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CAPITAL ABERTO
Cinco redes vão à Bolsa  

atrás de recursos e devem  
acirrar a concorrência 

REMUNERAÇÃO
Conheça mitos e verdades 

sobre as políticas do 
varejo e veja as 

tendências para 2021

A NOVA  
ARQUITETURA 

DE COMPRA
A CASA DITA O SORTIMENTO DAS SUAS LOJAS
ELAS PRECISAM REFLETIR AS NOVAS REFERÊNCIAS DE CONSUMO DE 

FORMA ESTRATÉGICA E INTELIGENTE. VOCÊ ESTÁ PRONTO?
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Apesar do ano desafiador para o varejo, a luta foi vencida com  
muita garra, resiliência e colaboração! As empresas do setor  
deram um show. Aprenderam, se adaptaram, se adequaram  
e se transformaram diante de tantos desafios impostos pela 
pandemia. Assim, avançaram 5 anos em 9 meses  
e se fortaleceram num período que já entrou para a história. 

 Agora, 2021 chegou! E promete trazer mais desafios.  
Diante disso, é importante varejo e indústria seguirem olhando  
para a frente com otimismo e realismo. Sobretudo entendendo  
que as instabilidades do mercado e as mudanças do 
comportamento do shopper vão continuar por um tempo, o que  
vai exigir ainda mais adaptações, maior colaboração e coragem  
para fazer diferente. Será preciso reforçar propósito, iniciativas  
de responsabilidade social e valorização das pessoas.   

 Este será mais um ano no qual estaremos juntos! A SA Varejo 
seguirá com seu propósito de Contribuir para um varejo  
de autosserviço forte, sustentável e inovador, por meio do 
conhecimento e da colaboração. Seguiremos ainda empenhados  
em ajudar o setor a enfrentar os desafios desse momento,  
assim como fizemos em 2020, que foi desafiador também 

para nosso time. Mas com muita garra conseguimos avançar  
e também nos transformar! Lançamos nosso 1º programa  
de Webinar, transformamos nossos Fóruns físicos em online, 
reforçamos a cobertura do nosso conteúdo.

 Para 2021, teremos novidades e não vejo a hora de poder 
compartilhá-las com você! Aproveito para agradecer a todos  
que acompanham e admiram nosso trabalho, e que estão com  
a gente na missão de fortalecer e fomentar um relacionamento 
inteligente, saudável e próspero entre as redes varejistas, seus  
fornecedores, colaboradores e clientes. Muito obrigado e Feliz 2021!

2021 CHEGOU 
E PRECISAMOS 

CONTINUAR 
OLHANDO PARA 

A FRENTE



*Consulte os Produtos NÃO Participantes, os Regulamentos completos e o Certificado de Autorização SECAP no site www.promonestle100anos.com.br antes de participar. Período de Compras Válidas: 01/01/2021 até às 18h (horário de Brasília) do dia 24/03/2021. Período de 
Participação: 05/01/2021 até às 18h (horário de Brasília) do dia 24/03/2021. Título de Capitalização de Pagamento Único, Modalidade Incentivo, emitido pela MAPFRE CAPITALIZAÇÃO S.A., CNPJ/MF nº 09.382.998/0001-00, Processo SUSEP nº 15414.901046/2019-71. Cessão de 
participação nos sorteios. Quantidade de sorteios previstos: 12. Valor da premiação líquida de Imposto de Renda. Guarde todos os comprovantes fiscais originais cadastrados. Canal de Ouvidoria: Fale Conosco no site da Promoção.
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Participação: 05/01/2021 até às 18h (horário de Brasília) do dia 24/03/2021. Título de Capitalização de Pagamento Único, Modalidade Incentivo, emitido pela MAPFRE CAPITALIZAÇÃO S.A., CNPJ/MF nº 09.382.998/0001-00, Processo SUSEP nº 15414.901046/2019-71. Cessão de 

Escaneie 
o código e 
acesse o site
da promoção

A partir de Janeiro a Nestlé já irá iniciar as Celebrações 
dos seus 100 Anos! Temos preparada uma Campanha 

com programação de mídia, material de ponto de 
venda e ativações on e o�ine super robusta, que 

conversará diretamente com nosso Shopper e promete 
encantar a todos nossos consumidores!
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ILUSTRAÇÕES CAPA 123RF

Redes do varejo alimentar vão à Bolsa de Valores para 
captar dinheiro mais barato e financiar a expansão  
da empresa. Além disso, a pressão por resultados  
no mercado financeiro exige que elas se tornem mais 
eficientes. A soma desses dois fatores resulta em uma 
concorrência ainda mais acirrada para sua empresa

RECURSO
PARA CRESCER

40
SUA LOJA ESTÁ PRONTA?
O sortimento e a execução precisam se 
ajustar às novas referências de consumo, 
hoje mais voltadas para dentro do lar

62
MITOS E VERDADES
As políticas de remuneração no setor 
podem surpreender. Veja onde é possível 
melhorar e o que já funciona bem

52
pg.



E s s e n c i a l é t e r a m a i o r l i n h a d e p r o d u t o s

d e l i m p e z a e h i g i e n i z a ç ã o d o B r a s i l ,

p a r a f a z e r d e c a d a l a r u m l u g a r s e g u r o 

e p r o t e g i d o .

E s s e n c i a l é S TA R T e m s u a l o j a .



À base de plantas 028
A americana Kroger lançou  
75 produtos do segmento em 2020

Robôs compradores 030
Eles já são realidade  
no Walmart dos EUA,  
onde são utilizados para  
negociar com fornecedores

Recall de alimentos 032
A Sprouts tem uma lista  
de itens que tiveram de ser 
devolvidos. Mas o cliente  
não está bravo. Entenda

Loja híbrida 
026
Empresa desenvolveu 
um modelo, com  
base em pesquisa  
com consumidores, 
que une a experiência 
do físico à 
comodidade do digital

Tomate para Parkinson 018
Conheça o trabalho de um grupo 
de cientistas que está modificando 
geneticamente o fruto para ser 
usado no tratamento da doença

Foco no ESG 019
Comprometida com a 
sustentabilidade, a BRF incluiu as 
metas dessa área na remuneração 
variável das suas lideranças 

 Biotecnologia 018

 LáFora 028

 NovosMapas 019  SellOut    026

Tecnologia para ajudar o negócio 020
Conheça duas ferramentas. Uma tem ajudado a rede paulista Shibata  
a identificar bons pontos comerciais. A outra é usada por empresas  
para monitorar as atividades dos funcionários que estão em home office



/mccainbrasil

LINHA: Mini Rosti 400 g, Palito 600 g, 
Noisettes 500 g e Rústica 720 g. LINHA: Smiles 500 g.

LINHA: + Fininhas 400 g e
Tradicional 400 g, 720 g e 1,5 kg

LINHA: Canoa 500 g e
Anéis de Cebola 400 g.

Crianças à mesa
Acompanham pratos infantis e 

funcionam como porções. É a parte   
mais divertida e saborosa de uma 

refeição balanceada para as crianças. 
Perfeitas para fritar e assar.

O sabor do
final de semana 

Saborosas e versáteis, vão bem
como porções ou acompanhamentos. 

Perfeitas para fritar.

TODO DIA
EM FAMÍLIA 

Mais praticidade. Ideais
para fazer no forno elétrico,

convencional e Air Fryer.

Diversão
entre amigos

Para servir como aperitivo e
combinar com diferentes molhos. 

Perfeitas para fritar.

MCCAIN TEM UM PORTFÓLIO COMPLETO 
PARA TODAS AS OCASIÕES DE CONSUMO

www.mccain.com.br
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Loja de Seattle, nos EUA,  
foi 100% construída 
 com materiais ecológicos. 
Saiba mais sobre o projeto

ECOLÓGICA
PRA  
VALER

Novo formato 034
Microlojas proliferam na área rural  
da Suécia. O formato atende pessoas 
que vivem a um raio de 15 km delas

066

Inspiração com estratégia 035
Identifique alguém bem-sucedido na sua área e faça um  
plano de ação para aprender com ele o que será útil em sua carreira

Escola para a vida e para a profissão 036
Oscar Karim trabalha na padaria de uma filial Extra e é um dos  
30 profissionais que participaram de um projeto de formação do GPA

 TodosNós 035



politrizoficial             politriz.oficial               (34)3256-8800 www.politriz.ind.br

MATA ATÉ 99,999% DE GERMES,

BACTÉRIAS E FUNGOS

Novo CASAFLOR POWER com
Poder BACTERICIDAPoder BACTERICIDAPoder BACTERICIDA
ÚNICO LIMPADOR PERFUMADO DO MERCADO QUE TEM AÇÃO DE DESINFECÇÃO: BACTERICIDA E FUNGICIDA

MATA O VÍRUS DA COVID 19  EM APENAS 1 MINUTO – LAUDO COMPROBATÓRIO EMITIDO

PELO LABORATÓRIO DE VIROLOGIA DO INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNICAMP.







Grupo Conselheiros SA 
Varejo é um programa de 
aconselhamento online vol-

tado para você, decisor do Varejo e 
de Empresas Fornecedoras, com o 
objetivo de apoiá-lo nos momentos 
mais complexos de sua missão frente 
ao negócio. Percebemos que, muitas 
vezes, o líder se vê sozinho diante de 
tomadas de decisão difíceis. E é 
nessa hora que você pode escolher 
um ou mais de nossos Conselheiros 

PROGRAMA DE ACONSELHAMENTO

O

SA VAREJO REÚNE RENOMADOS
EXECUTIVOS DO SETOR E LANÇA

PARA O VAREJO E FORNECEDORES

Sergio Alvim
CEO e Fundador da SA Varejo – hub de conteúdo e relacionamento voltado para o Varejo 
Regional de Autosserviço Alimentar. Alvim é referência no setor e conhecido por ter levantado 
a bandeira de uma relação mais colaborativa entre Varejo e Indústria

Paulo Angelo Cardillo 
Sócio-fundador da Cardillo Consultoria e Representações Empresariais, e VP Institucional 
Comercial na Rede Unibrasil – União de Redes Brasil (CE)

Tania Moura
Executive Advisor na SynFiny Advisors, VP Executiva na ABPRH (Associação Brasileira de 
Profissionais de RH), Diretora de Gente & Cultura no Instituto Mulheres do Varejo, Mentora de 
startups pela GoldStreet Venture Capital e Conselheira da Open Taste Brasil

Marise Araujo
É sócia fundadora na Step Stone Consultoria, Conselheira de Estratégias na APDZ Educação e 
Tecnologia, Mentora na Top2You e no projeto “Mentoria Colaborativa – Nós Por Elas”, do 
Instituto IVG

Johnny Wei
Co-fundador e head de novos negócios da Vertem, holding focada no desenvolvimento de 
ecossistemas, e fundador da ABERTO startup da Vertem, voltada para soluções de precificação 
dinâmica

Walter Faria
Membro do conselho de administração da Raymundo da Fonte, empresa líder no segmento de 
Limpeza no Nordeste

Renato Giarola 
CEO da Lojas União 1a99 (modelo de proximidade e conveniência para alimentos e utensílios 
em geral)

José Sarrassini 
Diretor Comercial e de Logística do Savegnago Supermercados (SP), Conselheiro na 
Savegnago S.A e Palestrante

José Barral
Sócio-proprietário da Cendon & Barral Assessoria e Consultoria Administrativa. Presidente do 
Conselho de Administração do Lopes Supermercados (SP) e membro dos Conselhos da Pif Paf 
Alimentos, Bebidas Poty, Carta Fabril e Embalagens Flexíveis Diadema

Antonio Celso Azevedo
Superintendente Comercial e de Marketing do Verdemar Supermercados (MG)

para te ajudar com um suporte qua-
lificado, experiente e, claro, isento. 
Todos são grandes executivos que 
conhecem profundamente o setor.  

