O sortimento pode ficar bem mais
interessante com elas

JULHO DE 2019 ANO 02

Foodtechs mudam seu negócio

O problema atinge de 30% a 45% das filiais.
Descubra como resolver isso

Lojas não executam projetos
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(11) 3135-5480
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PENSA NUMA
EMPRESA DE
SUCESSO.
VOCÊ CONHECE
AS IDEIAS DE
SEU PRINCIPAL
EXECUTIVO?

Sempre que uma empresa começa a se destacar pelos números
de crescimento, logo todo mundo quer saber o que há por trás
daqueles resultados. Mas, na maioria das vezes, desconhecemos
qual é a forma de pensar de quem idealizou a empresa ou a
conduziu àquelas conquistas. Por que estou falando sobre isso?
Em junho último, estive no evento Universo TOTVS 2019, que
aconteceu na capital paulista nos dias 25 e 26 e pude assistir a um
talk show com Frederico Trajano, CEO do Magazine Luiza. Desde
que a empresa promoveu a transformação digital do seu negócio,
os números impressionam. Alta de 21,4% nas lojas físicas e de
64,6% no e-commerce. Mas quais são as ideias que guiam o executivo
que levou a rede a esse patamar de crescimento? Veja algumas:
“Foco no consumidor e não no lucro é fundamental. Muitas empresas
olham só para o acionista. Estamos fazendo um esforço enorme
para não cometer esse erro”
“O que não muda na companhia é que a gestão sempre muda”
“As pessoas de negócio, dentro da empresa, precisam entender
mais de tecnologia e as de tecnologia, entender mais do negócio”
“É preciso mudar o mindset. Não se pode ter medo de errar,
por isso precisamos dar autonomia para a equipe tomar decisão”
“O futuro do varejo é conectado. Ou por meio do digital puro
ou por meio do digital combinado com o físico”
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GARGALO DA EXECUÇÃO
Esse continua sendo um dos maiores problemas no dia a dia dos negócios entre
varejo e fornecedor. Encontre algumas soluções

62

HORA DE OLHAR PARA OS ALIMENTOS NA SUA LOJA
Existem oportunidades em itens de maior valor.
Conheça ainda o movimento das foodtechs

De um lado, o varejo avança
nas marcas próprias,
enquanto, de outro, a indústria
está vendendo cada vez mais
para o consumidor final.
Há quem veja, de ambos
os lados, esse movimento
com algum receio. Mas será
que ele é capaz de abalar o
relacionamento colaborativo?

EDUARDO FRAZÃO

INVERSÃO
DE
NEGÓCIOS

Segurança
alimentar
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Telegram

026

Aprenda com gestos

028

Você sabe como funciona o
aplicativo de celular do pessoal da
Lava Jato, invadido por hackers?
Entenda como modelos
matemáticos interpretam
os gestos dos clientes
e mostram como se sentem

Verdura do dia

Ações personalizadas

030

Giro nas Tecs

032

Apesar da tecnologia
disponível, chegar ao detalhe
do cliente ainda é um
grande desafio para o varejo

Robô autônomo para logística
(abaixo) e solução de gamificação
são novidades do mercado

017

A varejista chinesa Hema
indica a data dos hortifrútis
nas embalagens, garantindo
que o consumo seja feito no dia

NovosMapas
Robôs impopulares?

018
018

Funcionários e clientes se
dizem desconfortáveis com eles
andando pela loja: e agora?

034

SellOut
Supermercado 100% saudável

034

Promoção com dados. E a oito mãos

040

Nele, o cliente pode até fazer colheita de itens in natura numa horta

Um fornecedor e três varejistas trabalharam juntos para elevar vendas
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BatePapo
IA no IMEC

020

Rede gaúcha investiu em
inteligência artificial para
desenvolver um algoritmo
capaz de correlacionar
variáveis de decisão de compra
ILUSTRAÇÃO CAPA DAVI AUGUSTO

Belmiro Gomes

043

O presidente do Assaí,
cash & carry do GPA, fala
sobre o futuro do formato
no País e o que deve
acontecer com as atuais
taxas de crescimento

046

TodosNós
Coração impresso em 3D

Costco: nada de furtos
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047

Clínicas para pets

052

Estudo mostra que esse hábito está ligado
à ansiedade e à sensação de frustração

Com medidas muito simples, a rede norte-americana
reduziu esse problema em suas lojas

Rede vai abrir 12 unidades nos EUA e já conta com 21

048

Equipes ágeis

ILUSTRAÇÃO CAIO OLIVEIRA

Conheça o método Agile e saiba como utilizá-lo a favor
da sua produtividade

DIFERENTE,
CLEAN E
ECOLÓGICA

082

A fachada dessa loja foi
projetada para encantar e
garantir eficiência energética

CORREÇÃO

050

046

Fiel ao órgão humano, o protótipo desafia incertezas.
Lição para você e seus negócios

Por que retardamos tarefas?

LáFora

Na edição de junho/2019, na matéria “Promoção Chique”, pg. 29, o número de selos distribuídos nas ações realizadas
pela BrandLoyalty, até o fechamento desta edição, é de mais de1,2 bilhão no Brasil, e não 1,2 milhão, como publicamos.
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IMAGENS EXTRAÍDAS DE VÍDEO

inovação

Segurança alimentar

VERDURA
DATADA

Aponte a câmera
do seu celular aqui
e assista ao vídeo

A China enfrentou (e ainda enfrenta) sérios problemas de segurança alimentar.
Para se diferenciar, a rede Hema resolveu oferecer o sonho de consumo
da elite do país e da classe média emergente: perecíveis de qualidade.
A estratégia ajuda a aumentar a frequência na loja e, portanto, as vendas.

O chinês que visita lojas da rede Hema encontra verduras frescas, higienizadas e embaladas com a data do dia.
Na foto, o número 3 corresponde a quarta-feira.
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ROBÔS
IMPOPULARES?
NovosMapas

ROBÔS NO WALMART
Em abril a companhia
anunciou planos de incluir

1500

limpadores

THE COMMONS

autônomos de chão

NEM TODO MUNDO GOSTA

Funcionários do Walmart americano alegam que se tornaram babás
das máquinas. Será isso mesmo, ou será medo do “colega” concorrente?

900
torres

de separação

M

uitos colaboradores que trabalham ao lado de robôs em lojas do Walmart
nos EUA estão se queixando de que o ambiente de trabalho está se tornando
monótono. A informação surgiu num relatório do jornal Washington Post.
Os funcionários descrevem os robôs como úteis, mas alguns afirmam
que o foco do seu trabalho passou a ser acompanhá-los e cuidar deles
desde que foram adotados nas lojas.
O relatório também aponta que muitos consumidores se dizem desconfortáveis com certos robôs presentes nas unidades, como o Auto-S, que
se move silenciosamente pela loja escaneando automaticamente os produtos nas prateleiras. O Walmart afirma que a utilização de robôs oferece
aos funcionários a oportunidade de fazer o que realmente é importante:
atender o cliente face a face no chão de loja. A companhia também garante
que a aceitação dos consumidores é positiva.

300

Auto-S

Escaneadores
de produtos
em prateleiras

Fonte: www.chargedretail.co.uk/2019/06/07/
walmarts-robots-proving-unpopular-with-staff-says-report/
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INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

CHEGA ÀS LOJAS
DO IMEC

R E P O RTAG E M JANAINA LANGSDORFF R E DAC AO@S AVA R E J O.C O M.B R

DIVULGAÇÃO – FREDERICO SEHN

onvencido de que ERPs, ferramentas baseadas apenas na média de venda histórica dos produtos, já não davam conta
da logística e do abastecimento, Fabiano
Ramiro, diretor de tecnologia e inovação
da rede gaúcha Imec, correu atrás de uma
solução mais sofisticada. A empresa tem
21 estabelecimentos de grande e médio
porte – entre lojas de varejo e atacado –,
distribuídos em 14 municípios, e atende
cidades com população e comportamento
de compra variados. “O cenário desafiava
a companhia a atuar com maior eficiência
nos estoques e na reposição de produtos
a fim de reduzir custos e oferecer melhor
atendimento ao consumidor”, explica o diretor, também responsável pela logística da

FUTURO NO PRESENTE

Com vendas de mais de 600 milhões de reais em 2018, rede Imec mergulha nos algoritmos

Inteligência artificial no IMEC

companhia. Em consenso com seus pares das
áreas comercial e operacional, Ramiro entendeu que era preciso criar um modelo capaz
de identificar a jornada de itens similares, a
variabilidade de venda em momentos promocionais e o impacto da elasticidade de preço
na demanda. Foi aí que entrou uma inteligência nada nada artificial – o reconhecimento de
que era preciso investir em inteligência artificial e em pessoas que entendem do assunto.
O Imec contratou a consultoria de Rodrigo
Dalla Vecchia, doutor na área de modelagem
matemática e especialista na aplicação de técnicas de Machine Learning e Big Data, e os
trabalhos foram iniciados. O projeto está em
fase de testes em duas lojas e sua conclusão
deverá ocorrer no primeiro semestre de 2020.
Os ganhos previstos envolvem o que o varejo sempre persegue e nem sempre alcança:
controle de estoques, redução de ruptura, melhoria do ciclo financeiro, clientes satisfeitos.

ENTENDA O QUE
A REDE FEZ
do ambiente
01 Pesquisa
apropriado para trabalhar
o conjunto de recursos:

Big Data, Machine Learning (uma das pontas
da inteligência artificial) e modelagem
matemática. O Imec contratou consultoria

02 Escolha do ambiente R

*

capaz de suportar o esforço computacional
exigido: operação de grande volume de dados
e de operações matemáticas complexas,
que tratam do comportamento de cada um
dos milhares de itens de cada uma das filiais

03 Criação dos algoritmos

– sequências lógicas, com instruções para
gerar os cálculos e apontar as soluções

RESULTADOS
AO ALCANCE

15%

de aumento médio
nas vendas
é o que já foi alcançado por varejistas
de todo o mundo com a aplicação
da inteligência artificial (IA) em marketing
e vendas. O percentual foi apurado
em pesquisa da consultoria Capgemini,
feita com 400 varejistas de 10 países

340

bilhões de dólares
é a economia que se pode obter
nos próximos anos com IA aplicada
às operações de estoque e logística
Fonte: Retail Superstars– How Unleashing AI Across
Functions Offers a Multi-billion Dollar Opportunity.

dos algoritmos para
04 Estruturação
correlacionar as diversas variáveis
ligadas à decisão de compras:

volume de estoques, preço, período do mês,
grupo de produtos, volume de armazenagem
nos depósitos das lojas, capacidade de
recebimento de cada unidade, entre outros pontos

de algoritmos com
05 Definição
elevada capacidade preditiva:
habilidade de antecipar necessidades
futuras e indicar a melhor embalagem
de movimentação para cada produto,
a partir do custo do estoque

06 Testes em duas unidades

Os testes permitirão correções, adaptações
e novos aprendizados

07 Conclusão do projeto em 2020

A rede espera reduzir estoques e ruptura,
melhorar o ciclo financeiro e a satisfação do cliente

* Linguagem e ambiente para análise estatística e produção de gráficos

22

SA. VAREJO JULHO 2019

APRECIE COM MODERAÇÃO.
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O QUE É
A FERRAMENTA?

O TELEGRAM,
A LAVA JATO

Trata-se de um aplicativo
que permite a troca
de mensagens instantâneas
online, funcionando
igual ao WhatsApp
e o Facebook Messenger

E A SUA EMPRESA

O Telegram armazena
os dados na nuvem

gar conversas de líderes da Operação Lava Jato, incluindo do ministro Sergio
Moro, então juiz da 21ª Vara da Justiça Federal do Paraná, em Curitiba. Se
você nunca tinha ouvido falar no aplicativo, explicamos para você como ele
funciona e por que era o preferido do pessoal da Lava Jato. O motivo pode até
ser bom para sua empresa, como explica a Gemalto Security, especializada
em segurança digital. Confira a seguir.

