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UM ATACAREJO
INAUGUROU AO LADO
NÃO SE DESESPERE, TEM SOLUÇÃO

PESQUISA EXCLUSIVA
Saiba em que o super pode 
ser melhor do que o atacarejo  

CADASTRO EFICIENTE
Com software, rede catarinense
 zerou problemas no processo

MARGEM ALTA
Veja como acelerar o giro  
no bazar e elevar o lucro

Nada de sair fazendo promoções a torto e a direito: observe,  
acompanhe e analise. Foi assim que quatro redes regionais enfrentaram  
a concorrência direta de lojas de cash & carry dos gigantes do setor
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A matéria de capa desta edição merece sua especial atenção. 
Mergulhamos na competição com os atacarejos para entender 
as saídas que existem para quem opera supermercados. 
 E descobrimos uma pesquisa que vai te dar subsídios para  
se preparar para essa concorrência. 

Trazemos, com exclusividade, os resultados da Uxperience,  
da consultoria Shopper 2B, que mede a experiência do consumidor 
antes, durante e depois das compras. No final, os canais ganham 
notas que refletem a satisfação x a expectativa inicial. Foram  
13 canais analisados, entre eles supermercados e atacarejos. 

A conclusão mais importante é que preço não é a única razão 
pela qual os consumidores vêm migrando de canal. Ao contrário, 
existem muitos outros atributos em jogo nessa concorrência. 

Mais do que isso, o estudo coloca a faca e o queijo na  
mão do varejista, pois ajuda a eleger prioridades entre as áreas  
em que é preciso avançar. E mais: quantifica o quanto esse 
avanço melhoraria a satisfação do consumidor. 

E se você quer ver, na prática, como é possível reduzir  
o impacto dos atacarejos em suas vendas, trazemos 
 quatro cases de supermercados que atacaram os pontos  
fracos do canal e potencializaram suas fortalezas. 
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SUPER X ATACAREJO: 
MERGULHAMOS  

NESSA HISTÓRIA  
E QUEREMOS  

TE CONTAR  
O QUE DESCOBRIMOS  



* 279 entrevistas com varejistas de todos os cargos e que atuam nos formatos de super, hipermercados, central de compras e atacarejo. Período de 11 de abril a 7 de junho de 2019

Nesse período, trabalhamos firme para ajudar o varejo alimentar  
a se desenvolver e a aprimorar seu relacionamento 

 com a indústria. E o resultado não poderia ser melhor

Conquistamos a preferência do varejista.  
É o que mostra pesquisa Ibope Conecta* 

Isso porque é considerada mais útil...
...nas informações que traz                                   ...nos anúncios que veicula

COMPLETAMOS UM ANO

“A revista foge  
do conteúdo 
acadêmico e 
engessado.  

É prática na veia”

47%
SA Varejo

23%
2ª colocada

21%
3ª colocada

9%
outras

35%
SA Varejo

24%
2ª colocada

23%
3ª colocada

18%
outras

 ... recebida70%
 ... lida62%

 ... preferida 43%

nossarevista
já é a mais...

João Andrade Nunes
diretor comercial  
da RedeMix (BA)



* Depoimento dado no II Fórum de Integração Varejo & Indústria e publicado na edição de abril/2019

Leio todo dia a  
newsletter e compartilho 
o que acho interessante 

com meu pessoal”

nossoportal
é o mais consultado  
entre os especializados

nossoseventos
são considerados Top

nossanewsletter
é campeã na preferência 

dos varejistas

nossassoluções  
são apontadas como as mais completas

COMPLETAMOS UM ANO

46%
SA Varejo

27%
2ª colocada

24%
3ª colocada

3%
outras

62%
SA Varejo

17%
2ª colocada

11%
3ª colocada

10%
outras

48%
SA Varejo

21%
2ª colocada

19%
3ª colocada

12%
outras

90%
avaliam como ótimo  
e bom conteúdo, soluções 
práticas e possibilidade 
de relacionamento  
com líderes da indústria

95%
consideram ótimo e bom

Van Fernandes
sócia-proprietária do  
Carvalho Super (PI)

“Temos associados  
com altos índices  
de crescimento,  

e o Fórum contribui 
para isso, nos 

mantendo atualizados”

Genival Beserra
presidente da central de 
compras rede Unno (RJ)*
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48
CADASTRO AUTOMÁTICO 
Uma plataforma integrada ao ERP permitiu que 
rede catarinense zerasse inconsistências 

58
BAZAR COM MAIOR GIRO
Com margem média de quase 35%, veja  
o que fazer para elevar as vendas dos produtos

Quatro redes regionais revelam como enfrentam a concorrência dos  
cash&carry. Nenhuma delas tem foco em promoções. Confira também pesquisa 
exclusiva sobre em que o varejo pode ser melhor do que o atacarejo

    ENCARANDO O 

ATACAREJO    
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Rede Barbosa
enfrenta a concorrência 

com reformas e  
novas lojas: mais conforto 

para o consumidor



Feito com
 mel natural
silvestre

Feito
com 10
tomates

Base maionese,
temperos e

relish de pepino

Simples  Democrática  Autêntica  Fun

O sabor da vida não tem receita. 

° ° °

www.cepera.com.br  - (11) 4646-4600                /saborescepera



ILUSTRAÇÃO CAPA DAVI AUGUSTO

 NovosMapas 014

 SellOut 034

Mãos mágicas 013 
As mesmas mãozinhas que colhem 
frutos delicados e fazem cirurgias 
agora podem consertar a si 
mesmas quando sofrem danos

R$ 61 bi no mercado 034
Antecipação do 13º salário  
e início da liberação de FGTS 
começam a estimular o consumo

Acerto no alvo 014 
Graças à análise de dados  
do cliente nas lojas físicas e 
no e-commerce, Carrefour tem 
acertado mais em suas ações

Ruins de papo 018
Pesquisa feita nos EUA: é preciso 
aprimorar a compreensão dos 
chatbots a perguntas e pedidos

Exemplo do mercado 020
Tecnologia de automação 
internacional reduz estoque  
de medicamentos em 70%

Preço dinâmico 024 
Relacione os preços da 
concorrência com dados do 
cliente: compras anteriores, visitas 
à web, curtidas nas redes sociais, 
etc. Desse mix, extraia o preço 
personalizado. Mas...não é fácil!

Giro pelas Tecs 028
Confira tecnologias que  
podem favorecer o seu negócio

 Robô 013

GC em café: alta nas vendas, queda na ruptura 038

Self checkout aceita dinheiro 042

Em projeto de gerenciamento por categorias com a 3Corações,  
a rede paulista São Vicente aumentou as vendas do café  
em cápsulas em 92%. A ruptura da categoria caiu de 30% para 10%

A rede Jaú Serve não só viabilizou o pagamento em dinheiro nos seus 
self checkouts, como equipou alguns caixas convencionais com sistema 
em que o próprio cliente coloca notas e moedas e recebe o troco
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Tem vitrine refrigerada, 
ambientes para cortes 
e preparo de carnes, 
atendentes uniformizados. 
Tudo muito chique.

BOUTIQUE  
DE CARNE  
NA AUSTRÁLIA

082

Autistas se destacam 044
Eles são bons em matemática  
e tecnologia de informação  
e estão sendo mais contratados

 TodosNós 044
Modelo de negócio 046
Uma cooperativa 100% controlada e operada pelos  
trabalhadores está dando certo na Califórnia, EUA. 
Ela opera um empório especializado em queijos 

 LáFora 046







Entre em contato conosco:  

(11) 3135-5480 www.savarejo.com.br

E contrib
ua para prepararm

os 

edições que irã
o ajudá-lo

  

em suas estra
tégias.

PARTICIPE 
DAS NOSSAS 
PESQUISAS

PREFERÊNCIA  

DE M
ARCAS

MAIORES 

VAREJISTA
S
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inovação    tecnologia    comportamento    gestão    ideias    opinião    categorias

 Robôs

 CONSERTAM 
A SI  MESMOS

Mãos robóticas feitas por impressão 3D e capazes de colher frutos  
delicados e realizar cirurgias minuciosas também se “machucam”.  
Normalmente sofrem danos causados por objetos pontiagudos ou por 
pressão excessiva. Um grupo de cientistas, contudo, está resolvendo  
esse problema. Eles desenvolveram novos polímeros que permitem  
a “autocura” dos robôs, sem ajuda humana. Os cientistas da  
Universidade de Cambridge e da Universidade Livre de Bruxelas afirmam  
que o próximo passo será incorporar fibras sensoras no polímero  
para detectar a localização do dano. Tudo sem intervenção humana.
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TRILHOES  
COMBINAC0ES DE  
DADOS POSSIVEIS

É
isso o que está ao alcance do Carrefour Brasil por meio de uma tecnologia fornecida pela startup Propz, que 
reúne algoritmos e avalia toda uma enxurrada de informações obtidas nas lojas físicas e no digital da com-
panhia. O resultado das análises são interações com o consumidor que já acontecem por meio do aplicativo 
Meu Carrefour, além de SMS, e-mail, push e totem de autoatendimento. 



01

02

03
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 Combinações de dados

A solução da Propz combina CRM, inteli-
gência analítica e Big Data com o objetivo 
de realizar leitura automática e sistemática 
do comportamento do consumidor. A partir 
do programa de fidelidade, essas funciona-
lidades permitem ao Carrefour ter uma visão 
360º dos dados e ser mais preditivo. Na prá-
tica, a rede pode realizar, por exemplo, ações 
de cross selling das lojas físicas para o e-
-commerce alimentar, alcançando o consu-
midor em diversos canais de compras. 

Outros benefícios da ferramenta são, a par-
tir da análise de dados em escala, ter maior 
variedade de ofertas aos clientes, otimizar os 
resultados de promoções e ofertas especiais 
e identificar os fatores que motivam cada 
cliente a comprar (conteúdo, crédito, cupons, 
descontos ou conveniência), etc.

 “Com a tecnologia, baseada em inteli-
gência artificial, o Carrefour analisa auto-
maticamente o comportamento dos consu-
midores por meio de toda a sua estratégia 
omnichannel.  A partir daí, cada ponto de 
contato é personalizado e otimizado para 
rentabilizar o relacionamento e oferecer 
os melhores benefícios para cada cliente”, 
explica Israel Nacaxe, cofundador da Propz. 

25%
do resultado
do e-commerce  

foi obtido com ações  
de cross selling  

com as lojas físicas

2

32%
do total
de clientes

pontos  
percentuais
foi o aumento no  

volume de clientes 
que realizavam  

compras em  
mais de um formato 

 da rede, 
alcançando...

ANÁLISE DE DADOS
LEVOU A AÇÕES 

MAIS PRODUTIVAS

“A transformação nos modelos de comunicação  
com o cliente está cada vez mais veloz.  
Alavancar dados extraídos a partir de um 
comportamento omnichannel do consumidor,  
que interage e faz compras por meio de diferentes 
canais, está rapidamente se tornando uma 
necessidade para criar uma estratégia personalizada 
e atender o público de maneira relevante,  
além de ampliar vendas preservando margens”

Paula Cardoso 
CEO do Carrefour e-Business Brasil
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 NovosMapas

CHATBOTS 
RUINS  

DE PAPO

E
stima-se que os chatbots deverão gerar mais de 100 bilhões de dólares 
em vendas no varejo americano até 2023. Deverão também permitir 
corte de custos de 439 bilhões de dólares no mesmo período, sobretudo 
na redução de  profissionais que trabalham no atendimento ao cliente. 
Porém, até nos Estados Unidos, há desafios pela frente. Os chatbots 
ainda apresentam dificuldade de interações complexas com o con-
sumidor, e os americanos ainda preferem conversar com pessoas – a 
comunicação é mais fácil e rápida e o contato humano, mais agradável. A 
situação deve mudar com o tempo, já que empresas de tecnologia estão 
investindo bilhões de dólares para tornar o robô bom de papo. Até lá...

O QUE PENSAM  
OS CONSUMIDORES?*
Pesquisa da Uberall, empresa global de marketing digital

dos consumidores se 
interessam pelos  

chatbots, mas desses...

40%
disseram que a 

tecnologia precisa 
melhorar e...

36%
que é preciso aprimorar 

a compreensão das 
perguntas e solicitações. 

43%

* Estudo feito com 1 mil americanos



Segundo pesquisa Nielsen, as esponjas Scotch-Brite têm a liderança no mercado nacional.  
Mais uma prova de que os compradores reconhecem e valorizam a qualidade,

durabilidade e eficiência de nossos produtos.