Assim, o programa irá levar à sua 
empresa um olhar estratégico do 
mercado. Também vai ajudá-la a de-
senvolver visão de futuro; a pensar 
estrategicamente no médio e longo 
prazo; a recriar, reorganizar e repriorizar 
seus planos de transformação, bem 

como proporcionar conhecimento 
quanto às melhores práticas e estraté-
gias de gestão – visando sempre o 
crescimento sustentável e a perenidade 
do negócio. E tudo isso por meio de 
Sessões Online de Aconselhamento.

Fundado por Sergio Alvim, CEO de 
SA Varejo, e José Barral, sócio-pro-
prietário da Cendon & Barral Asses-
soria e Consultoria Administrativa, o 
Grupo Conselheiros SA Varejo 

conta com mais oito renomados 
executivos e conselheiros do setor. 

Trata-se de um Time Multidisciplinar 
altamente qualificado e experiente 
em Estratégia, Gestão e Transfor-
mação de Negócios, e preparado 
para trabalhar seguindo os principais 
objetivos e valores de sua empresa. 
Juntos, eles têm o Propósito maior 
de democratizar o crescimento sus-
tentável das empresas.

Cada conselheiro tem mais de 20 anos de atuação no setor. Todos são altamente preparados para 
proporcionar a visão externa experiente, especializada e estratégica que seu negócio precisa para 
ter maior clareza, enxergar cenários por outra perspectiva, implementar novas estratégias e 
avançar com a agenda de transformação. Sempre visando crescimento sustentável e perene.

OS 10 CONSELHEIROS 

APRESENTADO POR SA VAREJO
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As mudanças no ambiente de 
negócios já vinham acontecendo, e 
esta crise sem precedentes apenas 
as acelerou. Há tempos não se via 
um mercado tão complexo e cenári-
os tão variáveis.

Por conta disso, várias empresas e 
seus Decisores estão se vendo 
obrigados a desengavetar e a execu-
tar projetos programados para o 
médio e longo prazo, em tempo 
recorde.

O atual cenário deixa claro que para 
garantir a sobrevivência e o avanço 
sustentável do negócio é preciso 
adequá-lo às novas realidades. Esse 
é um desafio e tanto, pois está 
relacionado à necessidade de trans-
formação digital e cultural das 

A contratação do serviço é 
totalmente flexível e adequada às 
necessidades da sua empresa. Você 
escolhe o Conselheiro e por quanto 
tempo (horas) deseja contratar.

Informa duas ou três opções de datas 
e horários possíveis para o aconsel-
hamento, que será virtual (via ZOOM 
ou outra plataforma de sua preferên-
cia). As reuniões de aconselhamento 

· Resolver a solidão dos Decisores diante de complexas 
tomadas de decisão 
· Time multidisciplinar de Conselheiros
· Olhar externo experiente, qualificado e isento
· Visão estratégica do Varejo
· Análise de cenários
· Discussões de alto nível
· Direcionamento estratégico
· Muito conhecimento 
· Transparência

POR QUE
CONTRATAR

O QUE O PROGRAMA OFERECE

COMO FUNCIONA 

ENTRE EM CONTATO CONOSCO
E SAIBA MAIS:

VIVIANE.SOUSA@SAVAREJO.COM.BR
OU PELO WHATSAPP BUSINESS

11 9 7282 4799

APRESENTADO POR SA VAREJO

companhias em meio a uma crise 
sem precedentes.

É aí que começam a surgir dúvidas e 
inseguranças dos decisores de 
como, por exemplo, liderar uma 
transformação em meio a tantos 
desafios? Como recriar, reorganizar 
e repriorizar os planos de transfor-
mação? Qual caminho seguir diante 
de tudo o que está acontecendo? 
Quais estratégias adotar? E geral-
mente estão sozinhos tentando 
encontrar as melhores respostas em 
meio à intensa rotina do setor.

É para ajudar a responder a esses e 
outros questionamentos dos deci-
sores, e também para levar às suas 
empresas um olhar mais estraté-
gico, que surgiu o Grupo Conse-

lheiros SA Varejo. Cada conselheiro 
tem mais de 20 anos de atuação. 
Todos são altamente preparados 
para proporcionar a visão externa 
experiente e especializada que seu 
negócio precisa para ter maior 
clareza, enxergar cenários por outra 
perspectiva, implementar novas 
estratégias e avançar com a agenda 
de transformação.

serão sempre realizadas com a 
presença de dois Conselheiros: o 
escolhido por Você e Sergio Alvim, 
que participará de todas as sessões.

Em caso de dúvida sobre qual profis-
sional contratar e tempo necessário 
de aconselhamento, estaremos à 
disposição para orientá-lo. Não 
perca essa oportunidade de levar o 
seu negócio a um outro patamar.
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· Muito conhecimento 
· Transparência

POR QUE
CONTRATAR

O QUE O PROGRAMA OFERECE

COMO FUNCIONA 

ENTRE EM CONTATO CONOSCO
E SAIBA MAIS:

VIVIANE.SOUSA@SAVAREJO.COM.BR
OU PELO WHATSAPP BUSINESS

11 9 7282 4799

APRESENTADO POR SA VAREJO

companhias em meio a uma crise 
sem precedentes.

É aí que começam a surgir dúvidas e 
inseguranças dos decisores de 
como, por exemplo, liderar uma 
transformação em meio a tantos 
desafios? Como recriar, reorganizar 
e repriorizar os planos de transfor-
mação? Qual caminho seguir diante 
de tudo o que está acontecendo? 
Quais estratégias adotar? E geral-
mente estão sozinhos tentando 
encontrar as melhores respostas em 
meio à intensa rotina do setor.

É para ajudar a responder a esses e 
outros questionamentos dos deci-
sores, e também para levar às suas 
empresas um olhar mais estraté-
gico, que surgiu o Grupo Conse-

lheiros SA Varejo. Cada conselheiro 
tem mais de 20 anos de atuação. 
Todos são altamente preparados 
para proporcionar a visão externa 
experiente e especializada que seu 
negócio precisa para ter maior 
clareza, enxergar cenários por outra 
perspectiva, implementar novas 
estratégias e avançar com a agenda 
de transformação.

serão sempre realizadas com a 
presença de dois Conselheiros: o 
escolhido por Você e Sergio Alvim, 
que participará de todas as sessões.

Em caso de dúvida sobre qual profis-
sional contratar e tempo necessário 
de aconselhamento, estaremos à 
disposição para orientá-lo. Não 
perca essa oportunidade de levar o 
seu negócio a um outro patamar.
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 Biotecnologia

TOMATE PARA TRATAR  
O PARKINSON

Um tomate geneticamente modificado, enriquecido 
com L-DOPA para tratamento da doença de Parkinson, 
foi criado por um grupo de cientistas do John Innes 
Centre. O fruto foi escolhido por ser uma cultura 
produzida em grande escala e oferecer uma fonte 
natural e controlada do medicamento. O objetivo  
agora é criar um pipeline de produção em que  
a levodopa é extraída dos tomates e purificada para  
ser utilizada na composição do produto farmacêutico.



 NovosMapas

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

 –
 M

AR
C

EL
O

 C
O

EL
H

O

10
mil
é o total de integrados da BRF

200
milhões de reais
disponíveis para empréstimo 
aos produtores

ao mês é a taxa de juros 
do financiamento

0,64 %

A BRF lançou, em parceria com o Banco 
do Brasil, um programa de financiamento 
de energia renovável para seus integrados 
(produtores parceiros da companhia).  
A ideia é ajudá-los na implementação  
de painéis solares em suas propriedades. 
Para isso, eles contarão com uma linha  
de financiamento de 10 anos, sendo  
um de carência. Funciona dessa forma:

A empresa se comprometeu  
a construir fazendas solares  
com o objetivo de ter 

100% da energia 
utilizada no segmento  
de agronegócio proveniente  
de fontes renováveis  
e de autogeração.  
O projeto também terá  
apoio do Banco do Brasil.

ENERGIA SOLAR  
PARA PRODUTORES

A
partir deste ano, as metas de sustentabilidade farão parte da re-
muneração variável das lideranças da BRF. Segundo Lorival Luz 
(foto), CEO global da companhia, a ideia é assegurar a execução 
do plano de iniciativas de ESG – a sigla, em inglês, se refere a 
ações sociais, ambientais e de governança. 

Para garantir maior ênfase sobre o tema, durante o BRF Day, 
evento para investidores realizado em dezembro último, o execu-
tivo também anunciou a criação da vice-presidência de relações 
institucionais, reputação e sustentabilidade. A área será coman-
dada por Grazielle Parenti, que, desde 2019, ocupava o cargo de 
diretora global de relações institucionais da empresa. 

NA REMUNERAÇÃO DOS EXECUTIVOS
SUSTENTABILIDADE



Produtos orgânicos

Apresentado por

mercado bilionário na sua loja
O mercado de alimentos e bebidas orgânicas não para de  

crescer e já movimenta mais de US$ 100 bilhões globalmente.  
Só no Brasil o faturamento atingiu R$ 4,5 bilhões em 2019, 

estimulando o aumento do número de unidades produtivas  
no País. O mais importante, entretanto, é entender que  

o consumo de produtos orgânicos não é um comportamento 
passageiro, mas, sim, uma tendência alimentar.

Nesse cenário, um  
dos maiores desafios  
do varejo é ter no 
sortimento marcas 
com preço competitivo  
aliado à qualidade

Para entender o tamanho da oportunidade  
que você tem em mãos

Brasil
é líder no mercado de orgânicos  

na América Latina
tem sido a taxa anual de crescimento 
desses produtos no País 

10%    a  15%

ainda acham  
os orgânicos  

caros ou  
muito caros

75%



Outras marcas de
maior preço

Outras marcas de
menor preçoPRESSADE

Produtos orgânicos

•  Conta com quatro principais 
sabores do mercado:  
tangerina, manga, limão e caju

No segmento de sucos orgânicos, uma alternativa alinhada  
às necessidades e aos desejos dos consumidores é Pressade

Dicas de exposição para incentivar trade up

FLUXO   >>>>>>

Esse modelo 
de execução 
favorece  
a correlação 
entre os 
preços,  
promovendo  
a migração 
para produtos  
de valor 
agregado

R$7,90
contra R$ 15 a R$ 20  
dos demais sucos orgânicos

•  Líder na categoria de sucos 
orgânicos na França, Pressade 
chega ao Brasil e é associada à 
qualidade dos produtos da Britvic

preço  
médio

•  Na gôndola tradicional, posicionar Pressade junto aos sucos prontos
•  Na gôndola de orgânicos, posicionar com os demais itens do segmento
•  Nos expositores refrigerados, posicionar próximo aos produtos prontos para beber
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Há um ano e meio o dono de uma pequena empresa de revenda online,  
Shibu Philip, rastreia tudo o que seus sete funcionários fazem – as teclas 
que digitam, os movimentos que fazem no mouse e os sites que visitam. 