ORIGEM E USUÁRIOS

2013
Ano de
lançamento
do Telegram

Uma de suas características,
segundo seus desenvolvedores,
é a velocidade na
transmissão, combinada
com recursos do Snapchat
Outro diferencial é a
segurança (é isso mesmo,
a segurança!). Em tese,
além de mensagens
criptografadas, o usuário
pode definir cronômetros
de autodestruição para
as mensagens e mídias
compartilhadas, que
podem variar de dois segundos
a uma semana – um recurso
que poderia ter sido usado
pelo pessoal da Lava Jato para
não correr riscos de invasões,
como acabaram ocorrendo
O aplicativo também permite
verificação de segurança
nos “Chats Secrets”, definidos
pelo usuário. Funciona assim:
uma imagem serve como
uma chave de criptografia,
que, ao ser comparada
com a de um amigo, permite
verificar se a conversa
é segura. Trata-se, portanto,
de outro recurso que poderia
evitar ataques de hackers

200
milhões

Número de usuários
mensais ativos

O Telegram até poderia ser
uma boa ferramenta para tratar
de assuntos estratégicos da
empresa com maior segurança.
Mas os últimos acontecimentos
mostram que é preciso
avaliar os riscos com cuidado
com especialistas da sua
empresa ou de sua confiança.

FOTO ISTOCKPHOTOS / ILUSTRAÇÃO THE COMMONS

O aplicativo de mensagens Telegram ganhou notoriedade recentemente, após um hacker entrar no programa e divul-
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DETECTOR
DE EMOCOES

ANALISE DE GESTOS

Já imaginou receber um feedback
sincero de seus clientes sem precisar perguntar nada a eles? Isso é pos-

27,54%
Estimativa de retorno do investimento em reconhecimento
gestual feito pelo varejo global entre 2018 e 2023
Fonte: The Edge

THE COMMONS

sível por meio da tecnologia de reconhecimento
de gestos (gesture recognition), que consiste na
interpretação matemática de movimentos humanos por um dispositivo de computação. Câmeras nas gôndolas, por exemplo, podem captar
imagens da interação de consumidores com as
seções da loja que, analisadas por um sistema
específico, revelarão as reações implícitas aos
movimentos corporais do shopper, como descontentamento, satisfação, frustração, entusiasmo,
entre outras possibilidades. Com o recurso, fica
mais fácil descobrir em quais categorias o mix
ou a reposição têm decepcionado o público. Nos
EUA, a Amazon já possui patentes para colocar
sensores em seus drones de entrega e captar
gestos visíveis para analisar a reação do cliente.

030
NovosMapas

ACOES

C

360

º

ada vez mais os varejistas apostam no marketing personalizado para
elevar o lucro. A captura dos dados, que permite ações mais precisas,
tem se multiplicado nos últimos anos. Vem de mídias sociais, e-mails,
aplicativos, PDVs, grandes plataformas digitais que vendem suas informações. Porém, muitas empresas ainda tropeçam na falta de inteligência
e tecnologia para aproveitar essa base. E não é só no Brasil. Estudo “Mar
keting 360: personalizando o caminho das compras”, da Symphony
Retail, aponta o que acontece com 50 varejistas dos EUA. Confira

DESAFIOS
Apesar dos avanços tecnológicos para obtenção de dados, boa parte do varejo ainda tem
dificuldade de extrair certas informações e, principalmente, de aproveitar a omnicanalidade

DESSE TOTAL

34%

42%

citam uma lacuna na integração
de dados de
marketing de diversos canais

não conseguem medir o retorno
das atividades de marketing e extrair
dados baseados em campanhas

16 %

sentem falta de
ferramentas
de alta tecnologia

48 %

sentem
falta de
softwares

NOVAS FONTES DE DADOS
Há cerca de cinco anos, a maioria das informações vinha dos checkouts e dos cartões de fidelidade. Hoje
os dados vêm de diversas fontes: beacons, wi-fi, sistemas inteligentes de vídeos, entre outros

80 %

capturam internamente dados que permitem
rastrear o histórico de compras do cliente

70 %

compram informações demográficas e financeiras
sobre seus consumidores para personalizar campanhas

OBJETIVOS
Segundo o estudo da Symphony Retail, ampliar margens e otimizar preços promocionais são
alguns dos objetivos dos varejistas

80%

consideram aumentar a rentabilidade,
um dos principais objetivos
a ser alcançados no curto prazo

33%

também esperam atingir o
consumidor on e offline
aumentando a frequência e os gastos

33%

consideram a retenção
de clientes a chave
para atingir seus objetivos

032
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Giro pelas Tecs

EQUIPAMENTO AUTONOMO

PESO PESADO

DIVULGAÇÃO

A área de logística ganhou um reforço de peso. O MiR1000 é um
robô com força e habilidade suficientes para transportar e entregar
paletes e outras cargas com até 1.000 kg de forma automática

RECURSOS
INTELIGENTES
Além de contar com câmeras em
pontos estratégicos funcionando
como sensores, o robô teve recursos
de inteligência artificial incorporados
a seu software. Com isso,
consegue reconhecer, por exemplo,
obstáculos no caminho e até mesmo
prever áreas bloqueadas ou com
muito tráfego, redesenhando sua rota

FAMÍLIA ROBÓTICA
DE ORIGEM
DINAMARQUESA
Ele é o maior e mais novo
integrante de uma família
de robôs potentes e
robustos, desenvolvidos
pela dinamarquesa Mobile
Industrial Robots (MiR)
para transporte leve e pesado

PRATICIDADE
NA UTILIZAÇÃO
“Nenhum dos nossos robôs
autônomos altamente
flexíveis requer reconstrução
de infraestrutura ou recursos
extensivos de programação.
Eles facilitam especialmente
a otimização do transporte
de todos os tipos de materiais“,
explica Thomas Visti, CEO da MiR

TREINAMENTO

COM GAMIFICACAO
Não é fácil manter os colaboradores focados durante o treinamento e confiar
que eles assimilaram o conteúdo e poderão aplicá-lo na prática. Um recurso atrativo,
porém, tem ajudado as companhias: a gamificação.

MENOR CUSTO E MAIOR
ASSERTIVIDADE NO APRENDIZADO
A gamificação traz economia, por dispensar produção e distribuição do conteúdo do curso.
Tende a gerar maior aprendizado, uma vez que o conteúdo é transmitido de maneira lúdica e interativa,
sem a “dureza” do treinamento convencional. “O método garante resultados ainda mais efetivos em setores
que demandam capacitação constante ou envolvem um grande número de pessoas”, explica Daniel Sgambatti,
CEO da Kludo (kludo.com.br), startup com destaque no segmento. O varejo é um dos focos da empresa,
em razão de fatores como grande volume de operações, alto turnover e realização constante de treinamentos.

AMBIENTE DE TRABALHO
REFLETIDO NO JOGO
Os games criados pela Kludo levam em conta a realidade de cada mercado, transportando
o dia a dia do funcionário para dentro do jogo, sem necessidade de instalar nenhum software.
Bem mais atrativo do que reunir as pessoas em uma sala.

ACOMPANHAMENTO
DOS RESULTADOS
Por meio de dashboards, a evolução da equipe pode ser mensurada em tempo real, inclusive
com cruzamento de informações sobre a performance de cada profissional.

TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL
Além de melhorar os treinamentos, a experiência da Kludo mostra que a gamificação também
pode ser aplicada com outras finalidades, como na comunicação com os funcionários.
O recurso ajuda a impulsionar a transformação digital nas empresas.

123RF

No mundo corporativo
atual, games não
são distração, mas
ferramenta para
elevar a produtividade.
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SellOut

SUPERMERCADO

100

SAUDÁVEL

m supermercado brasileiro que só vende itens saudáveis. Sim, ele existe. Funciona desde o ano
passado na zona oeste de São Paulo e está prestes a se tornar uma rede. O Super Saudável é um
projeto pessoal do empresário André Nassar, que também atua no Grupo MGB, controlador
dos Supermercados Mambo e do Giga Atacado. A iniciativa foi inspirada em tendências de
mercado e na análise de cases, como o da rede norte-americana Whole Foods, mas também
provocada por um episódio de doença na família, a partir do qual o empresário refletiu sobre
como os hábitos alimentares podem ser um gatilho para uma série de males.

FOTOS PAULO PEREIRA

U

%

Supermercado saudável

HORTA
NA
LOJA

Uma das áreas que mais atraem a atenção do público é um agradável espaço ao ar
livre para reforçar o conceito da loja. A começar por um deque onde basta escolher
uma mesa e tomar um café com muita tranquilidade. Mas o grande destaque visual é
uma horta aquapônica onde os clientes podem colher diretamente diversas opções
de vegetais, entre os quais alface, rúcula, morango. Sustentável e ecológica, a técnica
da aquaponia consiste em interligar um tanque de peixes a uma horta. Alimentados
com ração, eles liberam dejetos ricos em nutrientes que, por meio de bombeamento,
nutrem os vegetais. As plantas absorvem os nutrientes fazendo um processo de
filtragem na água. Já limpa, a água retorna ao aquário.

NÚMEROS
SAUDÁVEIS
r$

93,9 BI

produtos naturais,
orgânicos
e funcionais
movimentaram
no Brasil
em 2018

crescimento
anual médio
desse segmento
no Brasil
Fonte: Euromonitor International

NUTRICIONISTAS
ESCOLHEM
OS PRODUTOS
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CLIENTE
FAZ A
COLHEITA

Uma horta
fertilizada com
os dejetos de
peixes é uma
das novidades
da loja. Além
de itens frescos
e orgânicos,
o cultivo e o
lago de peixes
garantem beleza
ao ambiente

O mix é amplo. Nas gôndolas, o público encontra desde orgânicos certificados,
produtos veganos, sem glúten e sem lactose, até itens tradicionais do portfólio de
grandes marcas, a exemplo de cervejas famosas cuja formulação não utiliza conservantes. O principal critério para a escolha dos 4.300 itens da loja é que os produtos
sejam clean label (rótulo limpo), ou seja, sem aditivos químicos como conservantes,
corantes, acidulantes e aromatizantes na composição. O primeiro contato com cada
fornecedor é feito pelas nutricionistas do Super Saudável. É necessária a aprovação
delas para que todo produto tenha chance de integrar o sortimento da loja. A partir
daí a equipe de compras entra em ação para negociar com a indústria e selecionar,

FOTOS PAULO PEREIRA

8,8

%

TÍQUETE
MÉDIO DE
75 REAIS

entre os produtos previamente aprovados, o que vai para as gôndolas, de acordo
com a estratégia comercial. A loja trabalha com cerca de 300 fornecedores. Aproximadamente a metade deles entrega também itens vendidos no Mambo e no Giga,
aproveitando a logística do Grupo MGB. Já no caso de outros 150 fornecedores, todas
as etapas de negociação e abastecimento são feitas pelo próprio Super Saudável. No
portfólio de açúcar, por exemplo, a versão refinada não está presente, mas o consumidor pode escolher sua opção preferida entre diversas alternativas saudáveis,
como mascavo, demerara, açúcar de coco. O mesmo acontece com outros produtos
de consumo básico, como sal e farinha. Entre os refrigerantes, há espaço somente
para itens que, além de dispensar conservantes, contenham apenas o açúcar natural da fruta. Chocolate? Tem, sim, mas só a partir de uma determinada quantidade
de cacau. Nenhum frango comercializado no supermercado recebeu antibióticos,
hormônios ou aceleradores de crescimento. Carne, só de boi de pasto ou orgânica.

