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O que as empresas que mais crescem têm em comum?
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Google Custo por Click versus Receita com Propaganda
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Google, Facebook e o futuro da Propaganda



Qual a religião com mais 
seguidores no mundo?
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Facebook e seus seguidores...
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Downloads globais (MM) na Play Store em 08.2017
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Tempo gasto em redes sociais nos EUA

5 anos e 4 
meses se 

considerarmos 
uma 

expectativa de 
vida de 79 anos
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Usuários diários ativos no mundo
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Não é fácil competir com o Facebook: case Nike



Quanto vale uma empresa que 
tem margem de Ferrari e 

volume de Samsung?
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A Apple reúne o melhor dos mundos: volume e margem
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Em termos de lucros, a Apple é imbatível
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Em termos de lucros, a Apple é imbatível
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Em termos de lucros, a Apple é imbatível
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Apple é sinônimo de status e isso gera fidelidade



Qual a sua primeira opção de 
busca ao fazer compras online?
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Nos EUA, mais da metade das buscas do e-commerce são na 
Amazon
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Sobre os lares nos EUA

• Quantos possuem uma arma?

• Quantos possuem um telefone fixo?

• Quantos possuem habitantes que frequentam a Igreja 

mensalmente?

• Quantos possuem renda superior a USD 50k?

• Quantos voltaram nas eleições de 2016?
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Sobre os lares nos EUA
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O que aconteceu após a aquisição do Whole Foods?

Variação no valor de mercado
(15.06.2017 vs 16.06.2017)
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Nike by Amazon?

Variação no valor das ações
(29.06.2017 vs 30.06.2017)
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O modelo de negócio da Amazon é capaz de prover 
maior retorno ao acionista
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Google, Apple, Facebook e Amazon foram avaliadas em 
USD 2,319 tri em 2017
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Em resumo, as quatro maiores empresas são... 

• Plataformas

• Altamente escaláveis

• Excepcionais no “Customer Experience”

Como ficam as pessoas neste novo mundo?
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Retorno sobre o Capital Humano
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Google e Facebook projetaram USD 22bi de crescimento



O que as empresas precisam 
fazer para acompanhar o 
dinamismo do mercado?
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6 bons hábitos para garantir agilidade
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• Ter liderança definida

• Ter pessoas de talento

• Ter objetivos claros

• Ter capacidade de comunicação

• Ter capacidade de fazer ajustes rápidos

• Ter cronogramas definidos e respeitados



Meu mantra

31

Diferenciação

Produtividade

Estabilidade
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Sobre a BlueFit

• Primeira unidade em 2015

• Investidores Anjo para as próximas 3 unidades em 2016

• Primeira rodada com VC em nov/2016

• Modelo low cost premium
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Case Stone



Stone



CONFIDENTIAL

DLP PaymentsDiferenciais Competitivos

Atendimento 
ao Cliente

• Soluções inovadoras para os padrões de mercado

• Plataforma técnica construída sem legado e 100% focada na flexibilidade, rapidez e segurançaTecnologia e 
Flexibilidade

• Produtos digitais proporcionam maior conversão de vendas e proteção antifraudeVantagem 
Digital

• Focado nos mercados regionais sub-atendidos e na presença digital significativa
Modelo 
de Vendas

Abordagem 
Empreendedora • Cultura Empreendedora liderada por talentos reconhecidos no mercado
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Sobre a Stone

• Maior adquirente independente do Brasil

• 3.500 funcionários com média de 26 anos

• Melhores índices de qualidade da indústria (NPS 71)

• Destaque no Reclame Aqui

• Tempo médio de atendimento: 6 segundos

• 47% de OS em D+0
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Caio Fiuza

cfiuza@stone.com.br