TECNOLOGIA 
MONITORA FUNCIONÁRIO 
DE QUALQUER  LUGAR



200+DE
RÓTULOS

Quer saber mais? 
Aponte a câmera do seu celular 
para o QR Code ao lado ou acesse 
o portal Fornecedor Colaborativo 
no site da Revista SA Varejo. 

Com as restrições de circulação e fechamento de bares, o consumo 
de cerveja em casa aumentou, substituindo as ocasiões fora de casa. 
Essa mudança de comportamento impactou a cesta de compras, 
aumentando o volume e o valor por litro, além da frequência de compras.

Atacado e Proximidade foram destaques no ano, aumentando a penetração 
na população e o seu peso no canal. Essa movimentação reforça a busca 
do shopper por alternativas mais acessíveis, mas ao mesmo tempo reflete 
a importância da conveniência para missões de compra de emergência 
e reposição. O Hipermercado, que no primeiro trimestre do ano apresentou 
crescimento por ser uma alternativa ao abastecimento durante o início das 
restrições, voltou a perder espaço no último semestre de 2020.

O segmento Premium continua como destaque de crescimento, o que 
favorece a rentabilidade da categoria. Outro destaque positivo é o segmento 
Core, que ainda concentra 60% do volume da categoria e se mantém 
próximo à estabilidade, impulsionado pelos lançamentos que oferecem 
atributos premium dentro de um intervalo de preço mais acessível.

Dos bares para
a varanda
Como o comportamento da 
categoria de cerveja mudou em 2020 

OCASIÕES 
DE CONSUMO

CANAIS

SEGMENTOS

2020 foi um ano de muitas transformações no varejo, com 
impactos importantes no comportamento do consumidor, que 
tendem a permanecer, mesmo depois que o cenário se normalizar.

Destacamos algumas destas mudanças e as consequências que 
elas tiveram na categoria de cerveja, para começarmos o ano de 
2021 ainda mais atentos às necessidades do shopper.

Abraços,
Bruno Ferrer
Especialista Nacional de Categoria 
– Cerveja e Drinks Prontos

“
”

As informações apresentadas são baseadas em estudos realizados pelos principais institutos de pesquisa 
do mercado. Fontes: Nielsen Retail (Jan-Nov 2019 e 2020) e Kantar Worldpainel.
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Com um software de captura de tela, ele consegue identificar as 
pausas no trabalho, o tempo que cada um leva para realizar as 
tarefas e quais os profissionais mais produtivos. 

Essa história, publicada na BBC News de Londres, mostra co-
mo o controle da equipe está se popularizando entre empresas 
de diferentes tamanhos e setores. Shibu Philip mora na Ingla-
terra e seus funcionários trabalham na Índia. E os softwares se 
espalham pelo mundo.

Quem forneceu o aplicativo para o empresário foi a americana 
Hubstaff, cujas vendas aumentaram quatro vezes no Reino Uni-
do desde fevereiro do ano passado. A ferramenta pode monitorar 
os acessos por desktop, web e celular e tem rastreamento por 
GPS para identificar quem está trabalhando, quando e onde. 

Outra empresa, Sneek, cujo software tira fotos das telas dos 
notebooks e envia para visualização por empregadores (e co-
legas), elevou em cinco vezes sua base de usuários, 
segundo a mesma publicação da BBC.

É fácil explicar a aceleração do consumo desses 
softwares. Desde março do ano passado, milhões 
de pessoas trabalham em casa e economias ao 
redor do mundo atravessam crise, desencadeando 
altas taxas de desemprego. As empresas, que ope-
ram com equipes cada vez mais enxutas, se cercam 
então de recursos para assegurar boa produtividade. 

Embora o rastreamento virtual dos funcionários venha de lon-
ga data, seu aprofundamento tecnológico, de acesso simples, 
deve estimular questionamentos sobre o direito dos funcioná-
rios à sua privacidade. 

Pesquisa recente da organização britânica CIPD (Chartered 
Institute of Personnel and Development) sugere que a vigilân-
cia tem que ser conduzida com prudência, respeito à legislação 
local e total transparência. Quando as pessoas desconhecem e 
desconfiam do monitoramento e de seu alcance, o desconforto 
tende a gerar problemas. Por isso, o órgão defende que uma 
boa comunicação, com explicações claras, é o caminho menos 
conflituoso. Shibu Philip concorda. Ele garante que sua equipe 
conhece, entende e aceita as regras.

PELA FECHADURA 
DA TELA

Pesquisa realizada entre junho de 2019 e junho de 2020, envolvendo 2.214 funcionários com 
contrato permanente, sinaliza o desconforto do profissional britânico em relação ao rastreamento 
de seus passos. O estudo foi conduzido pela CIPD, organização não governamental dirigida aos 
profissionais de RH, com atuação em vários países.

saltou de 

45 

%
para 55 

%
o percentual de trabalhadores 

que desconfiam de 
monitoramento no trabalho

86%
acreditam que  

a vigilância  
se tornará comum

73 

%
acham que a introdução de tecnologias 

de controle prejudica a confiança  
entre eles e seus empregadores

57%
dizem que o rastreamento 
trará mais desvantagens  

do que vantagens



Credsystem é a grande 
vencedora do Prêmio 
Reclame Aqui 2020

Número de cartões emitidos  
não para de crescer (em milhões)

2012 2018 2020

6,3

2924

FOCO NO CLIENTE foi decisivo para a conquista

57 MIL VOTOS dos consumidores na categoria  
Operadoras e Administradoras de Cartões

39 MIL VOTOS a mais do que a segunda colocada

Especializada no varejo

MELHOR 
ATENDIMENTO

PREMIAÇÃO RECONHECE QUEM MELHOR ATENDE O PÚBLICO

Aponte a câmera  
do seu celular  
e conheça mais  
da credsystem

Apresentado por

Criada em 1996, a empresa nasceu no varejo  
e vive de perto o dia a dia do setor, o que permite 
oferecer processos, soluções e serviços exclusivos 
e eficazes. Com um cadastro simples e rápido,  
sua loja solicita o cartão do seu cliente pelo celular. 
A aprovação é imediata! A empresa mantém  
SAC com visão 360 graus para atender os clientes  
e resolver problemas em todos os pontos de contato. 
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TECNOLOGIA 
ABRE LOJAS 
Ao tomar a decisão de adquirir o ponto  
e fazer o investimento, a empresa utilizou  
a tecnologia a seu favor a partir de análises  
e insights da GS Ciência do Consumo,  
que agregaram inteligência à estratégia  
de expansão. Com base em recursos  
tecnológicos, o Shibata identificou:

  Potencial de venda do ponto escolhido
  Perfil do público do entorno da loja
  Vetores de crescimento da cidade
  Perfil da concorrência
  Categorias com maior potencial de faturamento

A rede Shibata Supermercados vai abrir as portas de uma nova loja ainda neste 
primeiro trimestre na cidade de Pindamonhangaba, interior do Estado de São Paulo.

“Os dados de inteligência 
fornecidos pela GS nos ajudam já 

na decisão da aquisição do terreno. 
As informações também nos 

orientam sobre o tamanho da loja 
que a região comporta 

 e o potencial de faturamento”

SÉRGIO BATISTELLA 
Gerente de marketing do  
Shibata Supermercados

A conjugação dessas informações também permitiu definir  
o tamanho da loja: 

“O objetivo do nosso trabalho sempre é fazer com que nosso 
cliente tenha o melhor faturamento possível em suas lojas”, explica  
Fernando Gibotti, CEO da GS e especialista em ciência do consumo.

26
Quantidade de lojas do Shibata 

Supermercados

15
Número de cidades em que a  

rede atua na Grande São Paulo,  
interior e litoral do Estado

     3 .270 
m2

        Área de vendas
25

Checkouts
476

Vagas de estacionamento
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 SellOut

028 

A

dos entrevistados 
disseram estar abertos  

e prontos para  
embarcar  

na loja híbrida

86%

s lojas de um futuro próximo podem ser um 
pouco diferentes das que existem hoje. Um 
estudo feito por uma empresa americana 
de arquitetura e engenharia especializada 
em varejo mostra que o consumidor está 
pronto para um novo design. O modelo inte-
graria a loja tradicional à dark store – aque-
la transformada em centro de operações 
para delivery e retirada das compras. 

A WD Partners, empresa que fez o estudo, 
constatou que 52% das pessoas se rende-
ram ao abastecimento rápido e que 48% 
pretendem voltar às lojas com a mesma 
frequência do período pré-pandemia. In-
vestigou também outros comportamentos 
e, com base na massa de dados, desenhou 
plantas baixas de lojas híbridas, que foram 

submetidas aos mesmos entrevistados.  
O modelo teria uma área de vendas pe-
quena, com bem menos itens, e contaria 
com um micro ou médio CD para acesso 
a um sortimento amplo e ao serviço de 
seleção e empacotamento dos produtos. 

O resultado da pesquisa surpreendeu: 
86% dos entrevistados disseram estar 
abertos e prontos para embarcar no novo 
modelo. O shopper manteria o prazer da 
compra presencial, mas não teria o traba-
lho de percorrer corredores, escolher os 
SKUs, passar pelo checkout e empacotar. O 
estudo da WD Partners, feito em julho entre 
americanos, é um ensaio sobre as dúvidas 
que desassossegam os varejistas em todo 
o mundo, mas dá o que pensar. Concorda? 

LOJA HIBRIDA

Saiba mais 
sobre o assunto.  
Aponte a câmera 

do seu celular  
para o QR code

Nesse novo modelo de loja, o shopper não poderá escolher todos  
os itens nas prateleiras, mas alguém fará isso enquanto ele  
toma um café ou participa de um curso de culinária, por exemplo



ACESSE O QR-CODE E
CONFIRA A EDIÇÃO ESPECIAL

DE CATEGORIAS 2020

SIGA SA
VAREJO NAS

REDES SOCIAIS

MAXIMIZE O 
RESULTADO DAS 
SUAS PRINCIPAIS 
CATEGORIAS.
ACESSE A EDIÇÃO ESPECIAL DE 
CATEGORIAS SA VAREJO. 

Aumentar vendas, agregar valor ao shopper e 
elevar a margem são alguns benefícios de trabalhar 
as categorias de maneira organizada. 

A  Edição Especial de Categorias da SA Varejo  
traz informações para ajudar você, varejista, 
a entender melhor as principais categorias 
presentes em suas lojas e de maneira bem prática. 

Árvore de Decisão • Sortimento •
Exposição Recomendada • Atributos 
Valorizados pelo Shopper

Essas são algumas das informações que você vai 
encontrar. Então consulte nossa Edição Especial
e potencialize os resultados de sua loja.

SAVAREJO.COM.BR
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PRODUTOS75 A BASE DE PLANTAS
A varejista lançou uma linha de alimentos e bebidas plant based em setembro e fechou o 
ano com 75 produtos no sortimento. Além dos hambúrgueres, já comercializa sorvete de 
aveia, iogurte de leite de amêndoa, molho de couve-flor, queijos sem leite e por aí vai. O por-
tfólio reforça a marca própria Simple Truth, de alimentos naturais e orgânicos,  
que já tem 1.550 produtos e conta com lançamentos mensais. 