PLANOS
DE
EXPANSÃO

O Super Saudável atende um público de bom poder aquisitivo, em geral da classe
B para cima. Inaugurada há apenas oito meses, a operação ainda passa por ajustes
naturais de um negócio com características tão específicas. Mas alguns indicadores
já apontam para um futuro promissor. “Nosso tíquete médio é de R$ 75, em torno de
cinco vezes superior ao de outras lojas de proximidade”, afirma André Nassar. A
atração de público também é mais ampla. Não fica restrita aos moradores do bairro
onde a loja está instalada. Há quem se desloque mais de 6 km, exclusivamente para
comprar na loja. “Quando o cliente vem ao Super Saudável, ele fica feliz, volta e vira
torcedor”, garante o empresário. Para ampliar o número de adeptos, o próximo passo
será transformar a marca em uma rede e ingressar no segmento de e-commerce.
O empresário adianta que a segunda loja deve abrir as portas ainda em 2019. Ao
final do ano que vem, a ideia é ter entre 5 e 10 unidades em operação, sempre com
as prateleiras lotadas de produtos que fazem bem à saúde.

Valor cinco
vezes superior
ao de outras
lojas de
proximidade,
segundo o
empresário
André Nassar.
A loja atrai
clientes
distantes, que
se deslocam
até 6 km para
as compras
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PROMOCAO

123RF

COM DADOS

E

m um setor que perde margem a cada ano, reduzir as promoções de massa é um desejo da maioria
– seja do varejo seja da indústria. Por conta disso, utilizar as soluções que acumulam dados do
consumidor tem sido uma busca cada vez mais constante. Mas como é, na prática, esse trabalho?
Há muitos modelos, porém um deles foi testado por um fornecedor e três supermercados, que
utilizaram uma solução de gestão da Mercafácil. A ferramenta une CRM com Big Data e Data Mining.
Eric Ansai, consultor de gestão da companhia, explica que a plataforma pode, por exemplo,
apontar o shopper que sempre comprou um item, mas deixou de adquiri-lo nos últimos 30,60
ou 90 dias. “Com a informação, é possível desenvolver uma campanha direcionada, que estimule
o retorno ao consumo e garanta bons resultados”, argumenta o especialista.
O experimento na indústria e nos três varejos, para uso do sistema Mercafácil, exigiu análise
das peculiaridades de cada empresa, a fim de escolher uma ação promocional conjunta, de
menor custo e maior preservação das margens de lucro. Veja a seguir como foi feita a promoção.

PERFIL DOS PARTICIPANTES

Por motivo de contratos, não é possível identificar
as empresas. Mas as três redes supermercadistas,
de diferentes regiões, somam juntas quase 20 lojas.
Já a indústria atua no segmento de alimentos

QUANTO TEMPO DUROU

A promoção ocorreu durante cerca de 3 semanas

OBJETIVOS

Supermercados queriam elevar faturamento
e margem. Já o fornecedor tinha como metas
aumentar faturamento, definir preço de sell out,
ganhar market share e conhecer mais detalhes
do perfil dos clientes que compravam seus produtos

COMO A AÇÃO FOI DEFINIDA

A Mercafácil intermediou as definições entre indústria
e varejo. Dentro de uma vasta linha de produtos do
fabricante, foi feita análise detalhada dos itens mais
indicados para a ação, considerando os diferentes
aspectos do perfil de cada rede, uma vez que elas
não tinham características homogêneas, como
explica Marcos Colagrossi, sócio e diretor de sucesso
do cliente na Mercafácil. A definição foi resultado
de um olhar criterioso sobre produtos e público-alvo

O QUE FICOU ACORDADO

Os produtos ofertados teriam preço de venda
previamente definido e a ação incluiria uma bonificação
por vendas (parte em dinheiro e parte em produtos)
e ainda verba cooperada para que os varejistas
fizessem divulgação em tabloides, no Facebook e por
meio de marketing direto. Os dados de estoque foram
analisados e uma previsão de vendas foi realizada, para
chegar ao volume de compras para a ação promocional

COMO FOI A DIVULGAÇÃO

Marcos Colagrossi lembra que a divulgação foi feita
respeitando as definições de cada rede. Houve,
por exemplo, supermercado que preferiu disparar
a ação entre shoppers que já compravam produtos
do fornecedor. Outro preferiu envolver os que
adquiriam itens de indústrias concorrentes.
“As áreas de marketing do varejo e indústria trabalharam
juntas, o que contribuiu para o sucesso”, diz Colagrossi

QUAIS INFORMAÇÕES SURGIRAM

Um dos resultados da ação foi a geração de insights
importantes para atualizar o perfil dos shoppers
interessados nos alimentos incluídos na promoção.
Em pelo menos duas categorias, os dados coletados
surpreenderam a indústria. O sócio da Mercafácil
lembra que o fabricante se espantou ao verificar
que 53% dos shoppers que adquiriram os itens eram
homens, contrariando as pesquisas anteriores
que apontavam maioria feminina. O espanto cresceu
ainda mais quando constatou que as três redes
supermercadistas tinham público majoritariamente
feminino. A Mercafácil ajudou na análise desses
dados, indicando que boa parte da campanha
foi realizada em torno de ocasiões de consumo
voltadas a momentos em família nos fins de semana,
inclusive churrascos, o que pode ter atraído de
forma significativa o público masculino. Esse tipo
de informação ajudou o fornecedor e mesmo as redes
a ter novas ideias para incrementar vendas ao longo
do ano, otimizando recursos e alavancando ganhos

RESULTADOS FINANCEIROS

Colagrossi lembra que esse tipo de ação é
formulado para ser “ganha-ganha”, ou seja,
para trazer resultados positivos para indústria
e varejo. E foi exatamente isso o que aconteceu.
Em relação ao chamado período controle,
que é um período anterior com características
comparáveis, os supermercados venderam, em
média, 10,4 vezes mais, sem comprometimento
de margem. Já o fornecedor elevou suas vendas
em 8,2 vezes, saindo da vice-liderança
para a liderança com folga nas redes

APRENDIZADO PARA O FUTURO

Para as próximas ações, a Mercafácil vê
resultados ainda melhores, em razão dos diversos
aprendizados gerados no processo. Em uma das
redes, o resultado seria ainda mais expressivo,
caso tivesse havido maior disponibilidade
de funcionários para suprir a demanda de um
produto fatiado. “Faltou alocar melhor os recursos
humanos. Agora sabemos que isso se resolve
começando um pouco antes a campanha”,
exemplifica o sócio da Mercafácil. “A iniciativa
garantiu aprendizado para nossa empresa,
indústria e varejos. Afinal, dados são bem
mais confiáveis do que especulações”, conclui
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Entre em contato conosco: (11) 3135-5480

www.savarejo.com.br
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Bate-Papo

“ ATACAREJO ESTA
PERTO DO PONTO LIMITE ”
Belmiro Gomes

PRESIDENTE DO ASSAÍ ATACADISTA

Belmiro Gomes

P

ara Belmiro Gomes, é natural que em um prazo de três a cinco
anos, o ritmo de crescimento do cash & carry desacelere,
tornando a disputa entre os varejistas do canal mais acirrada

P O R F E R N A N D O S A L L E S R E D A C A O @ S AVA R E J O . C O M . B R | F O T O G A B R I E L T E I X E I R A - D I V U L G A Ç Ã O

Na manhã do dia 28 de maio, dezenas de consumidores se
aglomeravam à porta do Assaí Aricanduva, na zona leste de
São Paulo, aguardando o momento da abertura da maior
loja de atacarejo do GPA na cidade. A filial tem 7,3 mil m² de
área de vendas e trabalha com mais de sete mil itens. Pouco depois da inauguração, enquanto clientes começavam a
formar fila nos caixas com carrinhos lotados, Belmiro Gomes, presidente do Assaí, conversou com SA Varejo sobre
o presente e o futuro do formato.

Qual a expectativa de crescimento em vendas
do Assaí neste ano?
No primeiro trimestre deste ano, registramos 25% de crescimento em relação ao mesmo período de 2018. Apesar
da base comparativa cada vez maior – avanço médio de
29% nos últimos sete anos –, a rede deverá encerrar 2019
com novo aumento agressivo, ou seja, acima de 20%.

O que está previsto em termos de expansão?
Estamos mantendo um ritmo forte de expansão. Já inauguramos duas lojas neste ano e estamos com 16 obras em
andamento em todas as regiões do Brasil. O objetivo é abrir
cerca de 20 lojas em 11 ou 12 Estados até o fim do ano. A
região Norte é uma das áreas que reforçaremos. Ao mesmo
tempo buscamos investir em praças onde o Assaí já tem
grande participação, como São Paulo e Rio de Janeiro.

Até quando o cash & carry terá fôlego
para manter esse ritmo?
O canal como um todo tem desacelerado um pouco. No
ano passado, o crescimento total do atacarejo ficou em
torno de 12%, de acordo com a Nielsen. Normal. Nenhum
formato cresce intensamente a vida toda. Já há praças
em que se observa saturação, como Campo Grande (MS),
Cuiabá (MT), Goiânia (GO) e Distrito Federal.
Por outro lado, ainda há espaço para avanço em diversas localidades. No Brasil todo, a presença do atacarejo
nos domicílios fica entre 59% e 62%, segundo dados Niel-
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sen. Na Grande SP, 77% dos lares usam lojas de atacarejo
como ponto de abastecimento, e a estimativa é de que
esse percentual, já o mais alto do País, chegue a 85%, principalmente se alguns projetos de lojas voltadas a classes
sociais mais altas encontrarem aderência.
O formato, porém, está perto de chegar ao ponto limite, acredito que isso ocorrerá dentro de três a cinco anos.
A partir daí a disputa ficará mais entre os players do canal.

A decisão do Walmart de converter alguns
hipermercados em lojas de cash & carry antecipa
essa maior concorrência entre os players?
É natural que o Walmart converta hiper em cash & carry.
Os dois principais players do mercado, Assaí e Atacadão,
pertencem a companhias de capital aberto, portanto têm
divulgado dados financeiros. O mercado sabe que, além
de crescerem, essas operações têm aumentado a taxa de
rentabilidade. Um negócio que vai bem sempre atrai interesse de outros players. Nós trabalhamos com cenário de
aumento de competitividade no setor.

Muitos analistas acreditavam que um
desaquecimento viria logo após os primeiros
anos de forte crescimento. O que torna
o cash & carry tão resiliente?
Talvez o mercado tenha subestimado a migração de micro e pequenos empreendedores, antes atendidos diretamente, que passaram a ser abastecidos pelo atacarejo, o
que criou um forte elo, inclusive com o preço chegando
mais baixo até eles. Em um País com dimensões continentais, o custo de entrega pela indústria é muito elevado.
Nem todas as grandes indústrias conseguem ter capacidade logística para atender todas as localidades. E isso
também ocorre com fornecedores locais de porte médio.
Nossa proposta é ser o estoque do comerciante, sobretudo aquele pequeno que tem dificuldade de acesso a capital de giro. Atuamos como um distribuidor complementar
que consegue colocar os produtos de norte a sul do Brasil.

Qual a participação de cada público
nas vendas do Assaí?
Em volume de vendas, aproximadamente 60% vem do
consumidor final e 40% dos comerciantes. Já no volume
de transações, praticamente 80% é consumidor final, chegando a 98% no sábado e a 99% aos domingos. O tíquete
médio do comerciante/transformador é maior.
Mas essa proporção muda muito de uma região do Brasil para outra. Na cidade de São Paulo, por exemplo, 3,5
milhões de pessoas saem todas as manhãs da zona leste
em direção ao centro, o que gera grande impacto no setor
de food service. Já em muitas cidades do interior do País,
é possível voltar para almoçar em casa e depois retomar
o trabalho. Então o transformador, que é um público muito
forte em nossas lojas de São Paulo, não está tão presente no interior da Bahia, onde o foco é mais revendedores,
como as mercearias.