Maior durabilidade: 
até 4 semanas2.

8 em cada 10
consumidores
confirmam:
limpa muito
mais rápido4.

Maior
cuidado:
limpa sem 
riscar3.

Esponjas Scotch-Brite:  
líderes em todas as regiões do Brasil1. 1. 
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 NovosMapas
Exemplos do Mercado

ROBÔ REDUZ  
ESTOQUE DE 

MEDICAMENTOS 
EM 70%

Especializada em otimizar processos 
de intralogística, a Invent fechou  

uma parceria com a empresa  
de tecnologia médica global BD para 
trazer ao Brasil as soluções Rowa de 

automação. A primeira empresa  
a utilizar a tecnologia no País  

é o Grupo Maxifarma, especializado 
na distribuição de medicamentos. 



GARANTA MAIOR RENTABILIDADE PARA A CATEGORIA NA SUA LOJA!

ONDE AS PESSOAS COSTUMAM COMPRAR
PILHAS NO ESTABELECIMENTO?

A CHECKSTAND B FRENTE
DO CAIXA C PONTO

NATURAL D PONTO
PROMOCIONAL

PILHA EXPOSTA É PILHA VENDIDA!

LINHA DE PILHAS 
PANASONIC.
ENERGIA PRA 
QUEM VENDE. 
CREDIBILIDADE 
PRA QUEM COMPRA.

AS PILHAS ALCALINAS REPRESENTAM:

VOLUME DE VENDAS DO VALOR TOTAL

35%
Fonte: Nielsen

EXPOSIÇÃO RECOMENDADA

*Em comparação à pilha Panasonic comum de zinco.

LÂMPADAS PILHAS CHINELOS

BAZAR

DURA ATÉ

MAIS
15X*

ONDE AS PESSOAS COSTUMAM COMPRAR

15X

ALCALINA

ALCALINA PREMIUM

COMUM

23204908_PILHAS_ANUNCIO ROI_PANASONIC_2019_202x266mm.indd   1 08/03/2019   17:15
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 Exemplos do Mercado
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Gestão de ponta a ponta
De acordo com Claudia Sia, líder da plataforma pela BD  
na América Latina, o Rowa cobre em um único sistema  
três etapas logísticas para a administração dos  
medicamentos: entrada, armazenamento e saída de produtos.  
Por meio de inteligência artificial, o robô ‘aprende’  
com a dinâmica específica de cada CD, sem cometer erros.

Menos perdas  
e otimização  

da estocagem
Na prática, o robô reduz 70% do espaço de 

estoque e quase zera o risco de perda  
de produtos por vencimento. Isso porque o 

Rowa monitora a data de validade por lote e 
impede que itens sejam esquecidos. “Além 
de otimizar a movimentação, o controle e a 

armazenagem, a solução tira responsabilidades 
da equipe, o que permite locação  

das pessoas em outras funções”, diz Claudia.
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Para competir em boas condições no mercado, uma das ideias 
defendidas e já praticadas por lojas chinesas e varejos online  
é a do preço dinâmico e personalizado. Com base em dados sobre  
os concorrentes, dados sobre a clientela, entre outros, o varejista 
pode alterar os preços instante a instante, o que permite alavancar 
o lucro. Bom na teoria, o modelo nem sempre é bom na prática. 
Ele exige grandes investimentos dos empresários, geralmente em 
novas tecnologias, além de trabalhadores altamente qualificados.

 NovosMapas

PRECO 
DINAMICO 
ESTRATEGIA 
DIFICIL 
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 Preço dinâmico
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FLUXO DE DADOS

QUAL A DIFICULDADE 
OPERACIONAL

A grande quantidade de informações disponibilizadas 
pela internet é o que garante a estratégia. São dados como 
localização do usuário, endereços IP, visitas à web, compras 
anteriores, velocidade de cliques e “curtidas” na mídia 
social. Muitas vezes o consumidor online também oferece 
informações voluntárias, como data de nascimento, nível  
de escolaridade e ocupação. Esse fluxo de dados, somado à 
análise da concorrência, pode alimentar preços dinâmicos  
e personalizados. O varejista estima o valor que o cliente  
pode pagar –  se for maior do que a média, o preço aumenta.

Em sua forma mais avançada, a política depende não só do levantamento  
de preços da concorrência item por item, mas também da comparação de categoria  
por categoria, de cestas comuns, e de produtos que competem com o item.  
É necessário ainda definir uma estratégia consistente com o posicionamento  
da bandeira. Ou seja, é para ficar de olho no modelo, mas sem pressa.

O QUE O  
CONSUMIDOR 
PENSA

  a concorrência é bem 
mais acirrada no varejo

  a memória dos 
preços do dia a dia de 
consumo é bem mais 
ativa do que a  
de serviços ocasionais, 
como viagens 

  os programas  
de fidelidade e seus 
descontos ficam  
meio perdidos 
nesse novo universo

  os preços podem 
ser encarados como 
discriminatórios e virar 
alvo de ações judiciais

Ele não gosta muito da  
ideia. Embora companhias  
aéreas e hotéis já operem  
o modelo com certa 
tranquilidade, o varejo  
ainda não encontrou a 
fórmula para preservar  
a confiança do cliente.  
São várias as razões:



PLANOGRAMA  DE SNACKS DE AMENDOIM

MENDORATO É 
TOP OF MIND
DA CATEGORIA.
COM SABOR IRRESISTÍVEL, 
É A ESCALAÇÃO PERFEITA 
PARA RENTABILIZAR A 
SUA GÔNDOLA.

CONTE COM A ESPECIALISTA EM AMENDOIM 
PARA VESTIR A CAMISA DO SEU NEGÓCIO.

MENDORATO É 

SEM PELE CROCANTE
JAPONÊS

CROCANTES
SABORIZADOS

SANTA HELENA É A 
MARCA CONSUMIDA POR

39% DOS
BRASILEIROS*

Fonte: Terra Nuts - Beneficiamento de Amendoim

NOS ÚLTIMOS TRÊS 
ANOS, A CATEGORIA DE 
AMENDOIM TEVE UM 
CRESCIMENTO 
DE 20,2%
Fonte: Nielsen / Retail Index
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Mais informações www.getmore.com.br

A Getmore Fidelização & Incentivos, star-
tup inaugurada em 2015, criou um progra-
ma que vem sendo implantado por empre-
sas como a Unilever, na forma de um portal 
de recompensas. Para o varejo, o mesmo programa 
pode ser aplicado ao consumidor final, que acumularia 
pontos para serem trocados por bens ou serviços. De 
acordo com Edgar Scherer, sócio da empresa, o resulta-
do imediato é atrair a clientela e incentivá-la a voltar às 
compras várias vezes. Considerando-se que é sete vezes 
mais barato fidelizar um cliente do que conquistar um 
novo, ao tornar o consumidor fiel, a empresa sai na frente. 

O engajamento aumenta e o consumidor segue ali-
mentando a base de dados com suas preferências, ao 
escolher este ou aquele prêmio por suas conquistas. A 
inteligência artificial (IA) vai aprendendo mais e mais e 
começa a mandar mensagens com convites e propostas 
sob medida para as pessoas. “A consequência natural é 
o aumento nas vendas, já que a recorrência e as ofertas 
mais afinadas acabam levando aquele cliente a comprar 
mais e mais”, afirma Scherer. 

 70%
Potencial  

de crescimento  
com a 

implantação  
da ferramenta

 32%
Crescimento

após a 
implementação 

da solução

A Getmore deverá lançar  
no mercado um sistema que 
inclui cashback (a devolução 
de parte do valor pago  
em crédito na fatura do  
cartão de crédito; em outros 
produtos; em serviços;  
e até em dinheiro na conta 
corrente). Em forma  
de aplicativo para celular, 
o sistema aproveitará os 
elementos já usados no portal 
de recompensas e poderá  
ser implantado por varejo  
de qualquer tamanho, centrais 
de negócios, entre outros.  
A plataforma exibe uma 
vitrine virtual com as taxas de 
cashback ofertadas naquele 
momento. Uma loja pode, 
por exemplo, oferecer 20% 
de devolução, em forma de 
créditos, para quem comprar 
naquele dia produtos de 
limpeza de uma marca (com 
a qual tenha negociado um 
preço particularmente bom); 
ou 30% de crédito em itens 
nos quais possa reduzir a 
margem de lucro, aumentando 
o volume de vendas.  
Ao fazer o login com o sistema, 
o cliente efetua as compras, 
e a parte de cada uma delas 
que é devolvida vai para uma 
carteira virtual. Quando atinge 
os objetivos propostos, pode 
realizar a troca por itens à 
escolha, pinçados dos dados 
sobre seu comportamento  
de compras pela tecnologia  
de inteligência artificial.

PORTAL DE  
RECOMPENSAS

EM DESENVOLVIMENTO
ALAVANCA VENDAS



A P&G quer ajudar o  
mercado a crescer com o 
desenvolvimento de categorias

Apresentado por

A P&G, desde o início de suas operações no 
país, trabalhou para imprimir na operação 
brasileira sua maneira de fazer negócios 
que é sucesso no mundo. E grande parte 
desse sucesso se dá pelo compromisso da 
companhia em ajudar seus clientes no 
desenvolvimento de categorias, pois entende 
que é o melhor caminho para o crescimento 
dos negócios e aumento das vendas.

A P&G está preparada para ajudar a desenvolver nossas categorias e seus negócios. 
Contate nosso time e não perca esta oportunidade!

De acordo com um estudo interno,  
o mercado de fraldas, higiene e beleza 
tem um potencial de R$ 27 bilhões 
incrementais para o varejo, o que 
representaria um crescimento de 87%, 
que só pode ser acessado por meio  
de investimentos que entendam  
e tragam exatamente aquilo de  
que o consumidor precisa.   

Você sabia? 

AMACIANTES 
Você sabia que 
amaciante é usado  
em apenas metade  
das lavagens  
de roupas?

APARELHO DE BARBEAR
Você sabia que 
consumidor de Gillette 
demora 2X mais para 
trocar a lâmina quando 
não tem mais estoque 
de banheiro?

CUIDADO DO CABELO
Você sabia que shampoo 
está presente em 90% dos 
lares enquanto tratamento 
está em apenas 49% deles? 

Para desenvolver essas e outras categorias  
a P&G definiu uma série de passos  
que abordaremos com detalhes  
no decorrer das próximas edições

LAYOUT DE LOJA
Espaço e posicionamento adequado para suas categorias

SORTIMENTO
O portfólio certo para sua loja

PROMOÇÕES
Mais valor para seu negócio com investimento eficiente

LAYOUT DE GONDOLA
Espaço e posicionamento adequado  
para os seus produtos

LANÇAMENTOS
Os consumidores adoram novidades

CRM + E-COMMERCE
A venda não acaba quando o consumidor sai da loja

1

2

3

5

6

7

VISIBILIDADE (PONTO EXTRA)
Quanto mais visibilidade, mais chance de vender

4

PubliEditorial_Infografico_P&G_202x266_27082019.indd   2 27/08/2019   15:34
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Mais informações  
www.softecsul.com/coletorpro
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A Softecsul 
criou a solução 

ColetorPro,  
que propõe 

reduzir  
o custo com 

gestão de 
estoque, ao 
 usar como  

coletor de dados  
um celular

COLETOR DE DADOS
NO  CELULAR  ANDROID

O aplicativo pode ser instalado em quantos celulares Android forem ne-
cessários. “Ou seja, quanto mais pessoas usando, maior a produtivida-
de”, afirma Athos Branco, diretor de projetos e inovação da Softecsul. 

A empresa tem focado seus negócios na oferta de soluções pa-
ra gestão de estoque e elaboração de inventário. Athos conta que 
o desenvolvimento do ColetorPro levou em consideração também a 
necessidade de as empresas cumprirem obrigações fiscais como o 
Bloco X e o Sped fiscal, que demandam muitos cálculos e complicam o 
dia a dia dos varejistas, em particular os pequenos. “Ao transformar os 
celulares Android em coletores de dados, derrubamos drasticamente o 
custo da gestão de estoque. E isso é só o começo”, diz Athos Branco.

