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Pelo oitavo ano consecutivo, participamos da convenção e exposição promovidas anualmente pela 
National Retail Federation – NRF, a Federação Nacional do Varejo norte-americana, cuja 95ª 
edição foi realizada entre os dias 13 e 21 de janeiro na cidade de Nova York (EUA). Neste ano, 48 
pessoas integraram a caravana da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), entre 
varejistas e executivos de shoppings que conferiram as mais recentes inovações e tendências 
internacionais do setor. 
 
O evento contou com a expressiva presença de 300 brasileiros, o que comprova a busca pela 
profissionalização e modernização do nosso segmento.  
 
A NRF é, porém, um investimento muitas vezes alto para a grande maioria dos empresários 
brasileiros, sempre lutando para honrar seus compromissos com os custos diretos e indiretos do 
negócio.  
 
A partir de 2007, visando viabilizar a participação de um número maior de empresários, em 
especial do pequeno e médio varejo, a Alshop facilitará em várias parcelas o pagamento dos 
custos com a inscrição e a viagem. 
 
Outro destaque brasileiro no evento foi a premiação do presidente da rede O Boticário , Miguel 
Krigsner, como “Lojista Internacional do Ano”.  
 
Foi realmente emocionante ver uma empresa genuinamente brasileira sendo reconhecida pela 
maior entidade mundial de varejo, aplaudida de pé, especialmente quando conhecemos e 
acompanhamos tão de perto o trabalho de Krigsner e do vice-presidente da rede, Artur 
Grymbaum, igualmente merecedor dessa homenagem.  
 
A viagem para a NFR proporciona a oportunidade de uma troca mais profunda de experiência com 
todo o grupo e, além de fortalecer e valorizar o relacionamento pessoal, multiplica as 
oportunidades de contribuição da Alshop para o sucesso profissional de todos.  
 
Além da programação geral, o grupo da Alshop teve a oportunidade de realizar visitas técnicas à 
farmácia Zitomer, ao Woodbury Common Premium Outlet e ao Westchester Mall.  
 
Outro destaque foi a visita à Lord Taylor, uma das mais luxuosas lojas de departamentos de Nova 
York, onde fomos recebidos pelo diretor Manuel Renha, um brasileiro radicado nos EUA e o grande 
responsável pelo sucesso em visual merchandising da rede de lojas. 
 
Entre as tendências apresentadas no evento, destaca-se a importância de fazer do consumo “uma 
experiência de compra” e, ao mesmo tempo, oferecer conveniência e agilidade para conquistar o 
exigente e informado consumidor contemporâneo.  
 
Cada vez mais, vemos a necessidade de inovação permanente das empresas, pois tudo ao redor 
está em constante evolução: os sistemas de produção, distribuição, exposição de produtos, mídias 
e, claro, também o consumidor, que está com uma postura cada vez mais complexa. Quem não 
promover inovações constantes certamente perderá mercado. 
 
Varejo multicanal, multiplicidade no mix de produtos e serviços, agilidade para traduzir e 
acompanhar as necessidades e as expectativas de um consumidor em permanente mutação — 
tudo isso mostra a importância do varejo se reinventar a cada dia, trocar informações e 
experiências.  
 



E a Alshop tem certeza que pode contribuir, com a abrangência de seu trabalho, para o sucesso e 
o fortalecimento de seus associados e do varejo de shopping no Brasil. 
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