A questão do custo operacional é algo que o setor não pode
perder, afinal o preço que praticamos, cerca de 15% abaixo de
outros canais de varejo, não vem de melhores negociações
com fornecedores. A indústria tem uma margem até mais
elevada no cash & carry. A diferença de preço é 100% explicada pelo custo operacional. Isso é o que mantém o comerciante comprando conosco e foi o que trouxe o consumidor
às nossas lojas.O cash & carry brasileiro é um híbrido do que
foi praticado na Europa pelo modelo da Metro, exclusivo para
pessoa jurídica, e nos Estados Unidos por redes como Target, focada no consumo das grandes famílias. No Brasil nós
procuramos atender a compra abastecedora do consumidor
final e a compra repositora do pequeno comerciante.

O que tem sido feito para controlar os custos?
Há uma série de iniciativas para otimizar a mão de obra e
também reduzir o consumo de energia elétrica. No Assaí

“A indústria tem uma margem mais elevada no cash & carry. A diferença de
preço é 100% explicada pelo custo operacional. É o que mantém o comerciante
comprando conosco e foi o que trouxe o consumidor final às nossas lojas”

O que mudou nas lojas em relação ao início
do formato atacarejo?
Houve um aumento gigantesco da presença de consumidor
final em loja. O modelo caiu nas graças do brasileiro. Hoje
temos o objetivo de oferecer maior conforto em comparação com as primeiras lojas do modelo, tirar aquela imagem
de “varejão de pobre” que existia. Há um esforço para continuar com operação de baixo custo, mas também entregar
ao cliente ambientação e sortimento mais adequados.

Como tornar as lojas mais agradáveis
sem elevar custos operacionais?
Esse é um ponto fundamental: manter a proposta original
do modelo, mas também agradar ao consumidor de perfis
diferentes, com maneiras distintas de se comunicar. Temos
um limite de custo operacional que não queremos ultrapassar de maneira alguma e, dentro daquele custo, investimos
em atendimento, melhoramos os carrinhos, tornamos os
checkouts mais rápidos. Há uma preocupação do setor com
fila na frente de caixa e uma de nossas iniciativas é oferecer
wi-fi gratuito em todas as lojas para diminuir essa sensação.

Aricanduva e também em Curitiba, além de toda a iluminação de LED, adotamos o mais moderno sistema de refrigeração, que não utiliza gases químicos, apenas gases naturais como o CO2. O investimento é mais elevado, porém a
energia consumida representa apenas 30% do consumo
de outros sistemas, ou seja, garante redução de 70%. Em
outras lojas temos também captação de energia solar por
meio de painéis fotovoltaicos, gerando em torno de 30% da
energia utilizada. Em Goiás e no Rio de Janeiro, as maiores
usinas de telhado em área urbana estão no Assaí.
Sistemas de automatização da operação no piso de loja
também nos ajudam a equilibrar os custos. Hoje, apenas
quatro funcionários conferem todas as etiquetas de preço
de uma loja como a do Aricanduva em apenas 20 minutos.
Eles saem bipando os códigos e, por meio de um aplicativo, as informações são checadas automaticamente com
o sistema. Ao ser informado de divergência, o profissional
rasga na hora a etiqueta e, ao final, imprime todas as que
ficaram faltando. Usamos esse mesmo sistema em todas
as nossas lojas para 32 funções, entre as quais controle de
produtos avariados e papa-filas.
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VIDA LONGA

CORACAO 3D

Um coração minúsculo, mas pulsante, com vasos sanguíneos, músculo, ven-

trículos e câmaras, feito com tecido humano de um paciente, foi criado recentemente pelo processo de impressão 3D.Conduzido pelo Laboratório de Engenharia
de Tecidos e Medicina Regenerativa, da Universidade
de Tel Aviv, o feito abre caminho para novas tecnologias
de transplante de órgãos e tecido, com as quais os
pacientes não precisarão esperar por doações e nem
tomar medicamentos para evitar rejeição. Os órgãos
serão totalmente personalizados.
No experimento dos cientistas israelenses, as células
retiradas do tecido adiposo do doador foram carregadas
em uma bioimpressora, que levou de 3 a 4 horas para
imprimir o órgão. Após vários dias de incubação com
oxigênio e outros nutrientes, o coração começou a bater
espontaneamente. Desafiar certezas e tentar o impossível é a chave para a evolução – na ciência e nos negócios.
Fonte sites: NoCamels e Abundance-Insider

SO DEPOIS
DE
AMANHA

“...tenho já o plano
traçado; mas não,
hoje não traço planos...
Amanhã é o
dia dos planos...”
“Todas as minhas
qualidades de
inteligente, lido e prático
serão convocadas por
um edital...mas por
um edital de amanhã...”

Estudos recentes mostram que organização e priorização
ajudam, mas não resolvem o hábito de retardar decisões
e tarefas. “Trata-se de um atraso voluntário, apesar de
sabermos que será prejudicial”, explicou Tim Pychyl , professor de psicologia da Carleton University em entrevista
para Business Insider. Para o professor, é algo irracional,
muitas vezes ligado à ansiedade ou a sentimentos de
frustração. Afeta a produtividade e autorrealização, mas
não é algo que se resolve só com força de vontade. “São
necessárias práticas que ajudem a gerenciar as próprias
emoções. Uma delas é a meditação”, diz.
Pesquisas indicam que os meditadores experientes
apresentam baixos índices de “adiamento” e bons níveis de
concentração. Meditar, segundo o professor, acalma, evita
julgamentos e pensamentos repetitivos. É uma alavanca
para melhorar o desempenho profissional e a autoconfiança. Não fazer nada pode ser a melhor maneira de fazer tudo.

123 RF

O poema Adiamento, de Fernando Pessoa, escrito em 1929, continua sendo a tradução perfeita de um hábito bem conhecido: o de protelar.
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EQUIPE

MAIS AGIL
Com metas ambiciosas combinadas a progressos registrados passo a passo, é possível
formar uma equipe altamente asser tiva.

Isso a ponto de transformar sua empresa em uma organização dinâmica
e com facilidade de adaptação. O caminho, segundo especialistas, é a
Metodologia Agile, que tem sido adotada em empresas de diversos
setores e gerado aumento de produtividade e foco no cliente, além de
ganhos em flexibilidade, maior controle de risco e rapidez nas decisões.

O MÉTODO
O Agile nasceu no setor
de Tecnologia da Informação,
criado por programadores
cansados da abordagem
tradicional nos projetos
de desenvolvimento
de software. Eles lançaram
o seguinte manifesto:
Os indivíduos e as
interações são mais
importantes do que
os processos e as
ferramentas
Um software funcionando
é mais importante
do que uma
documentação completa
A colaboração com o cliente
é mais vital do que a
negociação de contratos

123RF
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ENTENDA
EM QUE CONDIÇÕES
APLICAR O MODELO

TIMES ÁGEIS FUNCIONAM
MUITO BEM NAS
SITUAÇÕES EM QUE:
Problemas são complexos
Requisitos podem mudar no
decorrer do projeto
Soluções exigem criatividade
Há possibilidade de trabalhar
próximo do usuário final

O processo deve responder
à mudança em vez
de seguir um plano
Utilizada desde 2001
no desenvolvimento
de softwares, a
metodologia passou
recentemente a ser adotada
por outros segmentos.
Isso para melhorar e tornar
mais rápida a gestão
de equipes e orçamentos,
sem deixar de priorizar
a geração de valor e o
aproveitamento máximo dos
times e dos fluxos de trabalho.

NÃO DESPERDICE
EQUIPES
ÁGEIS QUANDO:
Trabalho é repetitivo ou tem
rotina prédeterminada
Procedimentos burocráticos
são essenciais
Trabalho tem pouca relação
com inovação

SAIBA COMO EVITAR QUE
AS FUNÇÕES BUROCRÁTICAS
PREJUDIQUEM A INOVAÇÃO
Permeie os princípios e os valores do Agile por toda a
empresa, mesmo pelas equipes que não estão organizadas
de acordo com a metodologia
Repense a gestão de talentos, atualizando critérios de
contratação, avaliação, desenvolvimento e recompensa
Renove a arquitetura de operação com uma abordagem modular
dos departamentos, de modo a integrar os fluxos de trabalho
Torne planejamento e orçamento mais dinâmicos pois a prática
anual restringe a inovação e a capacidade de adaptação

COMO EXECUTAR
A METODOLOGIA
EM 2 PASSOS
Lembre-se que as
lideranças da empresa
também devem proceder
de acordo com o Agile

1º
Reclassifique as
equipes de forma clara
Na estrutura da empresa,
divida as equipes,
de diferentes áreas, em
três grandes categorias:
experiência do
cliente, processos
de negócio e sistemas
de tecnologia. Então,
faça integração entre elas

2º
Pense na sequência
de transição

Identifique os
pontos problemáticos
e as restrições
organizacionais
para ajudar a
determinar a velocidade
das ações e o número
correto de equipes

THE COMMONS
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FURTOS E ROUBOS

LáFora

COSTCO

FURTOS
LAYOUT DA LOJA

A disposição das seções
é pensada de modo a deixar
mais visíveis os corredores
com produtos que
costumam interessar aos
furtantes. Inibem ainda a
ação de mal-intencionados
as áreas exclusivas
de entrada e de saída,
com direito a fiscais nas
unidades de cash & carry
conferindo se o recibo bate
com o carrinho de compras
Fonte: Grocery Dive

perdas X faturamento

A

s perdas geradas com mercadorias furtadas não tiram o sono dos gestores da rede
norte-americana Costco. Por lá, a incidência desse problema não chega a 10% dos
casos registrados nos concorrentes do setor. E isso se deve a três razões principais:

MODELO DE ASSOCIAÇÃO
Clientes da Costco pagam uma taxa
anual de associação. Esse modelo
de clube de compras eleva bastante
a fidelidade à marca, focada em preços
bem baixos, afinal o público tende a
ir à loja com frequência para diluir o peso
da anuidade e fazer o investimento
compensar. Nesse sistema, os clientes
acabam por formar um círculo
restrito (apesar de muito grande),
o que tende a inibir a presença de quem
tem outras intenções que não seja
realizar compras de abastecimento

1,33 %

Média dos supermercados nos EUA

0,12 %

Rede Costco
Fonte: Business Insider/Dados referentes a 2017

POLÍTICA DE RH
Ok, as duas ações anteriores
envolvem práticas específicas que
não se aplicam a muitas empresas
do setor. Mas essa daqui vale
para 100% do varejo alimentar, em
qualquer parte do mundo. Salários
e benefícios aos funcionários
da Costco são, em geral, melhores
do que a média do setor, o que
faz com que o nível de satisfação
com a empresa seja elevado.
Os resultados aparecem nos índices
baixíssimos de furtos internos

SUPLEMENTOS
REGIONAIS

Conteúdos
que ajudam
a desenvolver
o varejo das
diferentes
regiões
do País
SUL
ES/MG/RJ
NORDESTE
INTERIOR DE SP

ENTRE EM CONTATO E CONFIRA
AS DATAS DE CIRCULAÇÃO
carla.morais@savarejo.com.br
cristina.santos@savarejo.com.br

@portalSAVarejo
www.savarejo.com.br
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THANKS,
CAEZINHOS
E GATINHOS

O

Walmart não está esperando por novos latidos para morder uma porção
maior do mercado pet americano,
estimado em 75 bilhões de dólares.
A empresa abrirá mais 100 clínicas
veterinárias nos próximos 12 meses,
que oferecerão exames, vacinação e
tratamento de doenças simples. Ela já
opera 21 clínicas em seis Estados. O
Walmart também fará investimentos
na farmácia online de medicamentos
pet, além de ampliar o mix de alimentos para animais de estimação no seu
e-commerce. Entrarão, por exemplo,
opções orgânicas e livres de grãos,
incluindo marca própria.