COMO FUNCIONA 
A solução funciona da seguinte maneira: o celular captura os dados 
e os armazena dentro de um aplicativo que, por sua vez, remete as 
informações a um website no qual os dados são processados  
e analisados. “Além de facilitar a operação, otimiza processos de 
entrada de mercadorias, balanços, inventários, gestão de gôndolas, 
rápida localização de rupturas e pesquisa de campo” explica o  
diretor. “Diminui ainda custos com as coletas de dados manuais  
e seus inevitáveis erros de digitação ou anotação”, acrescenta. 

FUNCIONALIDADES
  Monitora o recebimento de mercadorias nas entradas, coletando  

e validando o recebimento com conferência “cega”, com base  
no XML do fornecedor

  Produz auditorias imediatas de produtos na gôndola, nas  
prateleiras e nos estoques, com controle da ruptura, dos  
problemas nas etiquetas de preços e das solicitações de compra

  Coleta dados de estoque físico para validação de inventário,  
comparando as quantidades coletadas com as do estoque  
no ERP. Pesquisa ainda preços de produtos em concorrentes,  
viabilizando a comparação com os preços da empresa

PRÉ-REQUISITOS 
  Contar com smartphone do sistema Android e uma 

boa conexão de internet
  Comprar um leitor de código de barras, que é acoplado ao celular, 

facilita a tarefa de coleta. O aparelho, de acordo com Athos, custa  
em torno de R$ 175 no mercado

  Ligar o leitor ao celular, o que permite, segundo Athos, uma leitura 
ainda mais rápida dos códigos de barras. “Claro que usando  
a câmera do celular isso também é possível, porém, com o uso do 
leitor, aumentamos a velocidade e a precisão nas leituras”, conclui.

 60%
Economia  

gerada com 
contagem 

de estoque, 
segundo  

a empresa
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 Giro pelas Tecs

CÂMERAS  
ACUMULAM  E ANALISAM 
DADOS

mas passou a desenvolver soluções focadas no 
varejo, como o Check-out Infinity Vision e Gryfo 
Varejo. Ambas as soluções funcionam com pro-
cessamento via IA e uso de câmeras. 

A Check-out Infinity Vision oferece leitura inte-
ligente de imagens, capacidade média de leitura 
de 40 produtos por minuto, com sistema de auto-
diagnóstico gerido pelo software. O principal foco 
da solução é a prevenção de perdas por erros e 
fraudes, com redução de custos nos supermerca-
dos e outros varejos.  Funciona como um scanner 
com sensores, só que mais preciso, pois, em vez 
de reconhecer os produtos pelos seus códigos de 

barras, leva em consideração cores, 
dimensões, formatos e padrões de su-
as embalagens. Com duas torres colo-
cadas sobre a esteira do checkout, as 
câmeras são capazes de “ver” os itens 
por diversos ângulos, identificando-os 
individualmente e registrando-os com 
alto nível de acerto, de acordo com a 
empresa. Já o Gryfo Varejo é a solu-
ção capaz de agregar funcionalidades 
que contribuem tanto para a seguran-
ça dos estabelecimentos quanto pa-
ra a tomada de decisões destinadas 
a alavancar as vendas. Compatível 
com a grande maioria das câmeras de 
segurança já existentes nos estabele-
cimentos, promete precisão de 99,8%.

De acordo com Victor Gomes, CEO 
da empresa, o objetivo da solução é 
fornecer informações para sanar os 
gargalos no atendimento. O sistema 
permite verificar em tempo real o fluxo 
de clientes, se há alguém sem atendi-
mento (e suas reações), se há demora 
em filas e se algum funcionário está 
desatento às suas atribuições. Com a 
solução é possível mapear as zonas 
de calor da loja, a fim de identificar 
os setores mais e menos visitados. 
Dessa forma, o estabelecimento po-
de rever o layout e a modelagem das 
gôndolas, para garantir a circulação 
desejada. A empresa já implantou sua 
solução em instituições financeiras, 
transportadoras de valores, restau-
rantes de praça de alimentação, en-
tre outros clientes. A implantação de 
qualquer um dos sistemas de monito-
ramento da Gryfo custa a partir de R$ 
150 ao mês por câmera. O custo mé-
dio para um sistema de monitoramen-
to com seis câmeras fica em torno de  
R$ 15 mil por ano. 

A Gryfo 
surgiu como 
uma startup 
brasileira de 
Inteligência 

Artificial (IA) 
dedicada  
à area de 

segurança,
30%

Expectativa de crescimento
da startup para este ano

Mais informações www.gryfo.com.br/
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 SellOut

Bahia

    mais de  

1 bilhão

por conta ativa ou inativapoderão sacar FGTS 
96 milhões

têm direito à primeira parcela do 13º
30 milhões 500R$

DOS 39,9 BILHÕES DE REAIS DO FGTS
Os Estados vão receber cerca de...

DA POPULAÇÃO

do Nordeste será 
beneficiada

30%

A antecipação do 13º salário e a liberação  
do Fundo de Garantia começam a  
despejar cerca de R$ 61 bilhões no mercado

O DINHEIRO  
ESTA CHEGANDO

Minas Gerais
3,5 bilhões

Rio de Janeiro
3,5 bilhões

S. Catarina

    mais de  

1 bilhão

Rio G. do Sul

    mais de  

2 bilhões

    mais de  

1 bilhão
Pernambuco

    mais de  

2 bilhões
Paraná

São Paulo
15,6 bilhões

Goiás

    mais de  

1 bilhão

PESSOAS FGTS

9,3  
bilhões
outros 

Estados
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 O dinheiro está chegando

EXPLIQUE POR QUE PREPARAR  
VÁRIOS PRATOS DE UMA SÓ VEZ 
Reservar um tempo para preparar  
e congelar vários alimentos ajuda  
o consumidor a gastar menos.  
Ele pode preparar arroz, feijão, sopas e, 
assim, economizar gás, além de evitar 
desperdício. O brasileiro é um dos que 
mais jogam restos de alimentos no lixo.

SUGIRA REAPROVEITAR  
AS SOBRAS DA GELADEIRA
Desde que o mundo é mundo,  
o reaproveitamento tem gerado  
pratos deliciosos. Um deles é  
o tutu de feijão, outro são as tortas  
preparadas com sobras de legumes.  
A falta de tempo faz as pessoas se  
esquecerem dessa prática “ancestral”.

AJUDE A DONA DE CASA  
A FAZER GELEIAS 
Lembre a consumidora de usar frutas 
mais maduras na produção caseira de 
geleias. E divulgue receitas bem simples, 

na própria loja e nas mídias sociais.  
Você pode criar uma bancada com as 
frutas machucadas (e baratas). Compotas  
e conservas também podem levar a  
um bom aproveitamento dos alimentos.
 

DEFENDA A PROGRAMAÇÃO DE 
DIAS PARA LAVAR E PASSAR ROUPA 
A máquina de lavar e o ferro gastam 
muita energia. Ao concentrar as 
atividades  em um determinado dia  
da semana, o consumo é bem menor.

CHAME A ATENÇÃO PARA OS ITENS 
CONCENTRADOS 
Produtos concentrados de limpeza 
doméstica ou de cuidados com a roupa 
exigem diluição em água e nem  
sempre a dona de casa está atenta a isso. 

PROPONHA RETIRAR  
OS APARELHOS DA TOMADA
Só assim é possível diminuir o consumo 
de energia. Afinal, mesmo desligados, os 
aparelhos transmitem corrente elétrica.

O valor disponível é alto, mas parte dele deverá ser usada no pagamento de dívidas – 
ajudará os inadimplentes a ganhar fôlego para as compras futuras. O varejo alimentar, 
contudo, deverá ser beneficiado, já que novas dívidas com itens mais caros como eletro-
domésticos e móveis, tenderão a ser adiadas. Cabe a cada varejista desenvolver a estra-
tégia para atrair mais clientes e elevar o tíquete. Nem tudo passa por promoção. Empatia 
também pode ser uma estratégia. E  essa empatia pode ser transmitida com ideias para o 
consumidor economizar. Veja algumas bem simples e (ainda) ignoradas pelo brasileiro. 

. 

SOLIDARIEDADE COM O CLIENTE
Ajude o consumidor a economizar

devem até 500 reais
37%

possuem dívidas de até 1 mil reais
53%

INADIMPLENTES

Fonte: Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil)
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RUPTURA  
CAIU DE

 PARA

LUCRO NO  
SAO VICENTE

TEXTO  S H E I L A H I S S A  

REPORTAGEM  LÚ C I A  C A M A R G O

GC NO CAFÉ

CORTES NO MIX
O espaço de cafés torrados e moídos ficou igual, já que a versão continua 
representativa (71% de participação nas vendas). Por outro lado, foi reduzida a 
área dos itens de menor giro, como garrafas térmicas e filtros de papel, e elevado o 
espaço de produtos com demanda reprimida, como cápsulas e cafés diferenciados. 
Cápsulas tinham alta ruptura, o que comprometia resultados da categoria.

30%

10%
em seis meses

Com 20 lojas no interior de São Paulo e mais  
de 1,1 bilhão de reais em vendas no último ano,  
a rede São Vicente se debatia com os  
resultados modestos da categoria de cafés
Em 2017, já estavam claras as mudanças no comportamento de consumo e a 
necessidade de rever a gestão dos produtos. Érika Stivanin, gerente de GC e Pricing 
do São Vicente, lembra que o café deixou de ser apenas um item matinal, para 
se tornar um produto com diferentes momentos de consumo. Esse movimento 
foi impulsionado, segundo ela, pelos lançamentos da indústria que trouxeram ao 
mercado novos conceitos e novos apelos  – o café gourmet, o saudável e o de 
conveniência. A rede acertou parceria com a 3Corações, e Érika, junto com Diogo 
Oliveira, responsável pelo Shopper Marketing da indústria, implementou um amplo 
projeto de Gerenciamento por Categoria. O esforço gerou não só aumento nas 
vendas, mas principalmente aumento na rentabilidade. Num mercado retraído e de 
alta competitividade, São Vicente foi atrás de mudanças produtivas e se deu bem.



RUPTURA  
CAIU DE

1º trimestre 2018 x 1º trimestre 2017

VENDAS-TESTE (EM VALOR) VENDAS NO ANO (EM MILHÕES DE REAIS)

Fonte Rede São Vicente 

13,6  
14,7

2017 2018

7%
de crescimento

Começo da transformação
Após análise do mercado (dados Nielsen, Kantar, GFK  
e Euromonitor),  os parceiros discutiram as oportunidades  
da categoria. Escolheram, então, três lojas para identificar  
as distorções, reformular as práticas e testar as  
mudanças. “Importante: tudo foi traçado de acordo com 
o objetivo estratégico do São Vicente para a categoria”,  
explica Diogo Oliveira, da 3Corações.

Escolha minuciosa das lojas-teste
Para colocar o plano em ação, os parceiros escolheram a matriz, 
por sua localização ao lado da sede administrativa, o que 
facilitava o acesso do time de GC, além de uma loja com bom 
espaço físico para a categoria (15 módulos) e de outra com  
alto potencial em vendas. Cada unidade em uma cidade diferente. 
“Conseguimos medir praças distintas, com públicos variados, 
além de checar o desempenho de marcas regionais e nacionais 
em cada uma delas”, conta Érika. Foram avaliados o crescimento 
em volume e a participação nas vendas de cada SKU em cada 
supermercado-piloto. E, com isso, foi possível, por exemplo, 
identificar em quais lojas existia dependência do café torrado  
e moído e em quais se registrava aumento no giro das cápsulas. 

Ponto crítico
As duas empresas alinharam o sortimento com base nos dados 
analisados, na árvore de decisão do shopper e nas tendências 
da categoria. Um ponto importante é a forte regionalização do 
mercado de café, o que também foi respeitado nas definições. 
Érika lembra que foram listados 37 novos SKUs para inclusão 
 no mix, além de 19 itens para exclusão, a maioria de café moído.

Projeto-piloto, executado ao longo de 90 dias em três 
unidades, mostra o acerto das mudanças com o GC.  
Foram comparados os desempenhos das lojas-teste em 
relação aos dos demais 13 supermercados da rede  
paulista São Vicente. A parceria foi feita com a 3Corações.

As vendas da categoria cresceram no São Vicente 
puxadas pelo café em cápsula. Como a demanda 
era maior do que a oferta, a rede sofria ruptura  
e se privava de elevar a margem. Com o aumento 
da área de exposição, os resultados apareceram.