Compare essas informações com o que acontece no Brasil  
e mantenha-se alerta:

2,3
bilhões de dólares
de vendas anuais da linha 

Simple Truth, da Kroger

10
 bilhões de reais
considerando um dólar 

na casa de R$ 5

Algo em torno de

Para quem acha 
que alimento 

à base de 
vegetais é só 

hambúrguer ou 
que essa moda 
não vai vingar, 
talvez valha a 

pena observar 
o que está 

acontecendo na 
maior rede dos 
EUA, a Kroger.



ACESSE A EDIÇÃO ESPECIAL DE 
MARCAS DA SA VAREJO E CONFIRA 

UM RANKING COM AS MARCAS MAIS 
LEMBRADAS PELOS VAREJISTAS EM 

MAIS DE 140 CATEGORIAS.

 O Ranking também refl ete a visão 
do shopper e indica o que ele espera 

encontrar na sua loja!

A EDIÇÃO ESPECIAL 
DE MARCAS DA

SA VAREJO TE AJUDA 
A ENTENDER A 

IMPORTÂNCIA DAS 
MARCAS E COMO 

ELAS SE RELACIONAM 
NO SORTIMENTO DA 

SUA LOJA. 

ESCANEIE E ACESSE A EDIÇÃO 
ESPECIAL DE MARCAS 2020

SIGA SA VAREJO
NAS REDES SOCIAISSAVAREJO.COM.BR
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ROBÔS NEGOCIAM  
COM FORNECEDORES. E BEM!
Sabe aqueles fornecedores pequenos, com menor representatividade no negócio, e cujo volume  
e contrato ficam por vezes esquecidos? Ou as compras de materiais e os contratos de serviço  
que também rolam sem controle? Pois bem. O Walmart começou um projeto-piloto nos EUA  
para gerenciar inúmeros contratos que podem estar comercialmente desatualizados. É uma 
plataforma baseada em inteligência artificial, da startup Pactum, que processa os dados, estabelece 
os indicadores e disponibiliza um robô para negociação com os fornecedores. Martin Rand, CEO  
da startup, concedeu entrevista para o site Grocery Dive, onde explica o funcionamento,  
simulando uma negociação entre um produtor de queijos e um bot hipotético. 

Veja a seguir um resumo da negociação.
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BOT FORNECEDOR

01 02

04

0603

07

05

Interessante.  
Quais seriam as condições? 

Isso não é possível.  
Não funciona para mim.     

Posso dar um prazo de 
 pagamento mais longo ou 

oferecer exclusividade para o 
meu queijo. Ou ainda enviar  

os  produtos em lotes menores  
para que sejam mais  

baratos operacionalmente.
O que você poderia  
oferecer para nossa empresa?

Você entregou no prazo  
com frequência 29%  
superior à dos seus 
concorrentes, mas sua 
lucratividade foi 39% menor.  
Seus queijos estão  
em 160 lojas e podem  
chegar a 200. Veja os  
volumes, preços e receita  
que você poderia obter.

Precisamos de um  
desconto de 8,7%.

Bot faz cálculos considerando 
algumas hipóteses e responde: 
Acho que agora estamos 
chegando perto.

RESUMO DE UMA NEGOCIAÇÃO ENTRE O BOT E O FORNECEDOR
Martin Rand diz que 70% das indústrias testadas preferem a comunicação com o robô à com o comprador.  
Ele atribui isso ao fato de a inteligência artificial ter tempo ilimitado para fazer cálculos e projeções, o que permite 
ao fornecedor fazer o mesmo. “É uma operação realizada aos milhares, com produtividade e precisão”, defende. 

40% DE PERDAS   
EM CONTRATOS AO VENTO
Um estudo da KPMG da Austrália mostrou que os contratos com fornecedores que ficam sem 
monitoramento geram perdas de 17% a 40% do seu valor. Conforme o relatório da consultoria,  
os fornecedores podem, por exemplo, aumentar suas taxas e até alterar condições, fora dos termos  
de contrato, sem que isso seja acompanhado pela rede. Embora não seja nova – a análise foi publicada 
em 2017 –, o problema persiste. Carly Richards, diretora da KPMG, afirmou que a solução passa por  
um banco de dados de contratos que organize os acordos e estabeleça um scorecard, além de uma  
auditoria financeira-operacional contínua e de tecnologias baseadas em nuvem para ajudar no processo. 
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Imagine agora que essa varejista comprou brotos fres-
cos que foram associados a um surto de salmonela. E 
mais: saiba que ela comprou um sorvete erroneamente 
rotulado (na fábrica) como sendo “sem lactose”. Pro-
duto que poderia provocar reações graves e até a mor-
te de consumidores alérgicos. 
A rede americana Sprouts Farmers Market passou 
pelas duas ocorrências num intervalo de dois meses. 
E elas não são as únicas. No site da empresa, aparece 

uma grande lista, ano a ano, de recall de alimentos, no 
qual se explica o que aconteceu e as medidas tomadas.  

Com capital aberto, sistema de governança e estra-
tégia clara, a companhia assume o risco (aparente-
mente sem sequelas). De 2015 a 2019, o lucro líquido 
cresceu mais de 18%. No terceiro trimestre de 2019, 
saltou de US$ 26 milhões para US$ 60 milhões sobre 
o mesmo período do ano anterior. Parece que a trans-
parência faz bem ao negócio.

RECALL  
DE ALIMENTOS Pense em uma rede focada em hortifrútis  

frescos e orgânicos construída  
com base na estratégia de vender saúde.
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lojas 
no total

 350
anos  

de existência

18
Estados  

em atuação nos EUA

23
milhões de dólares
lucro do 3º trimestre de 2019

60
SPROUTS: SOLIDEZ NOS NÚMEROS

Pense em uma rede focada em hortifrútis  
frescos e orgânicos construída  
com base na estratégia de vender saúde.
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O modelo, à la Amazon Go, foi criado pela star-
tup Lifvs, que atua com lojas-containers de 
mais ou menos 22 m2. Elas oferecem cerca de 
500 itens entre perecíveis e mercearia seca e 
ficam abertas 24 horas. O processo é o conheci-
do: um aplicativo da rede dá acesso à unidade 
e permite ao consumidor escanear o código de 
barras dos produtos ou das bordas das prate-
leiras para registrar as compras. Conta fecha-
da, o débito cai automaticamente no cartão. 

Como o custo da operação é baixo, já que as 
lojas operam sem funcionários, os preços ten-
dem a ser inferiores aos praticados pelo mer-
cado varejista da região. 

Com 19 lojas, a Lifvs tem planos de abrir nada 
menos do que 300 unidades do modelo e, para 
isso, vem prospectando mercados e terrenos. 
Embora a área do container seja pequena, o pro-
jeto inclui estacionamento e exige pelo menos 
um espaço em torno de 50 m2.

Microlojinhas estão se multiplicando na área rural da Suécia para atender 
comunidades de cerca de 1.000 pessoas, num raio de 15 km.  

Detalhe 
A Lifvs doa parte  

dos lucros de cada loja 
para uma associação 

comercial local

Os desafios são os de qualquer empresa do ramo. No Facebook da startup,  
uma cliente reclamou recentemente da falta de pães no momento da compra 

CONVENIENCIA  
RURAL



 TodosNós
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BENCHMARKING
PESSOAL

PONTOS IMPORTANTES

uitos profissionais e empresários buscam referências em que se inspirar. A 
maioria faz isso de maneira intuitiva, porém é possível ser mais efetivo se-
guindo o modelo de benchmarking que as empresas já conhecem. Na es-
sência significa você identificar pessoas bem-sucedidas da mesma área de 
atuação e investigar como planejam, organizam, executam e se comunicam. 
O objetivo é aprender mais, aprimorar, avançar.  

Você pode ter como modelo um profissional com perfil semelhante em es-
colaridade, experiência, histórico de vida. Ou ainda pessoas que vieram de 
de um meio social diferente e são formadas por outra massa de conheci-
mento. É importante trabalhar com o máximo possível de dados concretos 
e se valer de uma metodologia, ainda que básica, para encaminhar as ob-
servações. É essencial ser honesto consigo e manter sob controle a nossa 
tão humana inveja, além das listas de “desculpas”, ainda que verdadeiras.

M

 Para avaliar  
o desempenho, 
observe o que dizem os colegas, 
líderes, clientes e fornecedores. 
Eles dão feedback  
espontâneo e é só apurar os 
ouvidos e esquecer o coração.  
É possível ainda pedir 
uma avaliação formal aos 
interlocutores, preferencialmente 
sem que eles se identifiquem. 

 Boa capacidade de 
suportar frustrações 
e fracassos é outra condição  
desse processo, bem como  
uma autocrítica aguçada,  
sem ser cruel. Lembre-se de seus 
pontos fortes, comemore cada 
vitória e não se esqueça dos 
próprios limites – algumas  
coisas são alcançáveis e outras, 
não. É preciso aceitar isso  
sem abandonar o barco em alto 
mar. É o que fazem os vitoriosos. 

 Se a pessoa-referência teve mais estudo,  
domina vários idiomas, teve mais oportunidades e sofreu nenhuma ou pouca 
discriminação, cuidado para não transformá-la em um objeto de raiva e de rancor.  
Você a escolheu como benchmarking para avançar. Esse é o objetivo.   
Não se trata de negar a desvantagem, mas de evitar a “desculpa”, a paralisia.  
E encare: talvez tenha, sim, de investir em estudos por conta própria, de empenhar  
o dobro do esforço, o triplo de horas de treino e o quádruplo de trabalho.

 Com os dados da pessoa-referência já levantados,  
faça a si mesmo algumas perguntas: que habilidades e competências me faltam?  
Em quais devo focar? Quais seriam as mais fáceis de desenvolver?  
Devo começar por elas ou pelas mais difíceis? Precisarei de ajuda?  
Posso contar com um mentor? Preciso investir dinheiro em mim mesmo?  
De que natureza? A que custo? 

 As respostas traçarão o mapa da viagem.  
Permitirão definir objetivos, plano de ação e cronograma. Sim, é mais 
complicado o benchmarking  pessoal do que o corporativo, mas vale a pena.

 Definir metas é outro desafio, sobretudo quando se trata 
de competências (decisão, liderança, cooperação, criatividade). Porém é 
fundamental. Você pode estabelecer uma pontuação crescente para cada  
item de melhoria. E pode associar a meta ao cronograma. Veja esse exemplo:

 Item de melhoria: clareza na comunicação 
Meta: ponto de partida 1  
Ponto a ser alcançado: 10 
Cronograma: subir na pontuação a cada três meses até atingir o ponto máximo

 Para não cair  
em depressão,  
pense em seus pontos fortes. 
É preciso reconhecê-los, 
valorizá-los e descobrir os que 
estão embotados. Esses pontos 
fortes irão ajudá-lo a enfrentar a 
desvantagem e a fazer conquistas.
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ESCOLA PARA A VIDA  
E PARA A PROFISSAO

O venezuelano Oscar Karim é um dos 30 profissio-
nais que se formaram em setembro do ano passado 
na Escola de Formação de EIROS (padeiros, confeiteiros, 
açougueiros e peixeiros), reeditada pelo GPA em 2020, depois de passar por 
mudanças. Colaborador do Extra localizado em Guaianazes, na zona leste da 
capital paulista, o então operador de bazar, de 25 anos, frequentou diariamente 
durante dois meses a unidade da bandeira na Avenida Ricardo Jafet, onde 
participou do programa em período integral. 