DIVULGAÇÃO / ILUSTRAÇÃO CAIO OLIVEIRA

Fontes: Fast Company e CBS News

WALMART americana abrirá outras 100 clínicas veterinárias e investirá ainda mais na farmácia pet online

AS NOTÍCIAS MAIS
IMPORTANTES DO DIA.

ASSINE JÁ!
@portalSAVarejo
www.savarejo.com.br
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ma das causas da dificuldade
de execução nas lojas é a
falta de entendimento estratégico
de ações definidas na matriz.
É o que afirma Robinson
Formigon, diretor de tecnologia
para varejo do Grupo Toolbox.
Segundo ele, grande parte das
ações em loja é unilateral, ou
seja, planejada e executada
para aumentar vendas de uma
única marca. “Não existe uma
discussão bilateral de quanto
a ação será benéfica também
para o varejo ou o quanto essa
ação da indústria é condizente
com a estratégia de longo prazo
da rede”, afirma. “Dessa forma,
não há sentimento de obrigação
de executar uma ação que não leva
em consideração suas prioridades”,
analisa Formigon, acrescentando
que o caso se agrava quando
o alinhamento entre indústria
e varejo acontece apenas no
escritório do comprador. Afinal,
muitos varejistas não dispõem de
um bom canal de comunicação
com a equipe de operação de
loja. “Tenho visto que os gerentes
e diretores das filiais não são
treinados para acatar as decisões
da matriz e acabam agindo com
base no dia a dia de suas lojas”,
ressalta. Assim, quando uma
marca tem uma cobertura de
promotor considerada baixa, terá
dificuldades para implementar
uma execução naquela unidade.
“As lojas usam o relacionamento
com o promotor como moeda
de troca para liberar execuções
estratégicas para a
indústria”, avalia o especialista.
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uando a execução não vai
bem, diversas falhas surgem
no PDV e algumas são facilmente
percebidas pelos clientes, como
ruptura, preço errado, ausência
de comunicação, erros de
sinalização. “Um dos principais
problemas são os produtos
negociados que não estão
expostos nos lugares acordados,
mesmo com a indústria tendo
pago, e, em muitos casos, apesar
de o produto ter sido anunciado
no folheto”, destaca a consultora
Simone Terra, CEO da STerra
Soluções Estratégicas. Além
disso, ocorrem outros problemas
sérios que acabam não ficando
tão evidentes para o público, mas
que comprometem os resultados.
Alguns exemplos são erros no
número de frentes em relação
ao desenhado no planograma
e não cumprimento da gestão
de categorias em lojas que
atuam com essa metodologia.

PARA GARANTIR A EXECUÇÃO NA LOJA

O ideal é que a estratégia do varejo determine o modelo de execução em loja, lembra
Simone Terra, da consultoria STerra. “O varejo tem um posicionamento e, em função
disso, assume uma missão. Essa proposta deve estar refletida na ponta”, resume.
Segundo a especialista, isso passa por aspectos como layout, agrupamento de
produtos e exposição. Ou ainda por definir se o terminal de gôndola será utilizado para
um produto específico ou para compor o mix de alguma categoria, entre outros pontos
Também é importante, na visão de Simone, desenhar um processo para que o
planejamento seja implementado no chão de loja. Ele deve contemplar definição de
etapas, KPIs (indicadores-chave de desempenho), método de avaliação da eficácia, etc.
Outro ponto essencial é acompanhar e auditar se os acordos estão sendo colocados
em prática nas lojas, o que pode ser feito com ou sem a ajuda de tecnologia
(confira alguns recursos nesta matéria). Nesse caso, há ferramentas que ajudam, por
exemplo, a informar a sequência de tarefas e a monitorar se o produto foi posicionado
nas condições corretas, e até mesmo se o planograma está sendo respeitado
Criar um departamento responsável pela “distribuição” de informações da matriz
para as lojas é a sugestão de Robinson Formigon, do Grupo Toolbox. “É complicado
que grandes redes não consigam orientar o pessoal de operações sobre
acontecimentos importantes. Por outro lado, bombardear as lojas com informações
irrelevantes também é um risco, pois as equipes de operações têm dificuldade
em diferenciar o que é estratégico do que são apenas orientações táticas”, acredita

VAREJO E
INDÚSTRIA:
O PAPEL
DE CADA UM
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VAREJO,
INDUSTRIA
E GESTAO
DO
PROCESSO

PROBLEMAS
COM
EXECUÇÃO
Um ponto de grande importância na execução é a sua gestão, tarefa que deveria ser
compartilhada pela indústria e pelo varejo. “Existem, por exemplo, aplicativos nas mãos
dos promotores, usados por alguns fornecedores para verificar o que está sendo realizado
ou não nas lojas. Mas a mensuração de resultados em cada unidade ainda é deixada
de lado por ambos” alerta Formigon. “No caso específico da indústria, são poucas as
que gerenciam o impacto de suas execuções no sell out do varejo. Esse ponto depende
em boa parte da cultura interna do supermercadista e do fabricante, pois a barreira do
compartilhamento de informações e a indisponibilidade de pessoas para analisar os dados
ainda é grande”, completa o diretor do Grupo Toolbox. Já Simone Terra, da STerra Soluções
Estratégicas, acredita que, para saber se o que foi acordado entre varejo e fornecedor
está sendo implementado de forma eficiente, basta verificar as premissas de uma boa
execução: produto certo, no local correto, com comunicação relevante e preço adequado.

D

o ponto de vista do varejo, a execução
deve ir além do básico, uma vez que
o canal vende “universos” de produtos,
compostos de inúmeras categorias. “Essa
segmentação precisa estar clara para o
shopper encontrar o que busca. Se o varejo
for talentoso e souber trabalhar bem o seu
ponto de venda, ele ainda coloca no carrinho
muitos produtos que não estava pensando
em comprar”, destaca Simone Terra.
Varejistas, sobretudo localizados em
praças maiores, costumam contar com
os promotores da indústria para repor
adequadamente os produtos. Acontece

O
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S
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N
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elo lado dos fornecedores, a execução
em loja também é um trabalho complexo,
que envolve etapas como treinamento e
acompanhamento de um grande número de
promotores e controle de visitas. Mas há
experiências positivas, e elas mostram os
resultados que ajustes de execução podem
gerar. Um desses exemplos vem de uma
iniciativa no segmento de amendoins, feita
em parceria pela fabricante Santa Helena
e o supermercado Covabra, que elevou em
27% as vendas na rede do interior de São
Paulo. O trabalho foi simples e envolveu
apenas quatro etapas: definição de mix de
produtos adequados; exposição da categoria
em ponto natural perto de outros snacks;
organização da gôndola de forma blocada e
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que, em muitas redes, esse serviço não
está disponível em diversas categorias.
Nesses casos, a execução em gôndola fica
a cargo dos repositores do supermercado.
Daí a importância não apenas de processos
e uma boa comunicação, mas também
da capacitação desses profissionais. “O
repositor deve ser preparado para entender
que existe uma razão para a exposição da
forma como foi desenhada, e é preciso que
ele cumpra. Por isso, o trabalho dele deve
ser avaliado e reconhecido”, recomenda a
CEO da STerra Soluções Estratégicas. Essa
conscientização é ainda mais importante

acompanhamento do sell out da rede.
Para outras indústrias, a tecnologia tem
sido aliada. Uma das soluções bastante
utilizadas é o software para gestão de
times de campo de merchandising Agile
Promoter, da Involves. “O princípio da
nossa solução é dar poder aos times de
merchandising com informação precisa sobre
cada loja e transformar os profissionais de
campo em uma fonte de inteligência muito
importante para as indústrias”, destaca
Pedro Galoppini, cofundador e chief product
officer na Involves. Ele explica que, a partir
das informações da situação de execução
em cada PDV, a indústria age para corrigir
problemas e alavancar as vendas ao
consumidor final dos seus produtos

05NOLOGIA
FERRAMENTAS

QUE PODEM AJUDAR O VAREJO

nos varejos menores, pois o abastecimento
está nas mãos da equipe própria.
Para a especialista, é interessante que a
indústria cuide de seus próprios produtos,
no entanto o varejo alimentar não deve,
em nenhuma circunstância, depender só
do fornecedor como garantia de uma boa
execução. “Não existe uma exposição que
dependa só da indústria, porque nenhuma
categoria é só da indústria. O varejo tem
responsabilidade, é ele que quer vender
o todo”, afirma Simone. Afinal, metro linear
de gôndola vale dinheiro, e quem não
quer ganhar mais com o mesmo espaço?

dentro do varejo. Dessa forma, foge do
modelo tradicional em que a indústria
preocupa-se somente com a venda para
o supermercado. “De modo indireto,
os varejistas também acabam sendo
beneficiados neste modelo”, diz Galoppini.
Ao utilizar recursos como esse,
muitos fornecedores encontram, por
exemplo, situações de produtos que não
vendem há meses em determinada loja.
“Por meio da informação da equipe de
campo, é possível encontrar a causa raiz do
problema e reativar o sell out do produto”,
afirma o executivo da Involves. Itens em falta,
produtos perdidos no estoque e mesmo erros
de inventário costumam estar entre as razões
pelas quais um item deixou de ser vendido.
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TECNOLOGIA
APRIMORANDO
A EXECUCAO

PROBLEMAS
COM
EXECUÇÃO

01

GERENCIAMENTO

DE ESPAÇOS EXTRAS

02

AUTOMATIZAÇÃO

DE CHECAGEM DE TAREFAS

E

95

%

de queda no envio
de e-mails da área de
trade aos gerentes
no Super Nosso

FOTOS THE COMMONS

A

dministrar todas as áreas de exposição negociadas com a indústria
é um trabalho complexo em qualquer rede. A solução Smarket Trade foi desenvolvida para facilitar essa gestão. Uma das funções ajuda a
controlar as áreas disponíveis para comercialização e as que já foram
vendidas. Cada ponta de gôndola comercializada é bloqueada no sistema, evitando vender o mesmo espaço para diferentes fornecedores. A
ferramenta permite ainda acompanhar a execução dos itens do contrato.
Segundo Marcela Graziano, CEO da Smarket, a solução evita problemas como ter chegado o dia definido em contrato para montar uma ponta de gôndola, mas não haver produto disponível, forçando a retirada de
itens expostos no ponto natural. A Smarket também oferece na solução
um aplicativo para as lojas da rede. Nele a equipe acessa um checklist
das ações a serem realizadas. Por exemplo: montar ponta de gôndola de
detergente em pó; em seguida montar ponta extra de cerveja, etc. A cada
atividade, o funcionário da loja ou promotor da indústria tira uma foto e
a envia dentro do próprio aplicativo para confirmar remotamente que o
trabalho foi feito da forma como foi negociado.
Em torno de dez redes já utilizam a solução. Uma delas é o Grupo Super Nosso (MG). “Nosso principal canal de comunicação com as lojas
sempre foi o e-mail. Todas as ações de trade eram enviadas assim e
acabavam se perdendo”, lembra Alexsandra Resende, gerente de trade
marketing da varejista. Com a chegada do Smarket Trade, concentraram em um único lugar todas as ações de trade. Outro avanço foi as lojas poderem, a qualquer momento, consultar e esclarecer dúvidas sobre
iniciativas pelo app instalado no celular corporativo da loja. “Com isso,
reduzimos em 95% o envio de e-mails para o grupo de gerentes”, destaca Alexsandra. Outra funcionalidade, diz ela, é entregar semanalmente
ao fornecedor um relatório de execução com as fotos de cada loja.
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xecução em loja envolve uma série de
tarefas repetitivas. E essa também é a
razão de parte dos problemas, afinal os colaboradores tendem a se sentir desmotivados a
realizar ações pouco desafiadoras. Uma tecnologia capaz de melhorar esse processo é a
Robotic Process Automation (RPA).
Presente no mercado brasileiro, a UiPath é
líder mundial nesse tipo de robotização, segundo a Forrester Wave, e já implantou esse
recurso em mais de 2.500 empresas de diferentes setores em todo o mundo. Carlo Piombo, diretor da T2C Consultoria, um canal homologado da UiPath, garante: robôs podem
ser treinados para realizar, em menor tempo
e com melhor qualidade, qualquer tarefa que
envolva regras e processos bem definidos.
Não se trata de um robô físico, mas de um
software que realiza, de modo automatizado, o passo a passo de uma tarefa para a
qual foi preparado. Com isso, os funcionários podem ser mais bem aproveitados.
Em um supermercado, as possibilidades
são muitas, e as soluções podem ser customizadas. “Nos reunimos com a empresa para
entender quais são as dores que ela quer
resolver. Na sequência, treinamos o robô
para realizar aquela atividade e elaboramos
uma prova de conceito”, explica. Em alguns
casos, a UiPath precisa de apenas três dias
entre a conversa inicial e a demonstração.
Uma das sugestões de aplicação do Robotic Process Automation no varejo alimentar
é na conferência de espaço negociado em
gôndola junto ao fornecedor e checagem da
aplicação, em cada loja, de promoções do
tipo “pague 2, leve 3”, afirma Carlo Piombo.
Outro exemplo de utilização numa loja é na
leitura e pagamento automático de notas fiscais, evitando cancelamentos de entrega por
atraso na quitação do boleto, o que impacta
a reposição de produtos.