92%
Alta de vendas em valor nas 16 lojas

102%
Contribuição para crescimento 
da categoria

40%
 Margem média 

Fonte 3 Corações/São Vicente

SÓ CÁPSULA
(2017 X 2018)    9%

para 

   16%
alta de share  

em valor

+ 4%

+ 1%

+ 13%

+ 6%

TODA A 
CATEGORIA

SÓ CAFÉ 
 MOÍDO

LOJAS SEM GC LOJAS COM GC



 GC no café, lucro no São Vicente

   Aumento do espaço da categoria em algumas lojas, 
para abarcar os lançamentos e melhorar a exposição

   Ajuste da exposição de acordo com a estratégia da 
categoria, árvore de decisão e ocasião de consumo

   Desenvolvimento da linha de produtos premium, como  
os cafés especiais, solúveis gourmet e cápsulas

   Aumento do espaço modular de cápsulas para atender  
a demanda

   Exposição de soluções de compras (máquinas com 
cápsulas)

   Cálculo do total de itens que cabem na gôndola,  
adequada ao giro médio de cada SKU

   Ajuste no parâmetro de estoques dos produtos em loja

   Atenção especial do pessoal de loja e promotores  
em relação à conferência do planograma

   Auditoria da 3Corações, pontuando SKUs não  
identificados na exposição, e envio mensal  
de relatório para a rede

   Participação no processo de diferentes áreas da rede 
paulista: GC, comercial, trade e supply. Isso, para  
que todos estivessem alinhados e envolvidos, inclusive 
com o cumprimento da agenda de execução

   No momento de estender o que deu certo nas lojas-piloto 
para as demais unidades, envolvimento das demais 
indústrias parceiras no processo de mudanças 

   Definição de cronograma para a implementação do rollout 
com participação das equipes comerciais e operacionais

AS DECISÕES QUE GARANTIRAM O SUCESSO
Após todas as análises e todo o planejamento, São Vicente e 3Corações passaram para a ação





SELF  
CHECKOUT

ACEITA  
DINHEIRO

 SellOut

042

Aponte a câmera 
do seu celular aqui  
e assista ao vídeo

s caixas de autoatendimento finalmente vão conquistando espa-
ço no varejo alimentar brasileiro. Mas nem todas as experiências 
com o self checkout precisam seguir um padrão.

No interior de São Paulo, a rede Jaú Serve Supermercados 
viabilizou o recebimento de pagamento em dinheiro nesses che-
ckouts, com a ideia de não limitar o acesso somente a quem utiliza 
cartões de crédito e débito, uma vez que as compras pagas em 
espécie têm participação importante nos recebimentos da vare-
jista. A solução implantada foi o sistema compacto de reciclagem 
de cédulas CASHINFINITY CI-10, fornecido pela empresa Glory. 
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O cliente passa o produto normalmente no 
scanner, coloca na sacola e finaliza a com-
pra escolhendo a forma de pagamento. Se 
optar pelo dinheiro, a máquina recebe notas e 
moe das e também fornece troco – inclusive, o 
sistema avisa quando a máquina está prestes 
a ficar sem troco. Cédulas falsas ou rasgadas 
são automaticamente barradas.

O próprio equipamento devolve o troco para o cliente e emite 
o cupom fiscal, o que agiliza a compra (acima). Abaixo, os 

checkouts normais ganharam uma nova funcionalidade, também 
relacionada ao troco, que não é mais devolvido pela operadora 

SAQUE E TROCA DE MOEDAS

CAIXAS DE ALTA PERFORMANCE

Outra vantagem para os clientes  
do Jaú Serve veio com a personalização 
das funções da máquina, que  
permite saques e troca  
de moedas por cédulas ou vice-versa 

Alguns checkouts com atendimento 
também ganharam um sistema inovador, 
no qual o próprio cliente, ao pagar sua 
compra em dinheiro, coloca notas e/ou 
moedas na recicladora e recebe o troco 
sem que o operador de caixa precise fazer 
esse trabalho manualmente. O processo 
se torna ágil e sem equívocos. De quebra, 
ao contrário dos outros checkouts,  
nesses caixas de alta performance não  
há necessidade de fazer sangria ao longo 
do dia, evitando trânsito de dinheiro 
dentro da loja e agilizando a troca de 
profissionais na mudança de turno
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Mas, se isso é verdadeiro ou não, 
pouco interessa. O fato é que, 
dependendo do tipo e do grau do 
autismo – do mais grave ao mais 
suave – é possível (e recomendá-
vel) contratar pessoas autistas. 
Não se trata aqui de compaixão, 
mas de vantagem competitiva. 
Entre as pessoas diagnosticadas, 
existem muitas com habilidades 
cognitivas extraordinárias ligadas 
à memória, concentração e análise. 

Por isso, se encontram mais indivíduos do espectro autista 
em posições ligadas à tecnologia. E é um fato que essa mão 
de obra deverá se multiplicar nos próximos anos. A União 
Europeia poderá enfrentar uma escassez de 900 mil traba-
lhadores qualificados de TI até ano que vem.  Escassez que 
também se agravará por aqui. É bom, portanto, ir pensando 
em mais essa mudança de mentalidade.

Segundo matéria publicada em março deste ano, no site da 
Wired, a SAP iniciou um programa de contratação em 2013, 
que hoje está implementado em 13 países, com mais de 160 
profissionais. A Microsoft, IBM, JPMorgan Chase e Ford Mo-
tor também contratam esses talentos, apesar dos desafios. 
Um deles é o processo seletivo (a entrevista, por exemplo, 
exige técnicas particulares); outro é a adaptação da empresa 
às necessidades típicas das pessoas com o distúrbio. Algu-
mas, por exemplo, são mais sensíveis a ruído ou precisam 
de jornada flexível de trabalho.Todo o esforço, contudo, vale 
a pena, sobretudo entre as empresas que veem a tecnologia 
como ferramenta indispensável para o dia a dia e a inovação.  

AUTISTAS
EXCELENTES 
PROFISSIONAIS

Dizem que 
Einstein  

era autista.  
Parece que  

Bill Gates  
e o ator  

Anthony 
Hopkins  

sofrem  
do problema 

Muitos autistas se destacam  
em áreas baseadas em regras, 
como a matemática  
e a tecnologia de informação”

Marie Schaer
Chefe do ambulatório de autismo em Genebra
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 LáFora

Inaugurada em 1967 na cidade de Berkeley, 
na Califórnia, essa loja de queijos foi vendi-
da quatro anos depois para seus próprios 
funcionários. Nascia assim The Cheese 
Board Collective, uma cooperativa 100% 
controlada e operada pelos trabalhadores. 

DEMOCRACIA  
CALIFORNIANA

P O R  F E R N A N D O  S A L L E S  R E DACAO @ S AVA R E J O. C O M . B R 

“Adoro dizer às pessoas que  
isso parece um modelo de 
negócio impossível, mas 
funciona e funciona muito bem”
Charlie
Um dos membros mais antigos  
do Cheese Board Collective
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A crença por lá  
é de que o processo 
coletivo cria 
uma sociedade 
verdadeiramente 
democrática. Decisões 
são tomadas após 
muito debate durante  
a jornada de trabalho  
ou nas reuniões 
mensais. Os lucros  
são repartidos  
de forma igualitária  
entre os integrantes  
da equipe. Não  
importa a função 
exercida, todos  
ganham a mesma coisa.

Mas será que  
o modelo dá certo?  
A resposta é sim.  
O negócio que nasceu 
em uma lojinha de 
esquina se mudou 
para um imóvel  
maior. Hoje, o 
empório comercializa 
quase 400 tipos 
de queijo para um 
público fiel e agrega 
também cafeteria 
e uma padaria com 
variedades doces e 
salgadas produzidas 
diariamente.  
A poucos metros 
dali, os “funcionários-
proprietários”  
abriram uma pizzaria 
que atende no  
almoço e no jantar,  
cinco dias na semana, 
sempre privilegiando 
ingredientes frescos. 
Por mais que as 
vendas aumentem,  
o ambiente 
colaborativo e 
a paixão pela 
gastronomia 
continuam ditando  
as regras por lá.

SALÁRIOS 
IGUAIS

PIZZARIA  
E PADARIA
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“NO PASSADO, 
CHEGAMOS A  

TER PROBLEMAS 
GRAVES, COMO 

CAMINHÕES COM 
MERCADORIAS 

DEVOLVIDAS  
POR INCOERÊNCIA 

NOS DADOS. UM 
 DOS MAIS 

RECORRENTES 
ERA O TAMANHO 

DAS CAIXAS DE 
EMBARQUE”

JÚLIO CESAR LOHN
Diretor comercial  

do Mundial Mix

Ao automatizar o processo 
de cadastramento, 

rede catarinense zerou 
inconsistências e acumulou 

mais informações para 
conhecer melhor os hábitos 

de compra dos produtos SEM ERRO 
NO SEU CADASTRO
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SEM ERRO 
NO SEU CADASTRO

T E X T O  F E R N A N D A  V A 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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aminhões com mercadorias devolvidas por incoerência de dados en-
tre o pedido e o cadastro. Esse era um dos problemas enfrentados 
pelo Mundial Mix, 19 lojas em Santa Catarina e com previsão de abrir 
mais sete neste ano. Segundo Júlio Cesar Lohn, diretor comercial, 
uma das divergências mais comuns eram as dimensões das caixas de 
embarque. A isso somavam-se outras, como sabor, tamanho e peso do 
produto, que divergiam das informações cadastradas pela rede. Esse 
cenário, recorrente há dois anos, já não existe mais na varejista, que 
eliminou esses problemas a partir da adoção de uma ferramenta da 
Simplus. “Só vemos ganhos com o uso dessa solução”, afirma Lohn.

Trata-se de uma tecnologia gratuita para o autosserviço, já que é a 
indústria quem arca com o custo. Para torná-la acessível a todos os 
fornecedores, o Mundial Mix conta com uma política diferente para 
os de menor porte. “Se for empresa pequena, o fabricante paga o valor 
correspondente ao uso do Simplus apenas uma vez, para cadastrar 
seu produto, em vez de mensalmente”, explica o diretor comercial. 

“O PROBLEMA DA 
PADRONIZAÇÃO  
NO CADASTRAMENTO  
É CULTURAL E DE FALTA  
DE PROCESSOS. NÃO É  
UMA QUESTÃO FINANCEIRA 
NOS SUPERMERCADOS.  
EM GERAL, O VAREJO  
COLOCA PESSOAS POUCO 
QUALIFICADAS PARA 
EXECUTAR O CADASTRO, 
 SEM PERCEBER QUE 
PROBLEMAS COM 
INFORMAÇÕES ERRADAS 
PODEM CAUSAR PREJUÍZOS 
ENORMES, VINDOS, POR 
EXEMPLO, DE RUPTURAS”

CLÁUDIO DIAS DE MELO
Sócio e consultor responsável  
pela gestão de produtos  
da consultoria 360 Varejo

A ferramenta evita intervenção huma-
na, diminuindo a incidência de erros, 
pois é integrada ao ERP do varejo. Des-
sa forma, autosserviço e fornecedores 
acessam a mesma base de informações, 
que é baixada automaticamente para o 
sistema de gestão do varejista. No Mun-
dial Mix, a tecnologia faz com que o ca-
dastramento, que demorava em torno 
de uma semana para ser concluído, seja 
realizado em alguns minutos. 