Assim que finalizou o curso, Oscar conseguiu uma vaga na padaria da filial 
onde trabalhava. Prestes a completar, em fevereiro, dois anos no Brasil, ele 
chegou a atuar nessa área na Venezuela. “Lá é diferente daqui, pois a produção 
é mais artesanal”, explica. O recém-padeiro comentou o interesse por essa 
área com seu gestor no bazar, o que lhe rendeu uma indicação para participar 
da Escola. “Minha expectativa inicial pelo programa era aprender mais sobre 
produção de pães e ter maior conhecimento. Não sabia se ia dar certo, mas 
dia a dia no curso eu me desenvolvi, o que acabou me ajudando quando surgiu 
essa oportunidade de me transferir para a padaria”, avalia Oscar, que se diz feliz 
com a rapidez da sua recolocação. “Tudo deu certo e tenho tido apoio do meu 
novo chefe e dos meus colegas na nova seção”, diz ele. “Tenho feito muitos 
panetones [a entrevista a SA Varejo aconteceu em dezembro]. Mas quero me 
aprimorar em todos os tipos de pães”, planeja, com entusiasmo, o profissional. 

“Minha expectativa 
inicial pelo programa 
era aprender  
mais sobre produção  
de pães e ter maior 
conhecimento.  
Não sabia se ia  
dar certo, mas  
dia a dia no curso  
eu me desenvolvi,  
o que acabou  
me ajudando  
quando surgiu  
a oportunidade  
de me transferir 
 para a padaria”
OSCAR KARIM
Padeiro formado na 
1ª Turma da Escola de 
Formação de Eiros do GPA



É fácil e rápido se cadastrar para receber a
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*Pesquisa Ibope Conecta feita com 279 varejistas que atuam nos formatos de super e 
hipermercados, central de compras e atacarejos, de abril a junho de 2019.
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 Escola de formação do GPA

A ESCOLA
EM NÚMEROS

“Os colaboradores  
que participam do 

programa têm prioridade 
quando surge  

uma oportunidade  
de promoção.  

Na primeira turma, todos 
que se formaram  

já estão trabalhando  
em sua nova área”

MARIA SCHNEIDER
Diretora de RH do GPA

profissionais 

se formaram na  
1ª turma do projeto  
em setembro/2020

sendo

padeiros/confeiteiros

açougueiros

20
10

30

COMO É A ESCOLA  
DE EIROS

MUDANÇA  
NO NOVO MODELO  
DO CURSO

ESCASSEZ  
DE PROFISSIONAIS

Três unidades das bandeiras Extra, Mercado Extra e Pão de Açúcar funcionam 
como escola na formação dos profissionais dessas áreas. Colaboradores da 
própria empresa são responsáveis por ministrar os cursos. Para participar, o 
pessoal da primeira turma teve indicação dos gerentes de lojas. O passo seguinte 
foi um processo interno que avaliou o perfil para as competências necessárias. 
“Neste ano, a ideia é alternar turmas de pessoas que são novas nessas áreas, 
para dar oportunidade a todos, e turmas compostas por colaboradores que já 
são auxiliares nessas seções”, explica Maria Schneider, diretora de RH do GPA.

Uma vez selecionados, os participantes passam por uma imersão, pois ficam 
em período integral nas unidades-escola – uma novidade em relação ao modelo 
anteriormente adotado pela empresa. O pessoal de açougue e peixaria é formado 
em 30 dias, enquanto o de padaria e confeitaria, em 60 dias. “Eles passam por 
avaliações e, no final, ganham diplomas. E, o mais importante, já saem aptos a 
iniciar o trabalho na área em que se formaram, conhecendo os processos de 
cada bandeira. Isso agiliza o aprendizado em duas a três semanas”, avalia Luis 
Otavio Oliveira Moura, gerente de desenvolvimento e formação técnica do GPA. 

Em relação ao anterior, o modelo atual também procura desenvolver uma nova 
competência – a de “vendedor”. “Queremos que os colaboradores saiam do 
curso podendo sugerir aos clientes uma opção melhor de compra, seja uma 
carne, um pão ou outro produto. A ideia é que atuem próximos do consumidor 
atendendo às necessidades deles”, comenta Moura. 

“Nossa peixaria, por exemplo, vende muita tilápia e salmão, mas existe uma 
infinidade de peixes que o cliente não compra porque não sabe como preparar 
ou qual tipo de prato pode ser feito com ele. É muito importante gerar esse elo 
entre os clientes e a operação das lojas, agregando valor ao nosso atendimento 
e fidelizando os consumidores”, reforça o gerente.

Entre os motivos que levaram à reedição do programa está a dificuldade de 
encontrar esses profissionais no mercado. “Conversamos com a área técnica e 
vimos que seria interessante retomar o projeto. Hoje, vemos que foi um sucesso 
e que veio para ficar”, comenta Maria Schneider. Segundo ela, é complexo definir 
o que leva à falta de profissionais, mas existem alguns fatores que podem ser 
considerados. Um deles é que, em outros canais, existe uma maior flexibilidade 
de horário, sobretudo nos finais de semana. Caso de açougues de bairro ou 
de feiras, que funcionam até determinado horário. Outro aspecto é que a área 
de perecíveis vem passando por mudanças, como uma maior gourmetização, 
o que exige profissionais cada vez mais qualificados e escassos no mercado. 
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novas praças 

serão incluídas no projeto 
neste ano Recife (PE), 

Fortaleza (CE) e Brasília 
(DF), além das atuais  

São Paulo (SP)  
e Rio de Janeiro (RJ)

“A Escola de Formação  
de Eiros tem um viés 

social importante. 
Oferecemos às 

pessoas uma profissão 
técnica, dando mais 

oportunidades  
de desenvolvimento, 
ao mesmo tempo que 

formamos profissionais 
capacitados e que  

já conhecem nossos 
valores e processos”

LUIS OTAVIO OLIVEIRA MOURA 
Gerente de desenvolvimento  
e formação técnica do GPA

560
pessoas 

entre homens e mulheres 
serão capacitadas  

no programa em 2021

SETORES  
ESTRATÉGICOS

PLANOS  
PARA 2021

O investimento na formação desses profissionais também se explica pela importân-
cia da área de perecíveis. “Do ponto de visto do negócio, esses setores são vitais 
e têm grande relevância no varejo moderno. Eles contribuem para fidelização dos 
consumidores. Daí a importância de se ter pessoas bem capacitadas, trabalhando 
dentro de um bom padrão operacional”, explica o gerente de desenvolvimento e 
formação técnica do GPA. “Por isso, explicamos a todos o seu papel dentro da 
organização e a representatividade do que fazem”, completa. 

Os planos para o ano que vem são ambiciosos. Serão 560 profissionais formados 
no programa. Outra novidade prevista já para este mês é a ampliação da Escola de 
Formação de Eiros para a comunidade da Maré, no Rio de Janeiro. Além de ofere-
cer a possibilidade de ter uma profissão, a ideia é que as mulheres participantes 
tenham acesso a uma bolsa-auxílio. A iniciativa está sendo feita em parceria com 
organizações não governamentais. 
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A NOVA  
ARQUITETURA  
DE COMPRA

A CASA  
DITA O  

SORTIMENTO

...você verá que ela se tornou o centro de praticamente tudo o que é 
consumido. Agora responda: os produtos expostos nas gôndolas das 
suas lojas refletem essa mudança, já enraizada na vida das pessoas? 
Se isso ainda não é uma realidade para você, fique atento. Compre-
ender o que já mudou e rever a jornada do consumidor, o sortimen-
to das lojas, a forma de expor e o layout é fundamental para fazer 
de 2021 um ano melhor do que está previsto. Afinal, esse é o mo-
mento de olhar de forma mais estratégica para as lojas, as catego-
rias e para o negócio como um todo. A operação, embora extrema-
mente importante, não pode ser sua única preocupação neste ano. 

Não importa qual perfil de cliente você atende.  
Olhe para dentro da casa dele e depois para o seu mix... 

POR  A L E S S A N D R A  M O R I TA  ALESSANDRA. MORITA@SAVAREJO.COM.BR 
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TRABALHO
Um dos grandes paradigmas 
quebrados durante a pandemia, 
o chamado home office também 
teve grande influência sobre 
o consumo. A exemplo de 
eletroeletrônicos, as vendas 
de notebooks e computadores 
explodiram. Itens de indulgência  
e snacks, algumas bebidas  
não alcoólicas e refeições 
prontas, com apelo à praticidade, 
também foram impulsionadas 
pelo trabalho em casa

RESTAURANTE
Esse papel é cumprido de duas 
maneiras no lar:  
01. As pessoas passaram  
a cozinhar mais em casa.  
Mesmo as que antes não tinham 
esse hábito se arriscaram, gostaram  
e incorporaram essa atividade 

02. Muitos consumidores 
procuraram levar para o lar a 
experiência gourmet, antes obtida nos 
restaurantes, buscando alimentos 
com esse perfil nos supermercados 
ou utilizando delivery de entrega

ESCOLA/ACADEMIA
Com os filhos estudando  
online, os produtos que iam  
nas lancheiras passaram  
a ser consumidos em casa.  
A prática esportiva também  
foi transferida para o lar e levou 
a uma alta na demanda por 
acessórios e itens saudáveis
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Não importa qual perfil de cliente você atende.  
Olhe para dentro da casa dele e depois para o seu mix... 

HAPPY HOUR / LAZER
As confraternizações de fim  
do dia passaram a ser feitas em 
casa, com a família e, muitas 
vezes, com amigos por meio de 
videoconferência. Bebidas alcoólicas 
tiveram um aumento significativo  
nas vendas, com destaque para  
vinhos e cervejas especiais.  
O mesmo aconteceu com produtos  
e serviços voltados aos momentos  
de lazer. Brinquedos e jogos para 
crianças e adolescentes e filmes e 
séries em plataformas de streaming 
para adultos são alguns exemplos
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Leite UHT

Farinha de trigo

Açúcar

Biscoito

Alimentos/mercearia

Vinho

Vodca

Cachaça

Cerveja 

Suco pronto

Refrigerante

Bebidas

Creme dental

Sabonete

Shampoo

Papel higiênico

Desodorante

Higiene

Bovina

Suína

Frango

Carnes

Batata

Frango/carne prontos

Isca de frango pronta

Almôndega de carne

Estrogonofe

Lasanha

Pizza pronta

Congelados

A NOVA  ARQUITETURA 
DE COMPRA

Categorias em que o consumo avançou  (em %)

Os padrões de 
escolha  
do consumidor

Eles também se alteraram a partir da experiência 
vivida em casa. Entre os principais estão:  

  Confiança passou a ser um dos principais 
critérios na decisão de compra de marcas  
e produtos

  Shopper virou consumidor

  Como consequência, as pessoas passaram 
a conhecer melhor os produtos e,  
portanto, a ter maior autonomia na escolha

  Limpeza da casa e opção por  
produtos saudáveis viraram um ato  
de proteção à família

  O consumo de indulgência se tornou  
um escape para a tensão do momento

55,1
37,2
31,1
11,1

22,7
18,4
17,9
15,4
13,5

5,9
3,2

79,0
61,4
48,7
41,0
24,1
7,9

21,6
21,0
16,6
15,9

2,7

61,1
38,9

1,4

Detergente líquido

Desinfetante

Sabão para roupa

Água sanitária

Amaciante

Limpeza

Legumes

Frutas

Verduras

Ovos

Hortifrúti

35,6
30,7
24,4
23,2
17,0

35,3
30,2
26,9
23,5

Com as pessoas ficando mais em casa, esses foram alguns produtos em que o consumidor ampliou seus gastos. 
Eles atendem diferentes comportamentos e necessidades, como cozinhar mais, limpar a casa com maior frequência, 
ter maior atenção à higiene, apelo à indulgência e à saúde, praticidade, entre outros. O levantamento é da Horus, 
empresa de inteligência que gera informações de mercado a partir de dados das notas fiscais coletadas pelo 
aplicativo PINNGO, de comparação de preços. Eles se referem ao período de janeiro a novembro do ano passado. 