03

04
VELOCIDADE

MONITORAMENTO

CONSTANTE DAS GÔNDOLAS

NO ABASTECIMENTO

60

%

Redução
potencial
da ruptura

A

Shelfpix é uma ferramenta de medição
automática de execução em gôndola por reconhecimento digital de imagens.
Por meio de um smartphone simples com
o aplicativo da Shelfpix instalado, a equipe
de campo captura fotos ou vídeos das gôndolas. Em uma única imagem, é possível
reconhecer, simultaneamente, dezenas de
produtos expostos de diferentes marcas. O
app transfere as imagens para os servidores
e, na sequência, todos os dados são processados por um algoritmo de inteligência
artificial. O sistema identifica características
de cada produto e os principais indicadores
para tomada de decisões passam a ser analisados. Entre eles, espaço em gôndola; presença ou ruptura de itens; sortimento; preço;
posicionamento da prateleira e aderência ao
planograma. Com a tecnologia, uma das três
maiores redes do Brasil reduziu em até 60%
a ruptura para os elementos monitorados.
Segundo a empresa de tecnologia, o método evitou que a gôndola ficasse com ruptura
até o momento da próxima reposição. A ferramenta também permite avaliar aspectos
como planograma tático (numérico), planograma estratégico (visual), sortimento e
auditoria de contratos de exposição.

107

%

alta na produtividade
de reposição
em gôndola

F

ornecido pela GIC, o Rub é uma solução que coordena operações
realizadas no chão de loja. Recentemente, ganhou um novo módulo que conta com algoritmo para reconhecimento de produto por
meio da captura de imagens. Dessa forma, o sistema “aprende” qual
é o padrão adotado em cada loja, oferecendo respostas rápidas às
situações encontradas. O sistema permite ainda gerenciar a equipe
e todas as suas tarefas. Cada colaborador recebe notificações em
um equipamento mobile sobre as atividades que precisam ser executadas. Além de analisar as prioridades, o sistema orienta quanto ao
abastecimento, atualização de preços e organização das gôndolas. O
gerente visualiza as atividades de cada pessoa pelo seu computador
ou via mobile. O Rub também ajuda no combate à ruptura de exposição. Há casos em que o índice saiu de 30% para 2% em alguns meses.
O sistema conta com o histórico de vendas e, cada vez que um item
deixa de passar pelos caixas, é gerada uma notificação para o funcionário checar a existência do produto na loja. Outra funcionalidade é a
auditoria de produtos nas prateleiras, identificando se o planograma
está sendo cumprido ou não.

05
AUDITORIA

DE RUPTURA E DIVERGÊNCIA DE PREÇO

V

oltado à gestão do varejo, de atacadistas e distribuidores e 100%
em nuvem, o Bluesoft ERP oferece recursos que ajudam a melhorar a execução em loja. Caso da Auditoria de Presença, que verifica a
disponibilidade em gôndola dos produtos em cada setor da loja, trabalho que pode ser feito pelo aplicativo ou com um coletor de dados.
Como todas as gôndolas dos clientes da Bluesoft estão mapeadas no
sistema de gestão, essa auditoria é realizada apenas com o escaneamento de uma unidade de cada produto. Dessa forma, após o mapeamento de toda a loja, o ERP informa qual item não estava na gôndola
e quanto de cobertura possui no estoque, minimizando rupturas. Processo semelhante pode ser feito para verificar os preços, checando
eventuais divergências entre o valor de gôndola e o do sistema.
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AJUSTE
AS SEÇÕES DA
SUA LOJA
É VERDADE QUE MUITA
ÁGUA AINDA VAI ROLAR
ATÉ O FINAL DE 2019.
MAS, SE VOCÊ NÃO PARAR
E ANALISAR AGORA
AS MUDANÇAS EM CADA
SEÇÃO DA LOJA, NUNCA
VAI CONSEGUIR
REALIZAR AJUSTES QUE O
AJUDEM A VENDER MAIS.
É PRECISO CHECAR
AS TENDÊNCIAS E
VERIFICAR ONDE ESTÃO
AS OPORTUNIDADES DE
GANHOS EM VOLUME,
VALOR E RENTABILIDADE.
PARA AJUDÁ-LO, INICIAMOS
NESTE MÊS UMA SÉRIE
DE REPORTAGENS
QUE IRÁ APONTAR
ALGUNS DESTAQUES EM
CADA DEPARTAMENTO.
MERGULHE SOBRE
OS NÚMEROS DA SUA
LOJA E CHEQUE O
QUE ESTÁ ACONTECENDO
EM CADA SEÇÃO
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ALI
MEN
TOS

A NOVA
CARA
DO
CONSUMO

Apesar do atual cenário econômico algumas
categorias dentro da seção alimentar crescem
a cada ano. Afinal, indicam, em muitos
casos, tendências sem volta e que estão
sendo aceleradas pela chegada de inovações
desenvolvidas tanto por grandes fornecedores
quanto por foodtechs (veja matéria nesta edição).
O fato, portanto, é que a cara do consumo
está mudando e você precisa acompanhar
T E X T O A L E S S A N D R A M O R I TA E PAT R Í C I A B Ü L L R E D A C A O @ S A V A R E J O . C O M . B R

PHOTODISK

OS ALIMENTOS SÃO A
ALMA DO NEGÓCIO. SÓ OS
INDUSTRIALIZADOS
DAS SEÇÕES DE MERCEARIA
DOCE E SALGADA E DA DE
PERECÍVEIS FATURARAM
MAIS DE R$ 101 BI EM 2018.
IMAGINE SE ADICIONARMOS
OS ALIMENTOS IN NATURA,
COMO HORTIFRÚTIS,
PEIXES E AS CARNES
A GRANEL, ALÉM DOS
OFERECIDOS NA PADARIA?
MAS É PRECISO ESTAR
ATENTO ÀS OPORTUNIDADES

ALIMENTOS
A NOVA
CARA
DO
CONSUMO

A queda na margem do varejo tem
imposto a necessidade de desenvolver
categorias e segmentos mais rentáveis.
Nesta reportagem, trazemos
alguns destaques que podem ser mais
bem explorados nas lojas, além de
insights de especialistas e de
fornecedores e ainda números de mercado

FIQUE ATENTO AO GC
O gerenciamento por categorias é uma ferramenta importante para promover ajustes nas
categorias, tendo como foco o shopper. Para Rafaela Natal, consultora da AGR, a partir da
sua aplicação, é possível melhorar o desempenho das categorias, atrair novos consumidores,
facilitar a gestão de compras e até reduzir custos, como o de estoque parado

FOTOS DIVULGAÇÃO / THE COMMONS

O QUE MUDA NO LAYOUT DE ALIMENTOS
Os produtos frescos estão ganhando mais espaço no supermercado. É o que afirma
Roberta de Oliveira Aur Raso, arquiteta especializada em varejo alimentar. Segundo ela, para
abrir espaço a esses itens, muitas redes estão identificando aquelas categorias de alimentos
cujas vendas estão em queda, com o objetivo de promover ajustes. Ainda conforme a arquiteta,
as grandes companhias do autosserviço alimentar já estão dedicando 50% do espaço das lojas
do formato de supermercados para os alimentos frescos
Lojas de proximidade – unidades pequenas, inseridas em locais de grande tráfego
de pessoas, como Carrefour Express, Minuto Pão de Açúcar, entre outros – devem focar
as categorias de alimentos que geram fluxo diário de consumidores. Nesse caso,
afirma Roberta, é importante apostar também em equipamentos que, além de valorizar
a exposição, contribuam para aumentar a produtividade. Isso porque essas lojas precisam
operar com custo menor para compensar a complexidade logística e o baixo tíquete
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IMPORTANTE!

“Não basta expor
esses produtos
em gôndolas
comuns. Eles precisam
de boa visibilidade
e cuidado na
exposição, com uso
de móveis específicos
que destaquem
a presença
deles na loja”,
afirma a arquiteta
Roberta Raso

10 MAIORES CRESCIMENTOS
EM VALOR

1º CAFÉ EM CÁPSULA

25,65 %

2º CREME DE CHOCOLATE/AMENDOIM

21,88 %

3º MANTEIGA

13,15%

4º BATATAS CONGELADAS

12,94%

5º LEITE FERMENTADO

8,12%

6º AVEIA

6,94 %

7º CHOCOLATE

6,24 %

8º VEGETAIS CONGELADOS

5,98%

9º CHÁ

5,58 %

10º APERITIVOS SALGADOS

5,57%

EM VOLUME
1º BATATAS CONGELADAS

22,20 %

2º CAFÉ EM CÁPSULAS

21,38 %

3º LEITE FERMENTADO

12,41%

4º CREME DE CHOCOLATE/AMENDOIM

12,37%

5º MANTEIGA

8,58%

6º VEGETAIS CONGELADOS

6,29 %

7º AVEIA

5,80%

8º CHOCOLATE

4,76 %

9º APERITIVOS SALGADOS

4,60%

10º LEITE EM PÓ

4,03%
Fonte: Empresas com base em dados Nielsen

Inove na exposição: criatividade pode garantir aumento de vendas de alimentos frescos
JULHO 2019 SA. VAREJO
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AVALIE AMPLIAR
O SORTIMENTO
Alimentos com apelo à saúde e que ajudam a cuidar da boa forma, itens naturais,
gourmet e práticos não só estão alinhados aos novos hábitos do consumidor
como também à necessidade de rentabilizar o negócio. Daí a importância
de analisar a possibilidade de ampliar seu sortimento e, por consequência,
seu espaço de exposição. Marco Aurélio Lima, diretor de atendimento da
GfK, cita alguns segmentos que merecem atenção do varejo, como alimentos
sem glúten, lactose ou sódio. “Criou-se uma ideia equivocada de que
produtos industrializados fazem mal à saúde, o que tem aumentado a busca
por itens sem agrotóxico, como frutas, verduras e legumes orgânicos”, afirma.
Somam-se a isso alimentos funcionais e integrais, que contribuem para
o melhor funcionamento do organismo e reforçam a sensação de bem-estar