Além disso, a plataforma reúne todo 
tipo de informação necessária para ges-
tão de um supermercado, inclusive fotos 
– que ajudam na confecção de tabloides 
e na venda pelo e-commerce (veja mais 
nesta edição) –, além de dados sobre tri-
butação e características de cada item. 
São ao todo 1200 atributos, de todas 
as áreas, disponíveis na solução. Des-
se total, 160 dizem respeito a dados 
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SIMPLUS
vantagens  
da solução

   Permite inclusão de cerca de 160 informações sobre 
produtos vendidos no varejo alimentar. Elas vão desde cor, 
sabor, tamanho da embalagem e foto até dimensões das 
caixas de embarque e pallets e dados tributários, entre outros

  Automatiza o cadastramento dos dados na base do varejo, 
pois a solução é integrada ao ERP. As informações são 
acessadas diretamente do fornecedor 

  Oferece como uma das vantagens o fato de todas  
as áreas do varejo e da indústria obterem as informações  
de um mesmo “local”, o que evita divergências

  Tem custo zero para o varejo, pois a despesa pela utilização da 
plataforma é paga pela indústria

  Agiliza o cadastramento e conta com com dados sempre 
atualizados. Os produtos são organizados por categorias 

“AO UTILIZARMOS 
NO CADASTRO  
UM NÚMERO 
MAIOR DE 
INFORMAÇÕES 
SOBRE UM 
PRODUTO, 
CONSEGUIMOS 
MAIS DETALHES 
SOBRE HÁBITOS 
DE COMPRA. 
NO CASO DE 
VINHOS, ISSO NOS 
POSSIBILITOU 
VENDER NOVOS 
TIPOS DA BEBIDA 
E OFERECER 
COMPLEMENTOS”

JÚLIO CESAR LOHN
Diretor comercial  
do Mundial Mix

de produtos vendidos no varejo alimen-
tar. É um número bem maior do que os 
59 campos normalmente utilizados pe-
lo setor, o que contribui para uma me-
lhor gestão das categorias e, até mes-
mo, das compras. “No caso dos vinhos, 
por exemplo, se usássemos apenas as 
informações básicas que um supermer-
cado costuma adotar no cadastro, não 
conseguiríamos detalhar o tipo de uva 
ou a procedência da bebida. Isso nos 
ajuda a conhecer melhor os hábitos, o 
que  contribui para vender novos tipos 
de vinhos e para darmos sugestões de 
acompanhamentos”, explica Lohn. Ele 
enfatiza que todos esses dados vêm di-
reto da plataforma e que, atualmente, 
a única informação incluída manual-
mente é o preço. “Nesse caso, treina-
mos mais a equipe e pedimos maior 
atenção”, finaliza o diretor comercial.
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WEB JASPER
revisão de cadastro 
e planograma

CADASTRO
SEM ERRO

tecnologia é uma aliada e tanto do varejo no cadas-
tramento de produtos. Não há mais espaço para er-
ros manuais em um mercado que muda a todo mo-
mento. A frustração do varejista incapaz de localizar 
o seu próprio produto no estoque é tão acentuada 
quanto a decepção do consumidor que sequer con-
segue encontrar o que precisa na loja física ou online. 
Equívocos significam prejuízo. Automatizar proces-
sos indica a evolução do negócio. Muitas soluções já 
rodam pelo Brasil afora, oferecendo agilidade e pre-
cisão. Muitas delas são inclusive especializadas em 
áreas específicas, já que o cadastro envolve também 
itens de fabricação própria, por exemplo. Confira 
algumas soluções para seu negócio. 

A solução oferecida pela Web Jasper, empresa que 
nasceu em Porto Alegre há três anos, entra em  
ação assim que o varejista lança o código de barras  
do produto. Segundo Michel Jasper, diretor comercial  
e fundador da empresa, a falta de padronização  
é o principal gargalo quando o assunto é cadastro.  
Erros e duplicidades tornam a análise confusa, 
comprometendo toda a gestão de compras.  
“Prejudica, na verdade, toda a cadeia”, alerta Jasper.  
Ele confirma que o problema ainda é cultural.  
“Chegamos a conhecer um varejista que jogava todos 
 os produtos incertos em uma categoria identificada 
como xxx”, conta Jasper, que todo mês participa de  
palestras e treinamentos sobre boas práticas nessa área.  
“O problema persiste em mais de 90% do varejo”, aponta.

12 horas
Tempo para cadastro de produto com o Web Jasper, 

contra 36 a 72 horas antes da implantação

FERRAMENTAS 
PARA  
UM  
CADASTRO  
EFICIENTE

A



  necessário 
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Solução
O Sistema Web Jasper de Planograma revisa o cadastro, 
padroniza a estrutura mercadológica e, com os dados  
de vendas, margem, estoque, espaço físico e 
informações de mercado, gera um planograma de 
exposição totalmente visual para ser aplicado no ponto 
de venda. “Com o planograma correto é que o varejista 
encontrará a melhor estratégia para dar a devida 
visibilidade ao produto nas gôndolas”, confirma 

Como funciona
Possui um algoritmo de leitura de dados que analisa  
e organiza o cadastro de forma automática. Conta ainda 
com uma equipe de especialistas que revisam cada item 
a fim de melhorar a assertividade dos ajustes. Todos 
os produtos cadastrados após a ativação do sistema 
passam por uma validação, enquanto os novos itens são 
organizados e incluídos no planograma em até 12 horas. 

Case
Na Cooperativa Coagrisol, empresa do Rio Grande  
do Sul (RS) com mais de dez lojas, o ajuste de cadastros  
e layout de loja resultou em um crescimento superior  
a 20% em algumas categorias apenas no primeiro ano  
de ativação. Do acerto na estrutura mercadológica, veio  
a alta de 9,8% na base de cadastros de novos produtos.  
“É necessário o envolvimento das áreas comercial e  
de operações para que os resultados sejam significativos”, 
recomenda Diogo Castamann, supervisor da Coagrisol, 
que acaba de entrar no seu segundo ano de utilização do 
sistema da Web Jasper.

Além da cooperativa, mais de dez varejistas já utilizam 
a solução Web Jasper há mais de dois anos, como os 
Supermercados Weinert e o Supermercado Maringá. 
Assim como nessas empresas, os varejistas que se 
propõem a combater problemas relacionados ao cadastro 
devem conscientizar todos os funcionários sobre o uso 
das novas ferramentas e dos benefícios que elas trazem. 

90%
Redução no número de 

duplicidades no cadastro

 95%
Queda nas inconsistências 

de dados

  80%
Índice de assertividade  

da solução
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  20%a 30%
Percentual da base de clientes 

que apresentam inconsistências

Fundada em 2013, a Ciss atende hoje
cerca de 500 lojas, entre varejos de  
materiais de construção e supermercados, 
como a rede Dia%. Adriano Cagnini, diretor 
de operações e serviços da Ciss,  
engrossa o coro dos profissionais que 
veem na falta de padronização o maior 
vilão dos cadastros. Os grandes varejistas 
sofrem menos por terem times mais 
qualificados. Já os comerciantes de 
pequeno porte não têm procedimentos 
definidos, a mão de obra é despreparada 
e o pouco conhecimento adquirido  
se perde devido à alta rotatividade.  
“Falta organização e formação”, alerta.

Solução
A empresa acaba de lançar  CISSLive, uma plataforma de  
ERP em nuvem que cadastra os produtos de forma integrada  
ao CISSMart, solução que registra toda a vida fiscal dos itens.

Como funciona
Os cadastros tributários são atualizados conforme a legislação  
vigente, sustentando os índices de ICMS de todos os Estados  
brasileiros – PIS, COFINS, CST, NCM, CEST e Substituição  
Tributária, além de IPI das operações de entrada e saída.  
O sistema emite documentos precisos para a Receita Federal e  
Receitas Estaduais, além de calcular o montante de tributos devidos,  
evitando recolhimentos desnecessários ou em desconformidade  
com as regras fiscais, que são rigidamente acompanhadas.

Informações gerais
A implementação leva cerca de três meses e os resultados são  
imediatos, como garante o diretor de operações da Ciss. Segundo  
ele, cada item pode chegar a ter mais de cem tributos diferentes. 

 960 mil
Número de itens cadastrados  
e tributados na base da Ciss

10 mil
Grupos tributários (agrupamento 

de itens com tributação igual)

CISS
reforço na  
base tributária
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CADASTRO
SEM ERRO

A Nomus, do Rio de Janeiro, oferece soluções para as 
áreas de produção do varejo, como padaria e confeitaria. 
Thiago Leão, diretor comercial da Nomus, aponta as 
unidades de medidas nas receitas como um dos principais 
problemas. “Cada uma é cadastrada de um jeito diferente. 
A falta de padronização é uma dor universal do varejo,  
da indústria, dos atacarejos e do e-commerce”, reconhece 
o executivo. Segundo ele, a Nomus abastece desde 
meados de 2014 um blog com conteúdos que discutem as 
melhores práticas do cadastro de produtos na tentativa de 
aumentar a conscientização dos profissionais envolvidos 
no processo. “O objetivo é puxar mudanças na cultura  
e catequizar os empresários do setor”, comenta Leão.

 28%
Redução de custos de produção  

a partir do uso da solução

Solução
O ERP desenvolvido pela empresa opera em  
nuvem, integrando a cadeia de ponta a ponta.

Como funciona
O cliente precisa seguir as recomendações e 
parâmetros para o cadastramento e padronização 
dos produtos, podendo segmentá-los por tipos 
e grupos. A classificação por linha de produto, 
cor, tamanho, finalidade - entre outros dados 
específicos - facilita a localização de itens  
no sistema, a reutilização de roteiros de produção  
e de listas de materiais de produtos similares.  
Outras possibilidades são a utilização do grupo  
e família na codificação estruturada do produto,  
a identificação de atributos relativos a determinados 
grupos, e a emissão de relatórios consolidados.

Informações gerais
“É possível aprimorar o sistema criando novos 
campos, conforme as demandas do negócio”, 
destaca o diretor comercial da Nomus. A partir 
daí, o sistema monitora toda a operação avisando 
automaticamente a necessidade de repor e emitir 
novos pedidos de compra de insumos e matérias-
primas, entre outras exigências. A implementação 
da tecnologia leva de dois a três meses, dependendo 
do escopo do projeto. Desde que operado de  
forma eficiente, os resultados são imediatos e  
já evitam inconsistências. Os primeiros relatórios 
 com volumes completos de informações  
costumam ser obtidos dentro de três a seis meses,  
contribuindo para a tomada de decisões capazes  
de apoiar a estratégia de expansão do negócio. 

Case
Na confeitaria Colombo, um dos comércios 
mais tradicionais da capital fluminense, a Nomus 
realizou um projeto extenso para padronizar  
os cadastros e obteve ganhos em seus resultados.
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CADASTRO
SEM ERRO

Descrições pobres e falta  
de detalhes nas informações 
prejudicam vendas  
online. Para piorar:   
a maioria dos sites no  
Brasil está aquém do desejável

E    
COMMERCE  
SITUACAO  
CRITICA

T E X T O  JA N A I N A  L A N G S D O R F  R E D A C A O @ S A V A R E J O . C O M . B R
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sobre a
PESQUISA

O estudo da Lett avaliou 119 sites e mais de cinco milhões de páginas de produtos no Brasil,  
Estados Unidos, Chile, México, Argentina, Colômbia e Peru. Aqui no País, foram pesquisados  
78 sites, o equivalente a 70% do faturamento do e-commerce no Brasil. Em parceria com a  
Opinion Box, o estudo da Lett ouviu mais de dois mil consumidores entre fevereiro e março de 2019. 

e problemas no cadastro podem gerar perda de vendas nas lojas físicas, no online a situação é ainda mais grave. 
“Em dois clics o cliente já está em outra loja, então perde-se mais facilmente cliente no e-commerce”, avalia Luís 
Fernando Costa, consultor e líder de projetos da Falconi. Sua avaliação é reforçada por uma pesquisa da Lett. 
Segundo o E-commerce Quality Index (EQI), indicador criado em 2008 pela consultoria para medir a qualidade 
das informações apresentadas no comércio eletrônico, a falta de dados no cadastro dos produtos é uma das 
principais explicações para o índice de 96% de insatisfação com a experiência de compra online. Quando os 
dados são escassos ou confusos, 53% dos consumidores tendem a migrar para outro site, e apenas 13% voltam à 
loja. De forma geral, a gestão eficiente do cadastro no ambiente digital aumenta a taxa de conversão em até 30%. 
Veja a seguir como tornar seu e-commerce mais eficiente a partir de dados que devem constar no cadastro: 

S
 Categorize os produtos corretamente

 Crie um título que realmente descreva o item 
do produto. Os títulos dos e-commerces no Brasil 
têm em média 56 caracteres, alcançando o índice 
de 94% de aprovação

 Faça uma descrição completa e com detalhes téc-
nicos do produto. Testes realizados pela Lett mos-
tram que páginas com mais de 300 palavras possuem 
tempo de permanência 43% superior em comparação 
às páginas com até 25 palavras. A média das descri-
ções brasileiras, contudo, não passa de 140

 Aposte em imagens de qualidade em diversos 
ângulos. Esse é um dos mantras do cadastro no e-
-commerce, segundo o indicador da Lett. As ilustra-
ções são condição de compra para quase metade dos 

consumidores ouvidos no estudo, mas cerca de 40% 
dos produtos avaliados possuem apenas uma ima-
gem cadastrada. O ideal são três ilustrações ou mais

  Contar com ajuda da tecnologia também é impor-
tante. A própria Lett possui uma plataforma que faz o 
gerenciamento do cadastro de produtos, incluindo 
vídeos e imagens no padrão correto, ficha cadastral, 
dados técnicos, entre outras informações que são de-
vidamente catalogadas e entregues ao varejo. A sin-
cronia de dados envolve algoritmos que fazem uma 
auditoria de descrição do produto e buscam a melhor 
identificação. O serviço é customizado, garantindo a 
padronização por meio de informações, como mar-
ca, peso, volume e tamanho. A solução também cen-
traliza o histórico de mudanças, permitindo que o 
cliente acompanhe toda a evolução do cadastro. 
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bazar

é preciso acelerar o giro  
dos produtos  

que compõem o setor MARGEM 
ALTA
COM
GRANDE  
DESAFIO
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bazar
34,9%

margem bruta
média alcançada pelo departamento

9,29
pontos percentuais 

acima da média do setor (considerando todas as seções da loja)

16,8
bilhões de reais

Faturamento do departamento em 2018

O bazar oferece as melhores 
oportunidades para

 elevar o lucro do negócio.  
Pesquisa Maiores Varejistas, 

realizada por SA Varejo,  
aponta dados que  

enchem os olhos. Mas  

 para alcançar aumento 
na massa de margem.