 “A transformação digital  
de verdade também  
passa por usar  
ferramentas que facultem 
conhecer o consumidor  
e surpreendê-lo o tempo 
todo. E a Amazon é um  
bom exemplo. A varejista 
usa a tecnologia a seu 
favor. Isso demonstra  
que não é mais possível  
as empresas deixarem de 
aplicar recursos nessa área. 
Não é mais uma escolha  
e, sim, uma necessidade”

Marise Araujo
Especialista em estratégia empresarial, 
sócia-fundadora da Step Stone 
Consultoria e membro do Grupo  
de  Conselheiros da SA Varejo

Fatima Merlin
CEO da Connect Shopper

“Tenho um cliente  
que, com base  
na análise dos dados  
dos cupons de 
compra, criou uma 
solução Senior, 
agrupando produtos  
para o público da 
terceira idade, como 
fraldas geriátricas, 
suplementos,  
alimentos para  
quem tem restrições 
específicas,  
entre outros”

Essa é a base para o sucesso do varejo não apenas em 2021, mas no longo prazo. “Se antes  
era relevante conhecer o cliente, agora é vital para direcionar as ações”, afirma Fatima Merlin,  
CEO da Connect Shopper e autora do livro Shoppercracia: o gerenciamento por categorias –  
do planejamento à execução, lançado em 2017, já com essa discussão. “É importante ir além  
e entender o consumidor em cada região e local. Vivemos num País com muitas diferenças:  
de cultura, acesso, conhecimento, valores e hábitos. E tudo isso precisa ser considerado”, reforça. 

por meio de pesquisas, estudos e dados, e entender o que ele pensa e deseja, permite às 
empresas definir um posicionamento claro. A partir disso, é possível elaborar uma estratégia,  
para então definir o plano tático, como explica Marise Araujo, especialista no tema e sócia-
fundadora da Step Stone Consultoria, além de membro do Grupo de Conselheiros da SA Varejo, 
serviço online que visa dar suporte à tomada de decisão de donos, sócios e diretores  
do varejo e da indústria. “O consumidor hoje tem muitas opções e, portanto, detém o poder  
de decisão. Por isso a abordagem mais estratégica do negócio é fundamental para sair  
da ideia de que varejo é vender para todos, ter o menor preço sempre e um bom ponto comercial. 
O jogo mudou”, enfatiza Marise. “Em boa parte de 2020, o varejista precisou focar a operação, 
desde questões relacionadas aos equipamentos de segurança, como máscaras, álcool gel,  
até a implementação de e-commerce e redução de falta de produto. Mas desde outubro aumentou 
a procura das empresas por projetos relacionados a planejamento estratégico, o que indica  
a importância de se fazer definições importantes para 2021”, ressalta.

Consumidor no centro

Conhecer a fundo o cliente

Nunca foi tão crucial  
ter uma execução eficiente nas lojas

A especialista faz ainda um alerta

garantindo o produto certo, na quantidade certa e com a exposição correta. É o que afirma 
Fatima Merlin, CEO da Connect Shopper. Segundo ela, esses são os fundamentos do 
gerenciamento por categorias (GC), e os varejos que já tinham a ferramenta incorporada  
à sua cultura conseguiram se adaptar às mudanças de consumo na pandemia. “Ainda 
existe uma visão de que o GC é tático, mas, quando visto de maneira estratégica, ajuda 
a identificar e antecipar tendências e movimentos de consumo e a criar necessidades”, 
explica ela. “Nas empresas em que a metodologia é realidade, o crescimento foi de  
dois dígitos nesse período, pois elas conseguiram, de maneira efetiva, disponibilizar 
produtos que passaram a ser relevantes, pensando no melhor layout e exposição, 
redimensionando posicionamento e espaço em gôndola, entre outros ajustes”, completa. 

Muitos varejistas se voltaram corretamente para o e-commerce, em função  
do seu crescimento exponencial, mas acabaram tirando o foco da loja física.  
Entretanto, diz Fatima, a escolha do shopper não é por um ou outro, mas por ambos, 
já que o seu comportamento é multicanal. Ela lembra que alguns varejos  
criaram soluções de compra nas lojas a partir do gerenciamento por categorias.
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A NOVA  ARQUITETURA 
DE COMPRA

diz respeito às questões relacionadas ao chamado ESG (na sigla em inglês 
meio ambiente, social e governança). “Houve uma valorização  
do coletivo, que tomou uma proporção gigantesca, repercutindo em novos 
valores para o shopper. As iniciativas para a preservação ambiental e para  
o desenvolvimento da sociedade se tornaram atributos de escolha.  
Ou seja, as pessoas estão avaliando o quanto aquela loja, produto ou marca 
contribuem com as comunidades em que estão inseridas e adotam práticas 
sustentáveis”, explica Fatima Merlin, da Connect Shopper. A importância  
do tema é reforçada por Marise Araujo, da Step Stone Consultoria e 
membro do Grupo de Conselheiros da SA Varejo. “O ESG é a próxima onda 
para as empresas. Por isso, é necessário definir estratégias para essa 
área em vez de retardar essa decisão, como aconteceu com a tecnologia. 
Não estamos falando em ações pontuais, mas ter em seu planejamento 
estratégico iniciativas socioambientais. Quem não fizer isso terá dificuldade 
em ser uma marca escolhida pelo consumidor”, enfatiza. A especialista 
lembra ainda que é possível contar com o apoio de um conselho nessa 
tarefa e que existem modelos acessíveis a negócios de todos os portes. 

A mudança mais profunda 
no comportamento  
do consumidor

precisa ser feita com 
intervalo menor do que o do 
período anterior à pandemia 
e deve considerar desde o 
sortimento até espaço  
e organização em gôndola. 
“Antes, as que possuíam 
alto grau de inovação tinham 
análise mensal; as de médio 
grau, semestral; e as mais 
maduras, anuais. Agora, as 
categorias que têm mudança 
frequente e muita inovação  
já estão sendo acompanhadas 
semanalmente”, explica 
Fatima, da Connect Shopper. 
“Os produtos de limpeza, 
por exemplo, tiveram um 
boom violento de procura, e 
segmentos como álcool em 
gel explodiram no começo 
da quarentena. Agora, os 
patamares se estabilizaram, 
mas é necessário continuar 
acompanhando em função 
da evolução da pandemia”, 
ressalta a especialista em GC. 

A frequência 
de avaliação  
das categorias

O supermercado  
do futuro na visão 
do shopper é assim
Se você pensou em equipamentos high tech nas lojas, 
se enganou. Pesquisa da Connect Shopper  
descobriu que o desejo das pessoas é bem mais 
simples e funcional. Elas querem uma loja que seja: 

  Prática

  Resolutiva (que encontrem o que foram buscar)

  Objetiva (que eles entrem e saiam rapidamente)

  De navegação fluida

  Segura
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ALTA DE 20% NO NÚMERO de SKUs, em média, levou a rede a aumentar as vendas desses produtos em 12%

crise da Covid-19 foi marcada pela aceleração de tendências que vinham em curso. Uma delas 
é a alimentação saudável, que já tinha atraído a atenção da rede Enxuto, com 14 lojas no inte-
rior de São Paulo. Com a pandemia, o projeto de revitalização do mix nas categorias voltadas 
à saudabilidade ganhou maior impulso. “Sentimos a necessidade e até mesmo a obrigação de 

melhorar o portfólio de produtos para atendermos melhor as exigências do shopper”, comenta Waldir 
Bueno de Godoy Jr., gerente de inteligência comercial da varejista. O trabalho já está implementado em 
todas as unidades da varejista, com adaptações conforme o cluster de cada uma. Entenda o que foi feito. 

ENXUTO
AMPLIACAO DO SORTIMENTO  

DE SAUDAVEIS
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ENXUTO

A NOVA  ARQUITETURA 
DE COMPRA

Layout das lojas

Análise de dados

Resultados alcançados

Novo segmento  
em implantação

Para identificar as tendências e produtos que poderiam ser incluídos no mix, a equipe do Enxuto buscou 
informações em diversas fontes e canais. “Visitamos, por exemplo, lojas especializadas em produtos 
voltados ao segmento, utilizamos matérias de revistas especializadas e ouvimos as indústrias interessadas 
em apresentar novas oportunidades e inovações. Também analisamos a performance de todas as 
categorias de saudáveis e dos fornecedores”, explica Godoy Jr. A partir dessas informações, a empresa:

Uma nova oportunidade identificada pelo Enxuto é a de produtos voltados a quem pratica esporte,  
como itens à base de proteína, que substituem refeições antes e depois dos treinos. Alguns exemplos  
são fish snacks, carne de cabra e coquetéis não alcoólicos. Segundo o gerente de inteligência  
comercial, o Enxuto está no processo final de cadastro dos produtos que compõem esse segmento. 

Em algumas filiais, os produtos saudáveis ficam na frente dos hortifrútis e, em outras, na mercearia.  
A ideia, entretanto, é migrar todas para o primeiro modelo a partir do final deste mês. 

  Identificou oportunidades de desenvolver 
produtos que já constavam no sortimento

  Conheceu os segmentos com melhores 
condições de ampliar o mix

  Descobriu onde estavam os maiores  
gaps e, portanto, as oportunidades  
de revitalização

20%
Aumento no número de SKUs nas 
categorias de saudáveis

520
Total de itens do sortimento 
nesses produtos

12%
Aumento de vendas nas categorias 
com apelo à saudabilidade

Com base em tudo isso, a empresa não apenas ampliou o número de novos fornecedores, como também 
aumentou o mix entre os parceiros já cadastrados. 
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Segurança  
na escolha Indulgência

Alimentos

om 31 lojas na capital e Grande São Paulo, o Barbosa Supermercados esteve 
atento às mudanças nos hábitos de compra durante a pandemia. A partir 
disso, adequou espaço e sortimento de algumas categorias que ganharam 
impulso no período. Entre elas estão as relacionadas à higiene e limpeza, 

como álcool, água sanitária, sabonete e papel-toalha. “Elevamos a participação delas 
nas gôndolas para garantir o abastecimento e evitar rupturas e ampliamos o sortimen-
to para atender o cliente que passou a buscar soluções e novidades, como álcool em 
spray e sabonetes bactericidas”, explica Carlos André, diretor operacional da varejista.

