
Gestão
Empresarial
no Varejo



Estamos no mercado desde 1995
desenvolvendo soluções para
ativos imobiliários com vocação
varejista.

Shopping centers, Mall's,
Supermercados, Redes de varejo,
Franquias.



UM GRUPO DE
PROFISSIONAIS
ESPECIALIZADOS
ATUANDO DE
FORMA INTEGRADA
EM SOLUÇÕES NA
GESTÃO
EMPRESARIAL NO
VAREJO

Quem somos



O que fazemos
Modelagem e Plano de Negócios 
Estudo de Viabilidade Econômica
Planejamento Estratégico de Marketing
Pesquisa de Mercado
Viabilidade Financeira 
Concepção de Mix e Comercialização
Implantação de Processos e capacitação
Administração dos Ativos
Comunicação Integrada de Marketing
 Reestruturação e Reposionamento
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Modelagem e o Plano de Negócios1.
A modelagem do negócio é de extrema importância em sua
concepção. Na atualidade identificar o fator inovação e o diferencial
competitivo é fundamental. Através do método Canvas pode-se
idealizar um negócio novo bem como um reposicionamento com
vistas a criação de valor no mercado. A partir dai é desenvolvido
todo o planejamento estratégico que dará origem ao plano de
negócios.

2. Estudo de Viabilidade Econômica
Trata-se da análise dos recursos bem como o capital a ser
investido com análise das variáveis no ambiente externo do
negócio. Previsão de tempo de retorno, rentabilidade, payback
entre outras variáveis econômicas.

3. Planejamento Estratégico de
Marketing
Mapear e dimensionar todas as dimensões inerentes ao negócio tais
como: Produto, custos, canais de distribuição, Pessoas, Processos,
Tecnologia, Evidências Físicas e Comunicação.



5. Viabilidade Financeira
A pesquisa de mercado deve nutrir a análise financeira de dados
capazes de serem mensurados e quantificados para fins de
propor cenários financeiros no ambiente interno e mapas
relacionados a contabilidade gerencial. Levantar indicadores tais
como: Lucratividade, Ponto de equilíbrio, DRE simulados, Plano
de contas.

4. Pesquisa de Mercado
É de fundamental importância na identificação de mercados
com vocação varejista. Análise do público alvo, "persona",
comportamento de compra, hábitos de consumo, área de
influência, concorrência, geomarketing, localização, SWOT,
etc.

6.  Concepção de Mix e Comercialização

Com base na pesquisa de mercado realizado é realizado um estudo
de MIX, no caso de centros comerciais levantamento da viabilidade
dos negócios que tem potencial para a região. Modelagem das
atividades, comercialização com consultoria especializada com
vistas ao negócio e comitê comercial com regras e metas definidas.



8. Administração de Ativos
Gestão na carteira de alugueis de lojistas, Condomínio, Fundo
de Promoção. Gestão de contratos com empresas
terceirizadas. Manutenção, Segurança, Limpeza, Jardinagem
com o desenvolvimento de planejamento orçamentário anual.

7. Implantação de Processsos e
Capacitação
Implantação de processos operacionais e administrativos para
cada setor. Treinamento e capacitação de profissionais com
recursos audiovisuais no formato EAD ou presencial bem como a
manualização de cada setor.

9. Comunicação Integrada de
Marketing
A "CIM" é na atualidade um dos principais fatores que contribui de
forma eficaz para o sucesso do negócio. Sua concepção,
desenvolvimento requer a criação de um plano de comunicação
integrada com os canais e recursos adequados com um estudo
minuncioso que envolve a integração de mídias convergentes e
mídias tradicionais.



10. Reestruturação e Reposicionamento
No varejo um dos principais ativos do negócio é o produto.A
reestruturação e o reposicionamento muitas vezes está relacionado em
um primeiro momento na implantação e reestruturação de processos,
principalmente relacionados aos recursos empregados: Recursos
Humanos, Compras, Estoque, etc. A AGS Nacional propõe inicialmente em
realizar o diagnóstico com vistas a identificar quais as principais
dimensões do negócio que demanda intervenção imediata. A partir daí é
proposto um plano de ação de recuperação contando com o
monitoramento através de indicadores que apontem a eficária do plano
ou não durante a intervenção proposta.



Nossa Atuação
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