Confira números da seção:

é preciso acelerar o giro  
dos produtos  

que compõem o setor 
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bazar

DICAS 
RÁPIDAS 
PARA 
AUMENTAR  
O GIRO
Veja o que recomenda a consultora Ana Paula Tozzi, CEO e head comercial da AGR Consultores

ELETROS A categoria é uma das que fazem o tempo de interação ser alto na seção no hiper

Nesta  
reportagem,  
você confere  
como maximizar  
o potencial  
de rentabilidade  
que o setor 
oferece. 
Acompanhe  
a seguir

Avalie qual o sortimento mais adequado ao perfil da loja. 
“Não faz sentido, por exemplo, ter uma grande variedade de itens de bazar em uma loja  
visitada por pessoas que estão de passagem para o trabalho. É preciso otimizar o espaço  
e o capital de giro: estoque certo, na filial certa, no volume certo”, diz Ana Paula

Aproveite as datas sazonais  
para explorar as categorias da seção. Por exemplo: invista mais na papelaria no  
período de volta às aulas (começo do ano e em julho) e em itens de presentes  
no Dia das Mães ou da Criança, entre outros períodos do ano

Se você trabalha com o canal digital e tem o online integrado ao físico,  
pode vender um número bem maior de produtos do que a loja comporta. Instale um totem  
com acesso à internet, cujo sistema permite ao consumidor comprar por ali e escolher  
entre receber em casa e retirar na loja
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ELETROS A categoria é uma das que fazem o tempo de interação ser alto na seção no hiper

PRINCIPAIS 
DESTAQUES

Interação  
No hipermercado, o bazar é a seção com maior interação. Isso acontece, entre outros motivos,  
porque está localizada na entrada da loja no formato – local que atrai a atenção

Conversão 
A efetivação da compra, após a interação, é maior nas lojas de proximidade em função de a seção ser 
considerada nicho nesse canal. “Poucos shoppers vão até esse setor no formato, porém os que vão 
realmente precisam adquirir algum produto”, explica Alessandra Lima, diretora da Mind Shopper. Já no caso 
do hiper, a diferença entre percentual de compra efetiva e o de interação, cuja taxa é bem maior, se explica 
pela presença de categorias que atraem a curiosidade, mas têm alto desembolso, como eletroeletrônicos

Tempo de interação: 
O destaque também é o hiper, devido ao grande espaço ocupado pela seção e complexidade em entender  
os produtos. “A seção nesse tipo de loja é um local interessante para se trabalhar outras categorias por meio 
de pontos extras, dupla exposição e cross merchandising”, afirma Alessandra, da Mind Shopper. Também é 
possível acelerar o giro expondo as categorias perto dos itens que atendem o mesmo momento de consumo 

PESQUISA:  
BAZAR É  
CAMPEÃ EM 
INTERAÇÃO  
DO CONSUMIDOR

Levantamento “Jornada de Compra” da consultoria Mind Shopper avaliou quanto tempo 
o cliente fica na seção e o quanto ele interage com as categorias

INTERAÇÃO 
É DEFINIDA 
COMO:  
TOCAR, 
PEGAR, LER 
EMBALAGEM, 
COMPARAR 
PREÇO  
E PRODUTO

Proximidade

Supermercado

Hipermercado 78%

59%

69%

percentual de  
interações na seção

2:08

1:03

0:48

tempo de interação
em minutos

21,3%

31%

38%

taxa de conversão  
de compras
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cerca de

No autosserviço - categoria de alimentos

para gatos para cães

Fonte: Edição Categorias - SA Varejo março/2019

MERCADO 
DE PET: 

PUERI-
CULTURA:  
FOCO EM  
NOVIDADES

BILHÕES  
DE REAIS

2,2
Esse faturamento inclui alimentos e acessórios e diz respeito apenas ao varejo 
alimentar, segundo o IBP (Instituto Pet Brasil). Já quando se consideram todos os 
canais de venda, a receita sobe para R$ 34,4 bilhões, com uma alta de 4,6% em 2018 
sobre o ano anterior. Parte dessa alta se deve a ajuste no preço de commodities 
utilizadas na produção. Pesa ainda o comportamento do shopper, que trata seus 
animais como filhos e busca a melhor alimentação para eles. Nelo Marraccini, 
conselheiro de Comércio e Serviços da entidade, conta que, durante a crise, os donos 
migraram de rações premium para outras completas, porém que custassem menos. 

Mesmo atarefadas, as mães de hoje não abrem mão do cuidado com os filhos e 
estão sempre à procura de inovações. É o que aponta a fabricante Newell Brands, 
responsável pelas marcas NUK e Lillo. “Também por conta da falta de tempo, o 
supermercado tem se tornado um local conveniente para adquirir itens de puericultura, 
já que reúne tudo o que as famílias precisam”, comenta Ana Carolina Di Grigoli, 
gerente Latam da Divisão de Baby Care da companhia. Segundo ela, esses produtos 
costumam ser alocados em espaços de itens para bebês ou em displays das marcas. 

 
Papel: rotina     

Segmento mais vendido: ração seca

lembrança do varejista: índice das três marcas mais lembradas

76% 70%

70% 90%

Alguns cuidados na organização da gôndola facilitam a venda  
Agrupe os produtos destinados ao mesmo momento. Por exemplo: todos os destinados 
à amamentação, todos os utilizados na introdução alimentar e assim por diante

Organize as subcategorias em blocos de marcas, iniciando com as mais caras e 
finalizando com as de menor preço

Itens da mesma subcategoria devem ser agrupados horizontalmente. Inicie por 
chupetas e bicos. Abaixo, mamadeiras e, a seguir, copos e acessórios para alimentação

Forme blocos com as diferentes coleções para incentivar a compra por impulso

Crie um espaço para o 
cliente deixar seu cão. 
Há duas iniciativas 
diferentes, que estão 
dando certo. Uma é 
da rede Super Prix do 
Rio de Janeiro, que 
criou um cantinho 
coberto para proteger 
os animais. Outra é 
a da bandeira Pão de 
Açúcar. Em parceria 
com uma startup, 
instalou casinhas para 
os cães. Para usar, 
é preciso baixar um 
aplicativo e ler o QR 
Code no equipamento
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bazar

PILHAS: 
ALTA 
MÉDIA 
EM VALOR  
DE 

EM 5 ANOS
8%
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Fonte: Edição Categorias - SA Varejo março/2019

O crescimento se explica pelo avanço da versão alcalina, com maior valor agregado, 
e pelo crescente uso de produtos eletrônicos. Para Luciano Lima, gerente de 
marketing de pilhas na Panasonic Brasil, a exposição no ponto natural, com variedade 
de tamanhos e tipos, é um ponto importante para aumentar as vendas. “É lá que  
o shopper busca o produto que deseja”, avalia. Já no checkout, diz Lima, devem  
ficar os itens de maior giro. O gerente de marketing ressalta ainda que as versões  
menores crescem mais em função de os aparelhos estarem diminuindo de tamanho.  
Soma-se a isso o surgimento de novas tecnologias, como a bateria de litium, que 
armazena o dobro de energia e não provoca efeito memória, entre outras vantagens.

Sortimento 
Uma sugestão é trabalhar com o mix completo de, pelo menos, duas marcas mais 
importantes na categoria para sua loja. Pesquisas indicam que o consumidor tem 
dificuldade para encontrar a versão que procura. Portanto, mantenha a gôndola 
organizada e, se possível, bem sinalizada 

No autosserviço 
Papel: conveniência  

VASSOURAS, ESFREGÕES 
E ESPONJAS: 
ORGANIZAÇÃO NA GÔNDOLA
De um lado, essas categorias são pouco influenciadas por indicadores econômicos. 
Por outro, há o desafio de não estarem na lista de compras do consumidor.  
Mas, se bem trabalhadas, podem elevar o lucro. “Como nossas categorias não são  
de alto giro, em muitas lojas, a exposição mistura diferentes produtos, o que confunde  
o shopper”, afirma Jerônimo Jardim, gerente de trade marketing e merchandising  
da Bettanin, cujos produtos cresceram 15% em valor no ano passado. 

50%

margem média da categoria

Como acelerar o giro e aumentar vendas desses produtos 

Trabalhe as categorias do ponto de vista do shopper, criando  
soluções de compras, como esponjas e detergentes no mesmo  
espaço. Isso aumenta faturamento e tíquete médio

Realize apenas promoções que realmente aumentarão o giro dos 
produtos. “O consumidor não costuma lembrar o preço de uma vassoura, 
por exemplo, o que torna desnecessário reduzir margem. Além  
disso, ele compra pela necessidade e não pela oferta”, explica Jardim 

Explore o design de produtos como vassouras e esfregões. Atualmente, 
mais pessoas moram sozinhas e em apartamentos, onde há pouco 
espaço para lavanderia. Dessa forma, os produtos ficam expostos  
em outras áreas e, se forem bonitos, ajudam a compor o ambiente



SIGA-NOS 
NAS REDES 
SOCIAIS

Você terá acesso a conteúdos exclusivos de SA Varejo

www.savarejo.com.brEntre em contato conosco: (11) 3135-5480 
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EXCLUSIVO

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

Há um atacarejo perto do seu supermercado? Ele está prejudicando suas vendas 
e você já não consegue mais fazer promoções para acompanhá-lo? Pois saiba 
que preço não é a única razão pela qual seu concorrente está ganhando espaço. 
O atributo é importante, mas há uma série de fatores que estão levando os super-
mercados a perder pontos entre os consumidores. É isso o que mostra 
a pesquisa Uxperience, realizada pela consultoria Shop-
per 2B e publicada com exclusividade por SA Varejo.

PESQUISA MOSTRA POR QUE 
VOCÊ REALMENTE ESTÁ  
PERDENDO VENDAS PARA  
O ATACAREJO. E O MOTIVO  

NAO E O PRECO 



68  SA. VAREJO  SETEMBRO 2019

“

A  
PESQUISA

DE  
OLHO  

NO
ATACAREJO

O levantamento mediu:

  satisfação no momento da compra
  expectativa anterior à ida à loja 
  percepção após a visita  

Com base nessas três fases, foram calculadas notas que re-
fletem a satisfação geral do consumidor com os canais. Nes-
sa avaliação, os supermercados estão aquém dos atacarejos, 
cuja percepção do shopper é de uma melhor “entrega” em re-
lação à proposta. Quer entender por quê? Confira o que diz o 
estudo sobre os dois canais. E o mais importante: entenda a 
importância de alinhar a experiência efetiva na hora 
da compra com as expectativas iniciais do shopper.

 871
  entrevistados
  O estudo avaliou a experiência do consumidor em

13
    canais  
    incluindo supermercados e cash & carry

...supermercados 

   7,22
 

  ...atacarejos 

                                   8,51

Fique atento!
Um dos fatores que mais impactam a 
satisfação no supermercado – e, por 
consequência, sua nota – é a ruptura. 
16% dos consumidores declaram não 
encontrar tudo o que queriam na loja.