C

“O isolamento social  
tem sido um divisor  
de águas na sociedade, 
impactando as 
relações de consumo e 
incentivando as pessoas 
a cuidar mais do lar.  
O consumo em casa  
é uma tendência que se 
manterá. A cozinha se 
transformou num cenário 
de desafios de novas 
receitas e o ‘Faça você 
mesmo’ ganhou ainda 
maior força. Essas novas 
habilidades e talentos 
que cada um descobriu 
durante a quarentena  
vieram para ficar”

Carlos André
Diretor operacional do Barbosa 
Supermercados (SP)

40%
Crescimento de algumas 
categorias na rede Barbosa. 
Parte delas tem mantido 
o patamar de vendas

Segundo o diretor operacional do Barbosa 
Supermercados, a pandemia tornou o consumidor 
mais atento às funcionalidades dos produtos de 
limpeza. “Mesmo que não continue limpando  
a própria casa, ele estará mais ligado na qualidade 
do serviço executado e se manterá fiel a marcas que 
apresentaram melhor desempenho no momento em 
que colocou a mão na massa”, analisa Carlos André.

Tendência anterior à pandemia, esse 
comportamento se transformou no 
consumo de “pequenas indulgências”,  
como define André. Para ele, a satisfação 
e a sensação de bem-estar ao consumir 
esses produtos têm se fortalecido  
cada vez mais, assim como a compra  
de determinados itens que remetem  
a lembranças ou conferem prazer. 

Para André, o ato de cozinhar em casa, inserido na rotina do consumidor durante a pandemia, 
incentivou algumas pessoas a experimentar essa atividade pela primeira vez. “Muitos continuarão 
cozinhando por terem gostado”, avalia o executivo. Para ajudar os consumidores, o Barbosa 
treina o time do açougue a dar sugestões dos cortes de carne mais indicados para cada receita. 
“Também incluímos no sortimento opções como o short ribs e o Brisket de Temperos para  
atender esse novo momento de consumo. Além disso, intensificamos nas nossas redes  
sociais e no site a publicação de dicas de receitas como forma de estímulo”, acrescenta o diretor. 

BARBOSA
NOVOS HABITOS SE REFLETEM 

NAS LOJAS



para você se diferenciar no mercado e se tornar mais produtivo e eficiente

  
Ferramentas

soluções para o seu negócio

classificados



classificados
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QUEM DIRIA:  A BOLSA DE      VALORES VIROU CELEBRIDADE

ENTRADA NA BOLSA VAI  CAPITALIZAR SEU      
CONCORENTE

P O R  S H E I L A  H I S S A  R E D A C A O @ S A V A R E J O . C O M . B R 
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CAPITAL ABERTO

QUEM DIRIA:  A BOLSA DE      VALORES VIROU CELEBRIDADE

ENTRADA NA BOLSA VAI  CAPITALIZAR SEU      
CONCORENTE

o ano de 2020, se viu um boom de empresas de todos os setores, 
inclusive do varejo alimentar, em busca de capital. 
Carrefour e GPA, as pioneiras na Bolsa de Valores, ganharam a companhia do Grupo Mateus (MA). E, se a CVM 
(Comissão de Valores Mobiliários) aprovar os pedidos já anunciados de Big, Cencosud, Assaí e CSD, verão 
mais empresas com dinheiro no bolso para expandir seus territórios e investir em digitalização. 

O projeto dessas empresas de abrir capital se tornou viá-
vel com a entrada de mais de 3 milhões de pessoas físicas 
na Bolsa. Elas passaram a aplicar em ações, totalizando 
mais de R$ 400 bilhões em novembro último, segundo 
a própria Bolsa. Algo que equivale a mais ou menos 6% 
do PIB. A baixa taxa de juros e a perspectiva de con-
trole sobre a inflação, entre outras razões, provocaram 
o boom e atraíram também fundos de investimento. 

“Nem todas as IPOs (Ofertas Públicas Iniciais), que 
marcam a estreia na Bolsa, tornam as empresas mais 
competitivas, porém, na média, é exatamente isso que 
acontece”, explica Gustavo Oliveira, analista do setor 
de consumo do UBS BB na América Latina.

As varejistas que já arregaçaram as mangas querem 
levantar recursos para espalhar lojas de atacarejo pelo 
mercado. “Quem tem ambição tem que ter atacarejo”, 
diz André Bolonhini, sócio da consultoria Bain & Com-

pany.  “Até o País se recuperar de maneira robusta, o 
que deve demorar, o atacarejo continuará sendo a me-
lhor alternativa”, acrescenta André Pimentel, sócio da 
Performa Partners. Segundo ele, a expansão da classe 
média está travada, e o sonho de consumo ilimitado 
e perene se desfez. “As pessoas continuarão buscando 
preço baixo,” raciocina. 

Entre as empresas que pleiteiam a entrada na Bolsa 
há também as interessadas em investir na digitaliza-
ção da companhia e no e-commerce. Para Oliveira, do 
UBS, o sortimento de mercearia seca está fluindo bem 
pelas plataformas de super e hipermercados e passou 
a se destacar também na de outros varejos, como Ma-
gazine Luiza e Mercado Livre. “A rede alimentar que 
patinar na venda online certamente perderá receita”, 
aposta. Em outras palavras, a concorrência continu-
ará implacável.

N

P O R  S H E I L A  H I S S A  R E D A C A O @ S A V A R E J O . C O M . B R 
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8,0%

7,0%

8,9%

ASSAÍ

ASSAí

Carrefour

mateus

REGIONAIS COM A FACA 
E O QUEIJO
O Grupo Mateus poderá servir de exemplo a outras regio-
nais, hoje avessas a abrir capital em função da caracte-
rística familiar e desejo de manter o controle total sobre 
a operação. “Mesmo com esse perfil, o Grupo foi para a 
Bolsa a fim de expandir seus domínios e buscar escala 
com fornecedores”, declara Bolonhini. 

Apesar do excesso de ofertas de IPO no segundo se-
mestre de 2020, o que gerou certa competição pelo di-
nheiro do investidor, Arthur Machado, sócio da Ondina 
Investimentos, ressalta que existem várias redes regionais 
em condições de abrir capital. Segundo ele, companhias 
com boa governança, boa operação e receita semelhante 
à do Mateus (R$ 9,9 bilhões/ano) estão aptas a estrear na 
Bolsa. Ele explica que empresas menores também podem 
fazer IPO, porém as mais robustas costumam ser mais 
aderentes. O mercado de capitais ainda é muito restrito. 
“Vejo enorme potencial para redes como BH, Zona Sul, 
Atakarejo e Nordestão”, aponta Machado. “A concorrência 
das organizações regionais não é nada trivial. E elas po-
dem avançar e incomodar ainda mais seus pares”, aposta.

É uma das condições que viabilizam a abertura de capital, segundo Arthur Machado. 
As empresas que já estão na Bolsa de Valores não têm do que reclamar

MARGEM EBITDA ALTA

O TRUNFO DO GPA
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718
milhões de  
margem EBTIDA

1,5
bilhão de reais  
de lucro bruto

10 ,1
bilhão de reais  
de receita bruta

ENTENDA 
MELHOR

33,4%
de aumento  
nas vendas totais
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A soma das partes vale mais do que o to-
do”, diz Arthur Machado, sócio da On-
dina Investimentos, para explicar a de-

cisão do GPA de separar 100% do Assaí do 
restante da companhia e, assim, tornar o ne-
gócio atrativo para listagem no Novo Merca-
do da B3 e na Bolsa de Valores de Nova York. 

O Assaí é a galinha dos ovos de ouro do 
GPA, com um crescimento constante e vigo-
roso e um potencial grande de avanço. “En-
quanto a bandeira vai atrair investidores que 
apostam no modelo atacarejo, o GPA, que já 
tem ações nas duas Bolsas, vai mobilizar 
quem tem interesse no varejo tradicional e 
no e-commerce”, esclarece Machado. “Com 
a cisão, investidores poderão optar, inclusive, 
pela aplicação nos dois negócios”, considera.

A ideia do Grupo é destravar o valor da 
Assaí, já que o múltiplo da companhia na 
Bolsa está abaixo de seus pares. Múltiplo é o 
indicador que relaciona o valor da empresa 
ao seu resultado. Se uma empresa tem Ebit-
da de 10 e é avaliada em 50, ela vale 5 vezes 
o Ebitda. Ou seja, quanto maior o múltiplo 
maior a avaliação do negócio.

Outro especialista, André Pimentel, sócio 
da Performa Partners, acredita que o Assaí 
valeria hoje quase tanto quanto o GPA in-
teiro (cerca de R$ 18,6 bilhões, conforme 
estimativas do mercado). “O valor do GPA, 

portanto, vai dobrar quando o Assaí abrir 
capital”, ressalta Pimentel. Ele assinala que 
o atacarejo representa hoje 40% do fatura-
mento de toda a empresa. 

Os especialistas só não sabem se o Assaí 
vai fazer apenas IPO ou se vai para o mercado 
com investidores pré-combinados, maneira 
cada vez mais comum de captar recursos. De 
qualquer jeito, o futuro promete. Gustavo Oli-
veira, analista de varejo da UBS, lembra que 
as ações do GPA subiram 10% no dia seguin-
te ao anúncio da cisão e que o mercado está 
pagando 14 vezes o lucro líquido do Grupo.

Recentemente, o GPA propôs a separação de 100% do Assaí para  
tornar o atacarejo totalmente autônomo e, portanto, capaz de listar  
ações de emissão em Bolsa. A proposta foi aprovada pelo  
Conselho de Administração do GPA e recebeu autorização prévia dos  
bancos credores. Quando a abertura de capital for concretizada, as  
ações serão distribuídas entre os acionistas do GPA na exata paridade  
da participação de cada um no capital social. No fim, existirão duas  
companhias operando de forma independente, com foco em seus  
respectivos negócios. De um lado, ficará a empresa de cash & carry  
Assaí e, de outro, a empresa de varejo tradicional e e-commerce  
Multivarejo no Brasil e Grupo Éxito na Colômbia, Argentina e no Uruguai.

No terceiro trimestre  
de 2020, a rede voltou  
a pontuar a solidez 
de seu crescimento. 
Segundo balanço 
divulgado pelo GPA, 
foram registrados
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O     Big, que ficou com as bandeiras do Wal-
mart no Brasil quando davam um pre-
juízo estimado de R$ 1 bilhão por ano, 

também fez registro para abertura de capital. 
Embora a operação esteja em desvanta-

gem em relação aos principais competido-
res, GPA e Carrefour, tem cacife para acelerar 
seu crescimento e concorrer no mercado em 
melhores condições. É a terceira empresa ali-
mentar do País, tem 389 lojas e, de 2019 para 
cá, deu um salto na recuperação da empresa. 

De um percentual negativo, avançou para 
uma margem Ebitda positiva em 1%, segundo 
prospecto apresentado à CVM. “Normalmen-
te, isso seria insuficiente para atrair capital, 
mas não no caso do Big”, comenta Arthur 

Machado, sócio da Ondina Investimentos. Se-
gundo ele, o novo controlador já mostrou que 
tem capacidade para reestruturar o negócio.

O prospecto da empresa prevê captação de 
dinheiro para investir principalmente na ban-
deira de atacarejo Maxxi e, em menor propor-
ção, no clube de compras Sam’s. “A intenção é 
converter hipermercados em atacarejo e inau-
gurar mais lojas do formato, seguindo ten-
dência do mercado”, explica Machado. Tam-
bém entraram na mira da companhia inves-
timentos em digitalização, outro segmento 
em que a concorrência está à frente. O fundo 
de investimento Advent, que adquiriu o con-
trole da empresa do Walmart, suspendeu sua 
operação online, mas começa a dar sinais de 

que deseja retomar as vendas 
no canal, agora que a situação 
financeira melhorou. Com a 
pandemia, o e-commerce te-
ve sua importância ampliada 
e hoje integra o portfólio de 
redes de diferentes tamanhos.