QUEIJOS
ESPECIAIS:
AUMENTO
DA
FREQUÊNCIA
DE COMPRA

Produtos gourmet e de boa
rentabilidade, os queijos especiais
têm alto potencial de consumo.
Sua penetração é de 10% dos
lares, enquanto os básicos têm
presença em 88%. “Isso significa
que, trabalhando penetração e
frequência de compra, há muito
espaço para crescimento”, afirma
Eduardo Jakus, diretor da unidade
de negócios de queijos da Vigor.
Para ele, já é possível notar
uma procura maior do consumidor
por esses produtos, como
ocorreu com as cervejas especiais.
No caso de queijos, avalia
o executivo, o varejo ainda tem
focado mais a sazonalidade da
categoria. “A tendência agora é
justamente trabalhá-la de maneira
regular”, afirma Jakus. Uma boa
tática é priorizar no mix os produtos
fracionados, seja pelo fabricante
seja pela loja, pois oferecem
menor desembolso por unidade

“O CONSUMIDOR DE
QUEIJOS ESPECIAIS TEM
UMA FREQUÊNCIA DE
VISITA À LOJA MUITO
SUPERIOR À DO SHOPPER
CONVENCIONAL,
CONSOME DIVERSAS
CATEGORIAS DE
VALOR AGREGADO E,
CONSEQUENTEMENTE,
SEU TÍQUETE MÉDIO É
BEM MAIOR”
EDUARDO JAKUS

Diretor da unidade de
negócios de queijos da Vigor
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26

CAFÉS ESPECIAIS
SE DESTACAM,
MAS A VERSÃO
CÁPSULA CRESCE

%

Cafés especiais e instantâneos gourmet e os com apelo à saudabilidade
(zero lactose, diet, light e sem açúcar) estão entre os segmentos que vêm atraindo
o interesse do consumidor. O caso mais emblemático, entretanto, continua
sendo o das cápsulas. Cresceu em valor quase 26% no varejo alimentar, contra
uma queda da versão em pó em torno de 4%, conforme dados da Nielsen.
Segundo Diogo Alves Oliveira, responsável pela área de Shopper Marketing
e GC da 3corações, a categoria passa por um momento de transformação em
que o consumidor está mais atento à cultura do café e exige melhor qualidade.
Por conta disso, diz o executivo, algumas redes estão deixando de trabalhar a categoria
como rotina para tratá-la como destino. É importante avaliar se essa mudança
traria vantagens para sua loja. Confira a seguir outras recomendações da 3corações:

DIOGO ALVES OLIVEIRA

Responsável pela
área de Shopper
Marketing e
GC da 3corações

Defina o papel da categoria

e, a partir dele, trace as estratégias para desenvolvê-la

Trabalhe com um mix de produtos alinhados
ao perfil do shopper específico da sua loja

Adote uma comunicação que facilite ao shopper

encontrar o que procura, destacando os lançamentos
e as novidades e educando-o em relação aos diferentes tipos de cafés

Tudo isso torna a experiência

de compra mais positiva e fideliza esse consumidor

14

CONGELADOS
DE MAIOR
VALOR
AGREGADO
SOBEM

%

O mercado de congelados esteve estável em 2018, segundo informações
da Seara com base em dados da Nielsen. “Para este ano, a expectativa
é de que haja um crescimento de 1,5%”, afirma José Cirilo, diretor executivo
de marketing da empresa. Paralelamente a esse cenário, os produtos
de maior valor agregado apresentaram um aumento superior a 14%, lembra
o executivo. “O espaço destinado a esse segmento ainda não é condizente
com seu crescimento”, avalia Cirilo. Só os congelados vegetarianos, nos
EUA, ocupam cerca de 40% do espaço da categoria. Para Ricardo Bicov,
diretor de projetos da Qualivar Consultoria, o autosserviço alimentar
ainda precisa trabalhar melhor itens de maior valor, em especial os gourmet.
“Eles precisam de um cuidado diferenciado, como ter colaboradores
treinados para ajudar na compra, além de maior variedade no mix”, recomenda

JULHO 2019 SA. VAREJO
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“ATUALMENTE
O CONSUMIDOR
TEM BUSCADO
REPLICAR EM CASA
EXPERIÊNCIAS DE
CONSUMO COM
O CAFÉ ESPECIAL
POR MEIO
DE UM MÉTODO
DE PREPARO
DIFERENTE,
SEMELHANTE AOS
ENCONTRADOS
NO EXPRESSO
DE MÁQUINA
DAS CAFETERIAS
OU CASAS
ESPECIALIZADAS”
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FOODT
TER UM SORTIMENTO
ALINHADO COM OS
NOVOS TEMPOS
É APENAS UMA
DAS FORMAS DE
TRABALHAR COM
ESSAS STARTUPS.
MAS ELAS PODEM
FAZER BEM MAIS
PELOS SEUS NEGÓCIOS
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O FUTURO
DOS
ALIMENTOS
JA CHEGOU

TECHS
T E X T O

A L E S S A N D R A

M O R I TA
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O
S
S
U

O termo foodtech tem se tornado mais e mais
conhecido do varejo brasileiro. Quer por essas empresas
estarem se aliando a grandes varejistas, quer por
terem produtos cada dia mais presentes nas gôndolas
dos supermercados. Ou ainda por contribuírem
para acelerar as inovações na indústria de alimentos

FOODTECHS
O FUTURO
DOS ALIMENTOS
JÁ CHEGOU

Levantamento da Builders
Construtoria/FoodTech Movement
indica a existência de 180 foodtechs
somente no Brasil. Há pouco mais de
um ano, a companhia tinha mapeado
apenas 53. Se você entende que esta
é a hora de mudar a cara da seção
de alimentos, agregando inovações
alinhadas aos novos tempos, precisa
estar inteirado do mundo das
foodtechs. Saiba mais sobre elas
e como impactam em seus negócios
Entenda
a Builders Construtoria/
FoodTech Movement

O QUE SÃO AS FOODTECHS
São startups da área de alimentação que se propõem
a repensar a cadeia alimentar: como se planta,
se vende, se processa e se distribui. Consideram
ainda as necessidades do consumidor – o que ele busca,
suas experiências, padrões de consumo, mudanças
entre as gerações, etc. Na maioria das vezes,
as soluções apresentadas partem de problemas
do próprio empreendedor ou de questões maiores,
como a necessidade de alimentar quase
9 bilhões de pessoas em 2050. O uso de tecnologia
também é importante para esse grupo de empresas.
“Isso permite que a venda dos produtos desenvolvidos
se torne mais assertiva”, afirma Ana Carolina
Bajarunas, fundadora e CEO da
Builders Construtoria/FoodTech Movement
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O FoodTech Movement começou
em 2017 com o desenvolvimento
da Builders, que se propõe a fazer mais
do que uma consultoria. Ela realiza
um diagnóstico e constrói
a inovação com as empresas, fazendo
a conexão entre startups
e as demais companhias – sempre a
partir de uma determinada necessidade

980

bilhões de reais

quanto as foodtechs deverão movimentar
globalmente até 2022

1700

foodtechs no mundo

180

apenas no Brasil

11%

do total de foodtechs mundial estão no País

COMO ESTÃO SEGMENTADAS

Fonte: Liga Ventures e Builders Construtoria

Ana Carolina, da Builders, diz que essas companhias atuam em 17 categorias. A maior concentração está
nos segmentos de necessidades do consumidor, varejo inteligente e marketplace de foodservice. “Existe
ainda uma média concentração no segmento de comida do futuro, como o de proteína à base de planta”, diz

PARCERIAS COM O VAREJO
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As foodtechs podem ajudar o varejo de duas formas. A primeira é acelerar a transformação digital
nessas empresas e ajudar a acumular dados dos consumidores. É isso o que está por trás da aquisição
feita pelo Carrefour do portal de receitas Cyber Cook e também da compra do James Delivery,
concorrente do Rappi, pelo GPA. A outra forma de atuação no varejo é o fornecimento de produtos
inovadores para o mix, como o Cheftime, de kits gastronômicos, que também tem parceria com o GPA
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FOTOS DIVULGAÇÃO

AO LADO, DOIS
EXEMPLOS DE
PRODUTOS QUE
JÁ FAZEM PARTE
DO SORTIMENTO
DE ALGUNS
SUPERMERCADOS.
A LINHA DE
LATICÍNIOS
VEGETAIS
ARTESANAIS
(ACIMA), DA
FOODTECH GALPÃO
CUCINA. E, ABAIXO,
HAMBÚRGUER
DE PLANTA DA
IMPOSSIBLE FOODS
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COMO
AJUDAM
A INDÚSTRIA
DE
ALIMENTOS
As grandes empresas possuem um processo de inovação mais lento. “Há muita
burocracia, por isso as startups, que são mais rápidas, estão nadando de braçada
no desenvolvimento de produtos”, explica Ana Carolina, da Builders. Ela acrescenta
que os fabricantes podem firmar parcerias com essas startups e “pegar” uma
novidade já testada, pronta para ser escalada – ou seja, produzida em quantidade

5%

ao ano

quanto as foodtechs crescem

1,5%a 2,5%
de market share

é a perda anual média das empresas globais
Fonte: Builders Construtoria

3

PRODUTOS
QUE VOCÊ
PRECISA
AVALIAR JÁ
PARA SEU MIX
Ana Carolina Bajarunas, fundadora e CEO da Builders Construtoria/FoodTech
Movement, selecionou três categorias que não podem faltar na seção de
alimentos do varejo. Ela considerou os novos hábitos de consumo e a proposta
de inovação apresentada pelas foodtechs ou mesmo por marcas tradicionais

Laticínios à base de plantas

(exemplo: queijos vegetais)
Fique atento às marcas: Galpão Cucina

Proteínas à base de plantas

(exemplo: hambúrgueres e outros tipos de carnes). Fique atento
às marcas: Fazenda Futuro, Impossible Foods, Seara, Superbom

Snacks saudáveis (exemplo: salgadinhos como chips de vegetais
desidratados, etc.). Fique atento às marcas: SoSnacks, Energia da
Terra, QPod, Flormel, Puravida, Fhom, Pic-Me, Believe, Hart’s Natural
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HÁBITOS DE
CONSUMO EM
TRANSFORMAÇÃO

Fontes de
proteínas
alternativas

É o caso de produtos
provenientes de insetos
e cogumelos,
desenvolvidos em
laboratório, que
deverão ganhar força nos
próximos anos devido
à necessidade de se
ter um substituto para
a carne. Isso porque,
além de existirem
pessoas interessadas
em consumir menos
proteína animal, a
oferta do produto não
conseguirá acompanhar
o crescimento da
população global

Produtos à base
de canabis

Aqui a referência é ao
uso da maconha retinal,
que tem propriedades
terapêuticas, como
redução da ansiedade.
Esse mercado
deverá crescer
25% nos próximos
três anos, segundo a
Builders Construtoria

350%

alta no nº de veganos na última década só
na Inglaterra, chegando a 1 em cada
8 pessoas. No Brasil, são cerca de 5 milhões

88%

dos consumidores pagam mais
por alimentos saudáveis

5

bilhões de dólares

projeção de investimento global
em substitutos da carne

27

minutos ao dia

tempo gasto pelo consumidor
americano na cozinha

42%

das refeições

são feitas sem companhia
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TENDÊNCIAS
PARA
ACOMPANHAR

Eles guiam o movimento das foodtechs no
Brasil e no mundo. Os dados foram fornecidos pela
Builders Construtoria/FoodTech Movement

SUA OPORTUNIDADE DE
AMPLIAR O RELACIONAMENTO
COM SEUS PARCEIROS.
SA Varejo realiza periodicamente
eventos que aproximam fornecedor
e varejo.

É uma ótima chance para se atualizar e, claro, fazer bons negócios.

