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Três empreendedores
que querem mudar
o mundo. . . do retalho
Não inventaram a roda no setor mas introduziram novas peças na engrenagem que fazem toda
a diferença. A Sensei pôs a Inteligência Artificial ao serviço das lojas que querem oferecer a melhor
experiência ao consumidor / Texto Fátima Ferrão / Foto Arlindo Camacho



O Sensei é, na língua japonesa, "aquele
que nasceu antes", que é mais antigo e

sábio. A palavra é usada também para re-
ferir alguém que se destaca na sua área

profissional, que está à frente do seu

tempo, e que antecipa conhecimento ou
tendências. Significado que descreve na

perfeição a missão da Sensei, a startup
portuguesa que, em pouco mais de seis

meses, conquistou a confiança de grandes

grupos de retalho nacionais e internaci-
onais com a sua solução tecnológica, que
ajuda a conhecer o comportamento dos

consumidores, acaba com as ineficiên-
cias nas lojas e transforma um conjunto
de dados informáticos em conhecimento
verdadeiramente útil.

Descrito assim, o processo parece
fácil. No entanto foi preciso muito traba-
lho, ambição e espírito aventureiro para
chegar ao resultado final. Joana Rafael,
Vasco Portugal e Paulo Carreira são os

três empreendedores que se lançaram
nesta aventura para mudar o mundo do

retalho. Temeram ser demasiado ambici-
osos, ou até mesmo radicais na utilização
das tecnologias que escolheram, mas hoje
estão convencidos de que apostaram no
cavalo certo e de que o produto que desen-
volveram resolve, de facto, um dos grandes
problemas com que o setor do retalho se

debate há muitos anos.

TechStars deu o empurrão
A aventura começou, tal como noutras
histórias de empreende dor ismo, um
pouco por acaso. Os três fundadores da
Sensei conheceram-se no Instituto Supe-
rior Técnico, em Lisboa, quando Joana e

Vasco isolara o doutoramento. Paulo era
(e é) professor naquela universidade e,

em conjunto, participaram em diferentes

projetos dentro da instituição.
No entanto, foi já fora do ambiente

académico que surgiu o desafio empresa-
rial, que partiu de Joana. Com ligação ao

negócio do retalho - a família é proprie-
tária das lojas Dielmar -, a cofundadora e

COO da Sensei procurava a solução para
um problema transversal a todo o setor: a

reduzida visibilidade para o que se passa
dentro dos espaços de loja. Ou seja, "to-
das as decisões tomadas pelos retalhistas
são baseadas nas vendas, o que é bastante

redutor", explica.

Esta tecnologia
permite extrair

um mundo
de dados do

comportamento
dos clientes nas
lojas, ajudando
a afinar a oferta

A experiência de Vasco em desenvolvi-
mento de produto, aprofundada durante
dois anos no MIT Media Lab, nos Estados

Unidos da América, e o conhecimento de

Paulo na área do software e da digitaliza-
ção do espaço físico, adquirida no grupo
de ciberfísica - que lidera no INESC e no
IST -, eram os ingredientes que faltavam

para completar a equação e para chegar à

solução pretendida.
Começaram há um ano a montar o

que seria a base tecnológica deste produto,
com a ajuda de um programa de fundos

europeus que lhes permitiu criar uma
equipa de trabalho. Mas o verdadeiro em-
purrão surgiu com o programa de acelera-

ção da TechStars, uma das maiores redes
mundiais de apoio ao empreendedorismo.
"Eles vieram a Portugal fazer scouting de

empresas para o programa de aceleração
de retalho e nós conseguimos uma reu-
nião", conta Vasco Portugal, CEO e outro
dos fundadores da empresa.

A empatia foi mútua e depressa en-
traram no programa, que decorreu em
Berlim, na Alemanha, em parceria com
o Grupo Metro, um dos maiores retalhis-
tas da Europa que, em Portugal, detém a
Makro. "Esta aceleração permitiu-nos ava-
liar que o modelo de negócio que tínha-
mos era o correto, e que a tecnologia que
criámos tinha valor real para o retalhista" ,

reforça o CEO.

