedida, há muitas peças em movimento – e muito 
pode dar errado. 

É aí que os consultores especializados da Sensormatic 
Solutions se destacam. Nossa prática de Consultoria 
Profissional, que abrange tecnologia, soluções e consultoria 
operacional, traz clareza até mesmo à mais complexa 
transformação de tecnologia de varejo, garantindo que 
você perceba o valor máximo de ponta a ponta. Confira 
como podemos adaptá-la para você.

Nossa prática 
de Consultoria 
Profissional, que traz 
clareza até mesmo 
à mais complexa 
transformação de 
tecnologia de varejo, 
garantindo que você 
perceba o valor máximo 
de ponta a ponta.
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Nossa abordagem 
sistemática e 
reproduzível para 
gerenciamento 
de risco
Graças ao nosso histórico de sucesso 
na implementação global das 
melhores soluções de tecnologia em 
ambientes de varejo, a Sensormatic 
Solutions desenvolveu uma abordagem 
sistemática e reproduzível para 
gerenciamento de risco. Essa 
abordagem orienta nossas ações 
durante três etapas distintas do 
engajamento: pré-avaliação, avaliação e 
pós-avaliação.

Avaliação
Após a pré-avaliação, o foco muda para suas operações diárias 
de negócios, com ênfase especial em ferramentas, habilidades 
e processos. A coleta de dados – com base em observações e 
entrevistas pessoais, dados operacionais e de negócios, ferramentas 
personalizadas e muito mais – é a característica que define esta etapa, 
mas também realizaremos avaliações de risco contínuas, bem como 
análises preliminares de falhas. 

Pré-avaliação
Desde o início, os profissionais da Sensormatic Solutions se 
disponibilizam a entender seus requisitos exclusivos de negócios 
e tecnologia, obter uma visão holística das práticas e processos 
existentes e definir o escopo da consulta. A partir daí, alinharemos as 
expectativas, prazos e entregas antes de garantir a adesão de todas as 
partes interessadas relevantes em sua equipe. 

Pós-avaliação
Fornecemos recomendações detalhadas de tecnologia e TI como parte 
de um roteiro estratégico abrangente para nossos clientes. A análise 
de falhas e os relatórios também ocupam o centro do palco. Você terá 
dicas práticas, próximos passos claros e um percurso para cumprir 
suas metas de missão crítica. 
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Saiba mais sobre 
nossos Serviços
A Consultoria Profissional é apenas uma 
das muitas áreas de atuação dentro de 
nossos Serviços projetados para ajudar 
você a inovar, executar e ter sucesso em 
atingir seus objetivos. Para saber mais 
sobre nossas outras áreas de prática, 
clique aqui, ou peça mais informações ao 
seu gestor de Serviços.

Sobre a Johnson Controls
Na Johnson Controls (NYSE:JCI), transformamos os ambientes em que as pessoas vivem, trabalham, aprendem e se divertem. Como líder global em edifícios 
inteligentes, saudáveis e sustentáveis, nossa missão é reimaginar o desempenho das edificações para servir as pessoas, os lugares e o planeta. Com uma história de 
mais de 135 anos de inovação, a Johnson Controls oferece o modelo do futuro para setores como saúde, escolas, data centers, aeroportos, estádios, manufatura e 
muito mais por meio de sua oferta digital abrangente OpenBlue. Com uma equipe global de 100.000 especialistas em mais de 150 países, a Johnson Controls oferece 
o maior portfólio mundial de tecnologia de construção, software e soluções de serviço, com alguns dos nomes mais respeitados do setor. 

Para obter mais informações, acesse www.johnsoncontrols.com ou siga-nos com @johnsoncontrols no Twitter.

Sobre a Sensormatic Solutions
A Sensormatic Solutions é uma empresa do grupo Johnson Controls que oferece um portfólio líder global de soluções de varejo, impulsionando a excelência 
operacional em escala e capacitando varejistas no engajamento de compradores de forma inteligente e conectada. Nossa plataforma operacional digital inteligente, 
a Sensormatic IQ, combina todo o portfólio Sensormatic Solutions, incluindo dados de terceiros, para fornecer insights incomparáveis  sobre a experiência do 
comprador, inteligência de estoque, prevenção de perdas e eficácia operacional, com tecnologias avançadas, como IA e aprendizado de máquina. Isso permite que os 
varejistas atuem em resultados baseados em dados preditivos e prescritivos e estejam preparados com segurança para o futuro.

Acesse o site da Sensormatic Solutions ou siga-nos no LinkedIn, Twitter e no nosso canal do YouTube.

https://www.sensormatic.com/pt_br/professional-services?utm_campaign=Sensormatic-Services&utm_medium=Digital-Asset&utm_source=Professional-Consulting
https://www.johnsoncontrols.com/pt_br
https://twitter.com/johnsoncontrols
https://www.sensormatic.com/pt_br?utm_campaign=Sensormatic-Services&utm_medium=Digital-Asset&utm_source=Professional-Consulting
https://www.linkedin.com/company/sensormatic/
https://twitter.com/sensormatic
https://www.youtube.com/c/sensormaticsolutions