“CONSIDERANDO  
UMA ESCALA  

DE 1 A 10, A NOTA 
DO SUPERMERCADO 

PODE PARECER 
BOA. MAS, QUANDO 

CRUZAMOS A 
EXPECTATIVA DO 
SHOPPER COM A 
EXPERIÊNCIA EM 

SI, FICA CLARO 
QUE EXISTE UMA 

LACUNA. O QUE JÁ 
NÃO ACONTECE COM 

O ATACAREJO, CUJA 
NOTA É MAIOR”

MUITOS SUPERMERCADOS SE PREOCUPAM 
EM INTRODUZIR TECNOLOGIAS PARA O 
CONSUMIDOR, MAS SE ESQUECEM DE FAZER O 
BÁSICO, COMO CUIDAR DO ABASTECIMENTO OU 
DEFINIR UM SORTIMENTO MAIS ESTRATÉGICO

 Nota para os...

SEM  
ILUSAO 
PRECO  
NAO E  
TUDO

O CLIENTE FORMA 
REFERÊNCIAS SOBRE O 
QUE ESPERA ENCONTRAR 
NO PONTO DE VENDA  
A PARTIR DO QUE ELE 
CONHECE, DO QUE  
JÁ VIVENCIOU NO CANAL 
E DO QUE SABE SOBRE  
A PROPOSTA DE VALOR 
DO ESTABELECIMENTO”

BRUNA FALLANI
Consultora e fundadora  
da Shopper 2B
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“

EXCLUSIVO

O atacarejo também atende bem o cliente nos quesitos:
  variedade de marcas
  diferentes tamanhos de embalagem
  atendimento dos funcionários
  ambiente de loja 

Segundo Bruna, da Shopper 2B, a satisfação com o atendi-
mento no atacarejo se justifica pelo fato de que, nesse canal, 
o shopper não espera muito dos funcionários. Se algum co-
laborador, por exemplo, ajudar a encontrar um produto, já 
supera a expectativa do consumidor. Essa lógica se estende 
aos demais itens da lista acima. 

O estudo Uxperience aponta o que o varejo deve priorizar para melhorar 
a satisfação do shopper e conseguir se destacar diante do cash & carry. 

60%
dos shoppers 
dizem que o principal motivo para comprar 
no atacarejo é o preço. O levantamento indica, 
entretanto, que esse é apenas um dos atributos

Esse grupo relativamente pequeno 
de clientes afirma ter pago mais do 
que esperava pelos produtos. “Mas o 
que realmente merece atenção é 
o fato de que o canal supermer-
cadista obteve notas inferiores a 
5 em quesitos muito valorizados 
pelo consumidor no formato e que 
impactam diretamente sua satisfa-
ção”, afirma a consultora e funda-
dora da Shopper 2B. Entre eles estão:

  bom atendimento
  alinhamento com 
as necessidades do 
shopper

  experiência pessoal
  informações claras,  
de fácil entendimento

  aplicativos de ofertas/ 
descontos (menor nota  
no supermercado, abaixo de 3,0)

20%
dos shoppers 
apenas se queixam 
de preço 
no supermercado

SEM  
ILUSAO 
PRECO  
NAO E  
TUDO

: 

Veja a seguir quanto uma melhoria em cada item aumentaria a nota final 
(7,22) do supermercado, em função de uma maior satisfação do consu-
midor com a experiência de compra na loja.

 POR ONDE COMECAR A ARRUMAR A CASA
(E TER MELHOR EXPERIÊNCIA DO QUE O ATACAREJO)

O SHOPPER NÃO ESTÁ  
SATISFEITO COM OS 
APLICATIVOS IMPLEMENTADOS 
PELO VAREJO. UMA VEZ 
QUE É OFERECIDA A ELE 
A POSSIBILIDADE DE TER 
OFERTA E ATENDIMENTO 
PERSONALIZADOS, NÃO HÁ 
VOLTA. A RÉGUA SOBE E ELE 
VAI QUERER SEMPRE MAIS. 
INTRODUZIR ESSE ‘SERVIÇO’ 
SEM UTILIZAR OS DADOS 
ACUMULADOS PARA GARANTIR 
UMA BOA EXPERIÊNCIA  
AO CLIENTE NÃO ADIANTA”

Lançamentos e Sortimento
(variedade de tamanhos e embalagens)

Gestão de relacionamento
(bom atendimento na loja e pós-compra)

Ambiente e organização das gôndolas

Clareza na informação 
(segurança para tomar decisão certa; facilidade de identificar o preço)

Parcerias e Benefícios  
(descontos)

Experiência anterior
Serviços  
(embalagem para transportar produtos)

13,5%

13,0%

12,4%

12,1%

11,8%

11,1%

11,1%
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REDES  
REGIONAIS

DE  
OLHO  

N0
ATACAREJO

E ENFRENTAR O CASH &    CARRY COM “CIÊNCIA”   

DISPUTAR CLIENTES  
COM QUEM, VIA DE  
REGRA, CONSEGUE  
VENDER PRODUTOS BEM 
MAIS BARATOS É UM 
ENORME DESAFIO.  
NO ENTANTO, ALGUMAS 
REDES REGIONAIS DE 
SUPERMERCADO DECIDIRAM 
QUE ERA MELHOR 

DEIXAR  
O ACHISMO    
DE LADO 
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DIFERENCIAÇÃO
Itens de produção própria fortalecem imagem dos supermercados

Esses varejistas se aprofundaram em conhecer os competidores do formato para saber em 
que poderiam ser melhores.  Aprimoraram operação e atendimento e busca-
ram maneiras de incentivar inovações. Entre de cabeça nessas histórias, 
que ilustram como é possível concorrer com o atacarejo sem cair na guerra de preços. 

E ENFRENTAR O CASH &    CARRY COM “CIÊNCIA”   
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REDES  
REGIONAIS

CASO 01

 

N

A escolha das pessoas certas é fundamental para o sucesso dos supermercados. Quando se enfrenta uma 
competição como a do atacarejo, é ainda mais crítico. Em uma das lojas da RedeMix que lidam diretamente com 
o cash & carry, o gerente faz a diferença. Agnaldo Silva Moura, profissional que chegou como menor aprendiz  
e está na empresa há 21 anos, tem perfil de líder motivador e sabe dar ânimo à equipe, algo fundamental  
com o aumento da concorrência. Ele recebe as pessoas, orienta clientes à procura de produtos, recepciona 
quem chega pela primeira vez e instrui o time a fazer o mesmo. E, claro, não desvia o olho do atacarejo.

PESSOAS SAO CHAVE:  
GERENTE MOTIVADO

“FOMOS ATÉ  
AS LOJAS DE 

ATACAREJO 
PARA ENTENDER 
 ONDE ESTAVA A  

FORÇA DELAS”

JOÃO CLÁUDIO  
ANDRADE NUNES

Diretor comercial da RedeMix

REDEMIX 
VELOCIDADE DE REACAO
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CERVEJA ARTESANAL
Foi criada uma área ambientada 

para a categoria em parceria com a 
Ambev. A RedeMix pretende abrir um 

supermercado no 1º semestre de 2020
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Fonte: pesquisa Maiores Varejistas de SA Varejo e empresa

Na cidade de Salvador e região metropolitana, o cash & carry se 
expandiu rápido, com redes nacionais acirrando a disputa por 
clientes com o varejo regional. Um exemplo dessa concorrência 
direta aconteceu com duas lojas da RedeMix em bairros popu-
lares, em que Atacadão e Assaí instalaram filiais. Se no começo 
parte do público se viu atraída pelos novos concorrentes, com o 
tempo percebeu-se que existia ali uma oportunidade. João Cláudio 
Andrade Nunes, diretor comercial, conta que aumentou o fluxo 
de pessoas na redondeza, o que acabou beneficiando a RedeMix. 

A empresa baiana, contudo, não ficou de braços cruzados. “Fo-
mos até essas lojas para entender onde estava a força deles”, lembra 
Nunes. Como resultado, surgiu a estratégia de evitar briga di-
reta por preço em determinadas categorias de mercearia, 
nas quais as grandes redes de atacarejo são muito competitivas. Pa-
ra evitar comparação por parte dos clientes, o mix da seção passou 
a contar com marcas similares às vendidas por Assaí e Atacadão.

A RedeMix também reformou supermercados antigos e abriu 
outros mais premium em regiões nobres, com ampla variedade 
de produtos. Nas seis filiais do formato, os perecíveis representam 
60% do mix, incluindo açougue, rotisserie, frios fatiados, além do 
FLV, setor em que a empresa é reconhecidamente forte.

Com 1.700 m2 de área de vendas, a maior loja fica no bairro de 
Alphaville, em Salvador. No ponto funcionava uma concessioná-
ria, e o espaço permitiu adoção de layout moderno, com gôndolas 
transversais e muitas ilhas e pontos extras. Para atender o cliente 
de alto poder aquisitivo, cujo hábito é curtir as casas nos fins de 
semana, a área de bebidas é completa e oferece degustações. 

Antenada com as características do mercado baiano, a empresa conta com sete lojas de cash & carry Atacadão 
RedeMix, sendo quatro convertidas e três que já nasceram no formato. Após a virada, as vendas nessas lojas 
cresceram. Ao contrário dos players nacionais, as filiais não são grandes – a mudança incluiu até uma loja  
com 800 m2. Além disso, o cliente encontra o que sente falta nas lojas tradicionais do formato, como variedade de 
perecíveis, que são cerca de 50% do mix. “Temos DNA de varejista. Mantivemos serviços como fatiamento de frios 
e cortes de carne”, diz Nunes. Em compensação, custos que não agregavam valor aos clientes foram enxugados. 

CONVERSÃO  
DE LOJAS

 4%
crescimento 

 real
em 2018

  30% 
a  40%

alta no sortimento
em algumas filiais premium e 

localizadas em bairros nobres

600,4
  milhões de reais

  Faturamento  
no ano passado
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CASO 02

REDES  
REGIONAIS

Fonte: empresa e pesquisa Maiores Varejistas de SA Varejo

 

A REDE DECIDIU 
DESCONTINUAR  

DUAS LOJAS NO ANO 
PASSADO E ABRIU MAIS 

DUAS UNIDADES EM 
OUTROS LOCAIS. PARA 

NOVEMBRO DESTE 
ANO, ESTÁ PREVISTA 

INAUGURAÇÃO DE  
UM SUPERMERCADO  

EM CARAPICUÍBA,  
NA GRANDE SP

 4%
crescimento real
de janeiro até julho

1,2
  bilhão de reais
  Faturamento anual

29
supermercados 
na Grande São Paulo  

e interior paulista, além  
de 1 loja de atacarejoTambém com filiais próximas de lojas de atacarejo, a rede paulista 

Barbosa decidiu reformar todas as unidades – trabalho que já foi 
concluído na maioria. Segundo Juliano Kerth Eckhardt, diretor 
administrativo e financeiro, a ideia é fidelizar o público, aumen-
tar o conforto no atendimento e aprimorar a imagem. Há ainda 
cuidados com seções prioritárias, como a de açougue. Limpeza e 
organização são aspectos primordiais. Tanto que, além de fatores 
como margem e índice de quebras, a bonificação dos gerentes 
também depende do cumprimento das exigências da Vigilância 
Sanitária – o monitoramento é feito por auditoria. 

A seção deixou ainda de utilizar “caixaria” –  sistema em que 
os produtos chegam pré-manipulados, desossados e embalados a 
vácuo – e passou a utilizar “carne fresca”, elevando a variedade de 
cortes e atendendo preferências mais específicas dos clientes. Em 
algumas lojas a rede também estabeleceu parceria com a Swift.

O FLV já teve operação terceirizada, porém, há cerca de três anos, 
o Barbosa reassumiu o setor para elevar margem, atendi-
mento e variedade de itens. Com equipamentos modernos, a 
padaria é outra área de perecíveis importante no atendimento ao 
público. A loja matriz conta até com um restaurante no mezanino.

Sem loucuras, a rede busca praticar preços competitivos. Outro 
cuidado é com as condições de pagamento ao cliente. Desde mar-
ço deste ano, o cartão private label passou a ser administrado pela 
rede e oferece até 40 dias para pagar as compras. Com entregas no 
mesmo dia, o e-commerce é mais um canal para o cliente realizar 
suas compras. O público também pode receber as ofertas direto no 
celular, por meio do número de WhatsApp da loja mais próxima.