Inteligência Artificial nas compras
Ao contrário do que acontece no e-com-
merce, no mundo das lojas físicas pouco
se sabe sobre o comportamento do cliente
ao longo da sua experiência de compra.
"E este desconhecimento custa muito di-
nheiro aos retalhistas", explica Joana Ra-
fael que acrescenta, "com a agravante que
o retalho físico representa cerca de 90% do

grosso das vendas globais".
Que produtos vê, com quais interage,

quanto tempo perde em cada local são

perguntas às quais qualquer retalhista gos-
taria de obter resposta. E, de preferência,
em tempo real, de forma a permitir-lhe
tomar decisões mais focadas e oferecer
aos consumidores aquilo que realmente

procuram. "É aqui que entra o Sensei", diz
Vasco Portugal. "Transformamos qualquer
câmara de vigilância num sensor que per-
mite ver tudo o que se passa na loja ?



? e extrair essa informação automatica-
mente", salienta.

Com recurso a tecnologia como a In-
teligência Artificial e a ferramentas seme-
lhantes às usadas nos veículos autónomos,
uma simples câmara "ganha vida e torna-
-se capaz de olhar o mundo, de perceber
o que está a passar-se, e de atuar em fun-
ção disso", explica Paulo Carreira, CTO
e cofundador da Sensei. A opção, acres-

centa, "é ter pessoas a fazer o mesmo, de

forma manual, e com outros custos".

A redução de custos é, precisamente,
uma das vantagens para os clientes do
Sensei. Além de permitir conhecer toda
a atividade na loja, a ferramenta conse-

gue apurar se faltam produtos nas prate-
leiras e gerar alertas automáticos para a

sua imediata reposição. Uma tarefa que,
no final do dia, evita a perda de milhares
de euros numa loja. "Com a ineficiência
na reposição de prateleiras, os retalhistas

perdem, por ano, cerca de 2,4 biliões de

euros a nível mundial", assegura Joana
Rafael. "Maior disponibilidade de produto

corresponde a um aumento nas vendas"

reforça.
Outra grande vantagem para o reta

lhista é o investimento reduzido. Além
de um pequeno dispositivo que garante
a privacidade dos dados - as imagens re-
colhidas são descartadas e transformadas
em dados anónimos -, e de uma ou outra
câmara que seja necessário acrescentar,
o cliente apenas terá de pagar um valor
mensal pela utilização da tecnologia, a que
pode aceder a partir de qualquer compu-
tador. "O valor é definido por footprint e

tráfego", refere Vasco Portugal.
Paulo Carreira junta ainda outro bene-

fício. "Numa lógica de venda dos espaços
às marcas, o Sensei ajuda a demonstrar o

valor de cada espaço." É possível demons-
trar que há interação com os produtos em
determinado local, que as pessoas param
e durante quanto tempo, ou se mexem ou
não nos produtos. "Com esta tecnologia, os

retalhistas conseguem conhecer melhor os

clientes e otimizar a sua experiência em
loja", conclui. ©

ACELERAÇÃO

De zero
a 500 mil euros

A aceleração do negócio proporcionada pela
TechStars abriu caminho à primeira ronda

de investimento pre-seed, que garantirá à

Sensei cerca de meio milhão de euros para
alava ncar o projeto. Apresentado

a investidores, conseguiu atrair a atenção de
dois dos maiores retalhistas da Europa - o

Grupo Metro e a Sonae, através do fundo

Bright Pixel -, e ainda de dois business

angels, um canadiano e um português,

ligados ao setor do retalho.
Esta fase de investimento tem por

missão atingir determinados objetivos
de crescimento que abram portas a uma

segunda ronda. "Temos estado em reuniões

constantes com outros investidores",

explica Vasco Portugal. A Sensei foca, para
já, o seu negócio na Europa, onde quer estar,

em poucos anos, em cerca de 4 mil lojas,

seguindo-se os EUA.