@portalSAVarejo
www.savarejo.com.br

VAREJO
VIRA
INDUSTRIA

Um entra no mundo da produção com
suas marcas próprias e outro ingressa
no da venda direta ao consumidor.
Mas nem todo mundo está confortável
com isso. Como ficam os ganhos
no relacionamento colaborativo?
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INDUSTRIA
VIRA
VAREJO

Quando a entrada
no negócio do outro
se torna problema
“O varejo deve entender como
a marca própria vai agregar
para a categoria como um todo.
Criar uma linha própria só como
ferramenta de negociação pode
ser um tiro no pé. Além disso,
o desenvolvimento de marcas exige
um longo processo de definição
de posicionamento, controle de
qualidade, comunicação com o
consumidor, etc. Já no caso da
venda direta ao consumidor pela
indústria, a grande complicação
acontece quando a política de
preços por canais não está clara
nem para a própria empresa.
Isso gera insatisfação no varejista
que privilegia determinada
marca, mas vê que ela está
mais barata em outros canais”

ANA FIORATTI

Diretora do Advantage Group

T E X T O R A FA E L FA U S T I N O E F E R N A N DA VA S C O N C E L O S R E D A C A O @ S A V A R E J O . C O M . B R
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arejistas lançam marcas próprias e fornecedores criam canais de venda direta
ao consumidor. Esse avanço de ambos
tem criado um certo desconforto de
parte das empresas que atuam tanto de
um lado quanto de outro. A dúvida é o
quanto isso pode estar prejudicando o
relacionamento varejo-fornecedor.
Diretora do Advantage Group, Ana Fioratti reconhece que há uma disputa, mas,
até o momento, não a ponto de estremecer
as parcerias. “O que observamos no Brasil
é que ainda cresce o reconhecimento de
que trabalhar de forma colaborativa traz
bons resultados, promovendo conhecimento do shopper, ganho de eficiência
e maior faturamento para ambos”, diz.
Segundo a especialista, o varejo tem
um interesse óbvio em privilegiar suas
marcas próprias, cuja participação nas
vendas está em torno de 6%. O problema,
diz Ana, é quando elas começam a canibalizar categorias em que outras marcas
estão bem consolidadas. Da mesma forma, afirma ela, os canais de venda direta
da indústria devem exercer papel apenas
complementar. E ter isso em mente é importante para o fabricante não prejudicar suas próprias vendas no varejo.
A questão, para ambos, é conhecer o
limite das apostas e não deixar que elas
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prejudiquem parcerias que são estratégicas. Antônio Sá, fundador da Amicci,
consultoria especializada em desenvolvimento de marcas próprias, também
aponta que o efeito dessas estratégias
na competição é relativo. “As marcas das
grandes indústrias já não estão sozinhas.
Há geralmente sete ou oito marcas na categoria. Não é a marca própria que vai fazer o negócio desandar. Só sairão prejudicadas algumas intermediárias que não
trazem relevância para o shopper”, diz.
No exterior, afirmam os dois consultores, é comum que a participação das
marcas próprias do varejo beire os 40%
das vendas nos mercados mais desenvolvidos. E nem por isso, garantem eles,
grandes indústrias deixaram de ter seu
espaço nas prateleiras, enquanto outras
menores encontraram um bom caminho
se tornando exatamente fornecedoras
para as marcas dos varejistas.
Para Ana Fioratti, da Advantage, cabe
ao varejo e à indústria entender em quais
oportunidades é possível ganhar mais sem
prejudicar a cadeia de consumo como um
todo. Alguns podem sair perdendo – mas
provavelmente serão aqueles que não fazem seu trabalho corretamente. “Não dá
para ter um relacionamento colaborativo
com todos os varejistas ou com todas as
indústrias. É preciso fazer escolhas que
valorizem o negócio, privilegiando parceiros que entreguem o que se precisa, seja valor, qualidade ou margens melhores.”

AÇOUGUE
SWIFT

Em entrevista
à SA Varejo de
maio/2019, a JBS,
dona da marca,
explicou que as
lojas ajudam a
entender melhor
a categoria de
carnes, fazer
testes e medir
resultados para
implementar
projetos no varejo

FOTO THE COMMONS

V

IN

INDUSTRIAVENDA
VIRA
VAREJODIRETA

VENDA ONLINE
EM SITES
DE FABRICANTES
Pesquisa aponta o perfil de compra e
quanto movimentam os sites da indústria*

MAIS DADOS SOBRE O CONSUMIDOR

A

empreitada da indústria na venda direta é repleta
de exemplos. A Nestlé comprou a rede Starbucks
para comercializar produtos da marca Nespresso,
além de já vender as cápsulas de seu café diretamente ao
consumidor. A gigante JBS, que sempre foi focada no varejo
e em restaurantes, investe em lojas da marca Swift para
atender diretamente as pessoas. A Bauducco tem unidades
conceito e muitas outras indústrias, de vários segmentos,
vendem seus produtos por meio da internet. Procurados
por SA Varejo, os fabricantes preferiram não falar sobre o
assunto ou não conseguiram retornar até o fechamento da
edição. Mas, afinal, o que está por trás dessa estratégia?
“Todos buscam dados do consumidor. O que se deseja
hoje é saber o que faz alguém comprar e de que forma”,
explica Fábio Fialho, Chief Strategy Sale Officer (CSSO) da
Synapcom, que oferece soluções para e-commerce. Para
ele, os varejistas têm melhor visão sobre os hábitos das
pessoas e o que elas buscam. Por isso, é possível conti
nuar atraindo o consumidor ao oferecer experiência, testes
e produtos alinhados ao perfil do cliente.
Outro especialista, Helton Arsênio, gerente da PwC Brasil, reforça que indústria e varejo precisam um do outro
para complementar seus negócios. “É difícil imaginar que
as indústrias vão conseguir a capilaridade do supermercado, principalmente em lugares fora dos grandes centros.
Além disso, criar uma rede de lojas ou mesmo uma rede
de distribuição com o e-commerce é custoso e elimina os
ganhos financeiros da venda direta”, acredita.
Para ele, o consumidor aceita comprar direto da indústria
bens de maior valor, como celulares e carros. Mas acha
improvável que ele percorra vários sites para adquirir um
item de baixo custo em cada um. “O marketplace, o e-commerce do varejo e as lojas físicas continuarão atendendo
a maior parte do volume dessa compra”, avalia o gerente
da PwC. Quem concorda é Paulo Ferezin, sócio-diretor
para varejo da KPMG. Ele afirma que as pessoas têm hoje
mais meios para escolher itens de maior valor agregado
ao menor preço. “A busca é feita em clics”, conclui.

45%
16%
14%
10%
15%

das pessoas compram eletros
itens de perfumaria e cosméticos
de moda & acessórios
alimentos e bebidas
outros

2,5

bilhões de reais

quanto movimentou a venda online
em sites de fabricantes em 2018

20%

crescimento da receita
em relação ao ano anterior

43%

taxa de aumento no número
de pedidos nesses sites

16%

-

queda no tíquete médio, o que
indica a entrada de mais fabricantes
no e-commerce ao consumidor

Fonte: Ebit/Nielsen

* todos os segmentos, inclusive bens duráveis
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VAREJOMARCA
VIRA
INDUSTRIAPRÓPRIA
FIDELIZAÇÃO E MASSA DE MARGEM
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F

idelizar o consumidor é o sonho de qualquer loja,
certo? Imagine ter seu próprio produto como o
preferido do cliente, ganhando mais a cada venda.
É isso que tem motivado os supermercados a investir
mais nas marcas próprias. Apesar de não serem novidade, elas vêm mudando seu perfil: não são criadas apenas
como uma opção de preço baixo, mas, sim, para dar uma
alternativa de qualidade aos rótulos mais conhecidos do
mercado. “O preço é o diferencial, mas o shopper evoluiu
e se preocupa também com a qualidade. Ele quer ver
que aquele produto de marca própria do supermercado
custa menos e ao mesmo tempo entrega uma qualidade
semelhante à do mais caro”, destaca Marco Quintarelli,
consultor especializado em marcas próprias.
Até por essa preocupação, não é mais tão simples
lançar um produto próprio. A seleção de fornecedor, o
controle de qualidade e a finalização do produto tomam
bastante tempo do varejista, segundo outro especialista, Antônio Sá, da Amicci. “Todos querem entrar nesse
negócio, mas são as grandes redes que lideram o esforço. O varejo assume o papel de indústria, e poucos
têm condições de fazer isso se dedicando de forma
adequada ao desenvolvimento do produto”, aponta.
De fato, gigantes como Carrefour e GPA têm apostado
forte na estratégia. Em ambas, a participação está em
12% das vendas totais, e as marcas próprias são posicionadas com preço em torno de 30% inferior ao das
líderes. As duas redes afirmam que não tiram espaço
das marcas mais vendidas para posicionar as suas próprias. O Carrefour diz que apenas em alguns casos retira
marcas de pouca relevância, enquanto o GPA privilegia
ilhas e espaços extras de exposição para seus produtos.
E, embora a rentabilidade seja maior com as marcas
próprias, o que mais move os investimentos das redes
é a fidelização do shopper. “Mais do que a rentabilidade
na categoria, visamos à massa de margem, que melhora conforme o cliente volta mais vezes à nossa loja e
compra nossos produtos”, explica Allan Gate, diretor
comercial de marcas próprias do Carrefour.

GPA

Sortimento de marcas exclusivas
gira em torno de 4 mil itens.
Entre elas estão Casino e Taeq

GPA

VARIEDADE DE MARCAS
EXCLUSIVAS
O GPA se destaca por contar com várias marcas exclusivas –
Casino, Taeq, Qualitá, Finlandek e Club des Sommeliers. A boa
relação custo-benefício, que os produtos buscam oferecer,
se deve sobretudo à negociação comercial em grande volume.
É o que afirma Wilhelm Kauth, diretor de marcas exclusivas
da empresa. “Também há a redução de alguns custos em
relação às marcas da indústria, como logística e marketing,
que são eliminados em um processo de marca própria”, lembra.

12%
participação das marcas próprias
nas vendas do Multivarejo
(divisão que engloba as bandeiras
Extra e Pão de Açúcar)

4

mil itens

total de SKUs
de marca própria

CARREFOUR

QUALIDADE SEMELHANTE
À DA LÍDER

2,5

Na companhia, todo o desenvolvimento de produto (que leva
de seis a oito meses) tem como objetivo se assemelhar à líder
da categoria, afirma Allan Gate, diretor comercial de marca
própria. “Ficamos com um preço de 20% a 30% abaixo
da primeira colocada, mas miramos qualidade parecida”,
conta. Além disso, o Carrefour observa algumas tendências
de consumo em seus produtos, fazendo, por exemplo,
um molho de tomate com menos sódio e açúcar para aqueles
consumidores que se preocupam com a saudabilidade.

bilhões de reais

quanto movimentou a venda online
em sites de fabricantes em 2018

30% 20%
taxa anual
de crescimento
de vendas

previsão de participação das
marcas próprias de alimentos e
bebidas até 2022 – hoje está em 12%

3

mil itens

total de itens
de marca própria
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DIFERENTE,
CLEAN E
ECOLOGICA

DETAIL-ONLINE.COM

A fachada de uma das lojas da rede de supermercados Spar, na Áustria,
atrai pelo design diferenciado

Mas esse não é seu único atributo. Ela foi projetada em formato que lembra um

suporte em 90°, no estilo “mão-francesa” irregular, o que favorece a iluminação e lhe dá a
aparência de ser aberta e convidativa. Toda a loja, aliás, foi construída para ser eficiente e
sustentável do ponto de vista ambiental. Além de favorecer a entrada de luz natural, conta
com sistemas tecnológicos de ventilação de ambiente, iluminação de LED, placas termais
de aquecimento e resfriamento, sistema fotovoltaico, entre outros.
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A farinha oficial da Maria da Paz
Novela da Globo “A Dona do Pedaço”

Forte plano de Mídia para
apoiar suas vendas!

40 anos
de tradição

Digital

Campanha
de TV

MPDV

Grande
alavancador
de vendas
para o varejo

Lançamentos Misturas para Bolo

SAC: 0800 726 2020