BARBOSA SUPERMERCADOS 
PRIORIDADE NOS PERECIVEIS
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REDUCAO  
DE GASTOS
No acumulado de 2019 até julho, o Barbosa Supermercados reduziu em 1 ponto percentual as despesas,  
em comparação com o mesmo período de 2018, comemora Juliano Kerth Eckhardt. O trabalho teve suporte  
da consultoria do Instituto Aquila. Mensalmente, ocorre reunião com os gerentes de loja focada no tema das 
despesas. Depois acontece outra com um grupo de gestores até envolver a diretoria. Ganhos em produtividade, 
economia de energia, redução de quebras e das despesas financeiras são algumas conquistas. “O importante  
é que esse trabalho seja perene e não uma ação pontual”, ressalta o diretor administrativo e financeiro. 

ARREGAÇANDO  
AS MANGAS 

Reforço em produtos 
perecíveis e reforma de

 lojas para oferecer maior 
conforto ao cliente

são iniciativas da 
empresa, que também 
enfrenta concorrência 

direta do atacarejo
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REDES  
REGIONAIS

Fonte: empresa
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Arede paranaense Condor, focada apenas na operação de varejo, 

inaugurou recentemente um novo conceito em sua operação: o 
Condor Gourmet, com sortimento repleto de produtos pre-
mium, dentre os quais cortes de carne Angus, queijos especiais, 
grande variedade de vinhos, alimentos prontos ou pré-preparados 
para consumo e muitos outros perecíveis de alta qualidade. Em 
ambiente moderno e confortável, os shoppers encontram maior 
espaço de circulação, gôndolas baixas e balcões refrigerados com 
portas. A primeira loja nesse formato foi inaugurada no fim de 
julho deste ano em Ponta Grossa (PR), a partir da conversão do 
antigo Super Condor Centro.

Outro investimento da empresa neste ano é o Condor Connect, 
centro de inovação criado para trabalhar de forma colaborativa 
com universidades, laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, 
empresas e empreendedores. O objetivo principal é a inovação. 
Com foco no grande varejo, pretende unir, em um espaço moder-
no instalado no hipermercado do bairro curitibano do Pinheiri-
nho, desenvolvedores em busca de soluções para aprimorar pro-
cessos e oferecer ao setor benefícios, como economia de tempo, 
ganhos em produtividade e maior eficiência. Até o fim de 2019, 
40 startups devem estar trabalhando no centro de inovação. 

3
milhões de reais

Investimento  
na loja gourmet

50
 filiais

Quantidade total, 
sendo todas de varejo

17
cidades

atuação nos Estados 
do PR e SC

CONDOR
FOCO NO VAREJO E CENTRO 

DE INOVACAO

NOSSO INTUITO 
É QUE O CENTRO 
DE INOVAÇÃO 
PROPORCIONE 
UNIÃO EM  
TODO O VAREJO 
BRASILEIRO  
E QUE CONTRIBUA 
PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
DO PAÍS”

PEDRO JOANIR ZONTA
Fundador e presidente  
do Condor, em 
comunicado à imprensa
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CASO 04
Fonte: pesquisa Maiores Varejistas de SA Varejo e empresa

COOP
LOJAS E 
SORTIMENTO 
ADAPTADOS

“O SUPERMERCADO SEGUE COM PAPEL 
IMPORTANTE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE” 

MARCIO VALLE
Presidente da cooperativa

odas as 32 lojas da Coop em 10 cidades do 
Grande ABC e interior paulista atuam no 
varejo. Em entrevista durante a última inau-
guração, na cidade de Santo André, Marcio 
Valle, presidente da cooperativa, confirmou 
que não há planos para entrar no atacarejo. 
Ele explicou que os esforços estão concen-
trados nas escolhas que melhor atendem o 
público da Coop e ressaltou que o formato 
supermercado segue com papel importante 
no atendimento a boa parcela de clientes em 
vários momentos do dia, da semana e do mês.

Se no passado a Coop teve lojas com mais 
de 4.000 m2, as mais novas têm cerca de meta-
de disso. No sortimento, mudanças também 
são notadas. “Cada vez mais as operações 
vão se especializando. Grande parte do 
volume de compra de commodities, co-
mo arroz e óleo, migrou para o atacare-
jo e isso nos permitiu reduzir esses se-
tores”, afirmou  Valle. “Nossa fortaleza está 
nos perecíveis e na oferta de um sortimento 
mais amplo.” A Coop reforçou o mix de itens 
saudáveis, incluindo grãos a granel. Trabalho 
colaborativo com fornecedores também tem 
sido constante, a exemplo de parcerias com 
a Nestlé em rotisserie, restaurante e confeita-
ria, além de operação conjunta de cafeteria, 
autorizada a utilizar marcas como “bolo de 
leite Ninho”. “Estamos rompendo certas bar-
reiras, que não se justificam mais nos dias de 
hoje, e unindo o foco de indústria, varejo e 
distribuidor: atender bem o cliente”, conclui.  

 10%
meta de crescimento

nominal de  
vendas em 2019

2,3
 bilhões de reais

  Faturamento  
anual da rede

32
lojas

 no Grande ABC  
e interior de São Paulo

T
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ARROGÂNCIA  EMPRESARIAL
EMPRESAS QUE DETÊM  

A LIDERANCA  
DE MERCADO,  

MARGENS 
RESPEITAVEIS E  
ADMIRACAO DO

CONSUMIDOR,
OSTENTAM  

UMA MERECIDA 
AUTOCONFIANCA.  

MAS QUANDO A  
AUTOCONFIANCA E  

EXCESSIVA   
ESSAS EMPRESAS 

TENDEM A  
PERDER  

MERCADO
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R E D A C A O @ S A V A R E J O . C O M . B R 

Entre as várias histórias existentes no mundo sobre os riscos da arrogância empresarial,  
uma delas ensina muito sobre os movimentos do varejo alimentar. O caso foi contado 
no  jornal britânico The Guardian em março deste ano e fala sobre a relação entre 
as “esnobes” Tesco e Sainsbury’s e as “avarentas” Aldi e Lidl.

SEMELHANÇAS COM  
CASH&CARRY NO BRASIL
Essa reportagem (síntese de texto publicado no jornal The Guardian) conta a história de como  
o varejo britânico tradicional subestimou a entrada das redes de desconto no mercado e demorou 
para entender que elas ofereciam uma nova experiência de compra

ARROGÂNCIA  EMPRESARIAL
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ARROGÂNCIA 
EMPRESA-
RIAL

Aponte a câmera 
do seu celular aqui  
veja a reportagem

Selecionamos alguns trechos da reportagem do The Guardian, 
mas vale a pena conferir o conteúdo completo no site do jornal. 
Perceba as similaridades com a história do atacarejo no Brasil 

udo começou em 1990, quando a alemã Aldi chegou 
à Grã-Bretanha, onde várias redes estavam muito bem 
estabelecidas. Entre elas, Tesco e Sainsbury’s, que traba-
lhavam com milhares de produtos, delicatessen, gran-
des geladeiras e áreas repletas de hortifrútis. A rede Aldi 
chegava com uma loja de 185 m2, cerca de 600 itens, 
charme zero, pouquíssimos funcionários, exposição 
com caixas de papelão rasgadas e pallets de madeira.

O mercado olhou com desdém. Embora a rede já 
fosse importante na Alemanha, ninguém acreditava que 
o consumidor britânico, com sua conhecida sofistica-
ção,  se curvaria a lojas que ofereciam apenas o básico, 
num ambiente semelhante ao de um depósito, que não 
contava nem com cestos para carregar os produtos. 

A Sainsbury’s lembrou que serviços eram itens im-
portantes para o britânico, e o diretor-gerente da Tes-
co, David Malpas, declarou: “Podemos viver muito felizes 
em nossa parte do mercado, e eles podem viver na deles”.

As lojas de desconto realmente demoraram pa-
ra decolar. Vinte anos depois, o mercado da Aldi era 
de apenas 2%, uma participação ainda inexpressiva.

Mas o shopper foi sendo “educado” no novo con-
ceito e começou a ver nas lojas uma boa experiência 
de compras. Isso mesmo! Nelas, a pessoa encontrava 
o essencial, não tinha distrações, comprava rapidinho, 
economizava tempo e dinheiro. Os preços eram mais 
baixos em toda a cesta e não só nas promoções. Re-
sultado, hoje, quase dois terços dos britânicos visitam 
uma loja Aldi ou Lidl (também rede alemã de descon-
to) pelo menos uma vez a cada 3 meses, segundo a 
Kantar Worldpanel local.

Aldi, empresa familiar que não sofre pressões de curto 
prazo como os rivais de capital aberto, mudou o mercado.

Nem a pressão sobre os fornecedores para recupe-
rar as margens ajudou as grandes redes a elevar o 
lucro. A Tesco chegou a operar com 90 mil itens e um nú-
mero impensável de promoções, sem grande vantagem.  

Para enfrentar a queda na participação nas ven-
das, Sainsbury’s articula uma fusão com a rede 
Asda (que o órgão regulamentador de concorrência 
deve vetar). Já Tesco compra um atacadista de descon-
tos e lança sua própria cadeia de hard discount, a Jack’s.

T
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A Aldi, por sua vez, evoluiu de acordo com o gos-
to do cliente. Hoje, opera perto de 1.800 SKUs, menos 
do que os 25 mil usuais de um supermercado, mas sur-
preendente em relação ao passado. Oferece de barras 
de proteína a bife de lombo escocês envelhecido.

Vale lembrar que as lojas novas e reformadas ga-
nharam corredores mais largos e maior espaço para 
alimentos frescos, mas ainda há apenas uma versão de 
catchup, os produtos seguem expostos em pallets e o 
corredor de produtos únicos e baratíssimos continua 
lá: vende de lã de tricô a capacetes para sondagem. 

O peso da marca própria é enorme na conquista 
dos bons resultados. A Aldi analisa permanentemen-
te produtos e fornecedores por meio de sua equipe co-
mercial. Um time, por exemplo, avalia o custo-benefício 
dos brioches da Aldi em relação aos concorrentes, en-
quanto outro define diferentes linhas de embalagem.

Outro ponto forte é o empenho na eficiência. Um 
exemplo é a aplicação de vários códigos de barras nas 
embalagens, o que acelera o escaneamento. Um pacote 
de papel higiênico aparece com quatro códigos.

Ganhar com baixo custo é a essência do hard 
discount. Tanto que a medida de desempenho mais 
importante em qualquer filial da Aldi é a receita divi-
dida por horas de trabalho. Na rede os funcionários 
trabalham em todas as posições. 

A rede, contudo, oferece salários melhores a fim 
de atrair e reter pessoas. Para a Aldi, esse custo não 
chega a ser pesado porque o volume de funcionários é 
pequeno. Porém a estratégia eleva os salários de todo 
o setor, o que reduz a competitividade dos rivais.

Atualmente, a Aldi tem 800 lojas no Reino Unido. 
Mas espera ter 1000 lojas em três anos, ampliando 
ainda mais sua participação nas vendas. A empresa tem 
unidades em vários países, incluindo Estados Unidos.

A transformação digital não chegou à Aldi. A rede 
não tem um programa de fidelidade, sabe pouco so-
bre as preferências individuais dos clientes, e não oferece 
compras online. Ela ainda se vale do seu grande trunfo: 
ter desafiado a mentalidade vigente e ensinado ao mer-
cado que não há vergonha em economizar, mas satisfa-
ção. Hoje, as lojas são frequentadas por pobres e ricos.

LIDL É OUTRA REDE 
DE DESCONTO 
QUE AFETOU OS 
RESULTADOS DO 
VAREJO BRITÂNICO 
AO LONGO DOS 
ANOS. A SUA 
CONCORRÊNCIA 
SOMADA À DA  
ALDI FEZ 
A MARGEM 
DAS REDES 
TRADICIONAIS 
DESPENCAR DE 7% 
PARA  3% A 2% 
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Se você estiver em Sydney, Austrália, conheça a Victor Churchill,  
uma espécie de boutique de carnes na Queen Street em Woollahra.

Uma das primeiras coisas que você vai ver é essa exposição de carnes. Trata-se 
de uma vitrine refrigerada por dentro, com gancheiras de cobre feitas sob medida. Já em 
outros setores, são encontrados móveis que retratam, de maneira provocativa, intrigante e 
clássica, ambientes relacionados a cortes e preparo de carnes. Na unidade, também são  
realizados eventos com jantares sofisticados e intimistas. 

ESQUECA 
SEU CONCEITO 
DE ACOUGUE
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