Com 81,1% do capital social 
da empresa, o Advent continua 
preparando a casa para deso-
cupá-la assim que alcançar a 
lucratividade projetada, como 
é praxe entre os fundos de pri-
vate equity. Embora o Big te-
nha anunciado uma oferta se-
cundária (quando os acionistas 
colocam suas próprias ações à 
venda), especialistas acredi-
tam que é cedo para a saída 
total do fundo. “A empresa pre-
cisa ganhar bem mais muscu-
latura, e o Advent tem de espe-
rar que os papéis se valorizem 
e ganhem liquidez,” acredita 
André Pimentel, da Performa 
Partners. O mercado não des-
carta, contudo, a possibilidade 
de venda de parcela das cotas, 
ou a saída total do Walmart do 
negócio. A empresa americana 
ainda detém 18,9% da empresa.

15,7 BILHÕES

3 BILHÕES

607 MILHÕES

14,9 BILHÕES

- 80 MILHÕES

150 MILHÕES

FOCO NO ATACAREJO
A exemplo de concorrentes, o Big vai investir no formato, 

transformando lojas de hipermercados em cash & carry

MAIS FORTE  
NO JOGO

Acumulado até setembro
2020*
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DINHEIRO 
PARA 
EXPANDIR 
Depois de ter 
crescido no Brasil 
adquirindo redes 
como Prezunic (RJ) 
e Bretas (MG),  
o Cencosud 
pretende captar 
US$ 300 milhões 
com uma  
oferta inicial  
de ações. A ideia  
é investir em 
expansão orgânica

O Cencosud, que já tem capital aberto no 
Chile, pretende seguir o mesmo cami-
nho aqui no Brasil. A ideia é usar os re-

cursos da IPO na expansão orgânica e arreca-
dar cerca de US$ 300 milhões no processo. No 
mercado, contudo, prevalecem dúvidas sobre 
a capacidade de a empresa administrar com 
eficiência a operação brasileira e gerar cresci-
mento. Segundo os especialistas ouvidos por 
SA Varejo, a companhia continua com difi-
culdades de atuar de forma sólida e rentável. 

“A entrada da Cencosud no País por meio 
de aquisições de redes locais, cada uma num 
canto do País, transformou a empresa em uma 
colcha de retalhos difícil de integrar,” acredita 
André Pimentel, da Performa Partners. Para 
ele, problema ainda maior é o Chile não dele-
gar a operação a um time montado no Brasil. 
“Os dirigentes chilenos sempre interferiram 
muito, o que levou a uma alta rotatividade 
de executivos e impediu que se estabeleces-
se uma cultura única”, explica. Para Pimen-
tel seria mais indicado fazer uma integração 
efetiva, para então o mercado avaliar o quan-
to ela pode crescer. Gustavo Oliveira, analista 
do UBS, também tem dúvidas. “A estrutura do 
Cencosud dificulta sinergia entre as opera-

ções. Além disso, tem sofrido ataques em suas 
redes do Nordeste e do Rio de Janeiro”, observa.

Arthur Machado, da Ondina Investimen-
tos, acrescenta que a empresa ainda não 
tem um atacarejo forte nem um e-commerce 
consolidado, o que são pontos de atenção.

Embora reconheça que o portfólio da com-
panhia pode ser interessante – faturamento 
de R$ 8,6 bilhões e mais de 200 lojas –, Ma-
chado afirma que o mercado sempre espe-
culou sobre a venda do negócio no Brasil. 

Ele lembra ainda que a operação no Chile 
tem endividamento alto, de 3,15 vezes com-
parado ao Ebitda de 2020, enquanto a média 
de GPA, Carrefour e Mateus é de 1,14 vez. “O 
endividamento pode até não ser preocupan-
te se o potencial de crescimento for claro e 
elevado. Por enquanto, é essa exatamente a 
dúvida”, declara.

CENCOSUD

APOSTA DIFÍCIL
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VAI OU  
NAO VAI

P arece que a CSD está num impasse. Depois de anunciar o pedido de 
oferta pública inicial de ações, a rede resolveu adiar as tratativas. 
Pelo menos é o que publicou o site Maringá Post. Procurada por SA 

Varejo, a empresa comunicou por meio de sua assessoria de imprensa 
que “prefere não se manifestar neste momento”.

A postergação ou desistência seria compreensível, na opinião de Ar-
thur Machado, sócio da Ondina Investimentos. Ele explica que várias 
empresas formalizaram pedido de listagem, diante do boom ocorrido no 
primeiro semestre, mas muitas vêm desistindo desde outubro.  “Quan-
do a procura é excessiva, o capital disponível torna-se insuficiente e 
a compra de ações fica mais seletiva”, comenta. Segundo ele, talvez a 
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“Quando  
a procura na  
Bolsa é excessiva,  
o capital 
disponível  
torna-se 
insuficiente  
e a compra de 
ações fica  
mais seletiva”
ARTHUR MACHADO
Sócio da Ondina Investimentos

CSD tenha resolvido esperar por um novo momento mais vantajoso.
A empresa, que conta com o aporte do fundo de investimento Actis 

há 11 anos, tem crescido bem. Fez aquisições seletivas, abriu novas 
lojas (hoje são 55 unidades, ante as 28 iniciais) e se espalhou por ou-
tros Estados. Além do Paraná, está presente em Mato Grosso do Sul 
e interior de São Paulo. “Seu avanço tem sido consistente, porém o 
faturamento anual de R$ 2,5 bilhões é pouco atrativo se compararmos 
com outros players, como Assaí e Mateus”, esclarece Machado. Aparen-
temente, avaliam os especialistas, a CSD tinha intenção de oferecer ao 
mercado ações primárias, para fazer caixa, e secundárias para colocar 
dinheiro no bolso dos acionistas. O principal deles é o fundo Actis. 

O maranhense Mateus é o primeiro grupo do varejo alimentar re-
gional a estrear na Bolsa. O IPO foi ancorado no potencial de 
crescimento e se valeu do perfil arrojado dos controladores. Não 

é simples para organizações familiares, acostumadas a manter a em-
presa com rédea curta, virar a chave. Sobretudo porque as oscilações 
e incertezas do mercado acionário são bem conhecidas.

As ações do Grupo Mateus, que estrearam em 13 de outubro do ano 
passado, caíram cerca de 10% nos dois meses seguintes, enquanto a 
Bolsa cresceu 14%. É preciso ter sangue frio. Arthur Machado, da Ondi-
na Investimentos, explica que boa parte do mercado tem um compor-
tamento de curto prazo, o que provoca as oscilações. Já empresas são 
investimentos de longo prazo. Para ele, o que não pode ser ignorado é 
que o Mateus captou R$ 4,6 bilhões, numa das maiores IPOs de 2020. E 
registrou margem Ebitda ajustada de 8,9%, contra 8,2% na comparação 
do acumulado janeiro-setembro de 2020, ante mesmo período de 2019.

A empresa tem seguido seu agressivo projeto de expansão – está 
com 145 lojas e outras 23 devem ser inauguradas – e tem outras forta-
lezas: eficiência logística, com nove CDs, e bom nível de digitalização. 
Outro ponto favorável é estar num mercado em que concorrentes 
importantes ainda não chegaram. Como o Grupo vai investir boa 
parte do capital em atacarejos, fica claro que pretende defender o 
território com o formato que mais cresce no País. 

FAMILIAR E  
OUSADA



INFORMAÇÃO
É UM PRODUTO 
ALTAMENTE 
PERECÍVEL. 
SE NÃO ESTIVER 
ATUALIZADA, 
FICA IMPRÓPRIA 
PARA CONSUMO. 

SIGA SA VAREJO
NAS REDES SOCIAIS



*Pesquisa Ibope Conecta feita com 279 varejistas que atuam nos formatos de super e 
hipermercados, central de compras e atacarejos, de abril a junho de 2019.

ESCANEIE E ACESSE NOSSO
PORTAL DE NOTÍCIAS

Acesse o portal de notícias que é 
referência entre os decisores do Varejo 

de Autosserviço. Ele é o mais consultado 
entre os sites especializados do setor, com  

46%* de preferência!

SAVAREJO.COM.BR

AO ENTRAR VOCÊ ENCONTRA:
• Principais Notícias
• Reportagens e Entrevistas Exclusivas
• Versão Digital da Revista
• Ranking Maiores Varejistas
• Coleção Sortimento
• Grupo Conselheiros
• Fornecedor Colaborativo

É muito mais do que um simples portal!
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REMUNERACAO      NO VAREJO
MITOS E    VERDADES
m dos principais mitos sobre remuneração no varejo diz 
respeito a aumento de salário. A visão geral é de que isso 
só ocorre pelo acordo sindical. Mas a pesquisa Remu-
neração no Varejo 2020, realizada pela Mercer, mostra 
que, em média, apenas 30% das empresas usam esse 
critério como base. Para 70%, o aumento é concedido por 
uma combinação do acordo sindical com mérito. “E isso 
vale desde os cargos corporativos até os operacionais”, 
afirma Antonio Salvador, líder de Career na Mercer Brasil.

P O R  P A T R I C I A  B Ü L L  R E D A C A O @ S AVA R E J O . C O M . B R
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REMUNERACAO      NO VAREJO
MITOS E    VERDADES

“Isso demonstra que o varejo finalmente está aceitando compartilhar 
o sucesso, algo que era impensável há alguns anos, especialmente por 
estarmos falando de um segmento que atua com margens bastante 
estreitas”, diz Salvador.

Realizada com 52 empresas do varejo, representando mais de 385,5 mil 
empregados de pelo menos 700 cargos distintos, a pesquisa, que conso-
lida dados de 2019, foi apresentada em 10 de dezembro último em um 
webinar da consultoria com executivos do setor e traz um panorama do 
varejo comparado ao mercado em geral, além de apontar tendências. 
Para Salvador, a seção “mitos e verdades” é justamente o que chama a 
atenção no levantamento. Ele pontua, por exemplo, que:

das empresas 
entrevistadas adotam 
remuneração variável, 
como bônus e PLR 
(Participação nos  
Lucros e Resultados)

75%
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0

VERDADE

MITO

Fonte: Mercer

Fonte: Mercer

Remuneração 
no varejo 

Marca  67 
Oportunidade de carreira 55 
Clima 43 
Salário-base 40 
Remuneração variável 31 
Desenvolvimento/capacitação 29 
Benefícios 26

01. MARCA (%)  
        é um dos três principais fatores para atração do varejo

29%

71%
NÃO

SIM

03. INCENTIVO DE LONGO PRAZO (ILP)
          A maioria das empresas concede para seus executivos

Segundo Antonio Salvador, o líder  
de Career na Mercer Brasil, incentivos 
de longo prazo são um tipo de 
remuneração que deverá entrar no radar 
do varejo e se tornar uma tendência  
nos próximos anos. “Tivemos muitas 
IPOs (Ofertas Iniciais de Ações) na 
Bolsa de Valores do segmento de varejo  
no último ano, o que significa mudança 
na forma de conduzir o negócio, 
deixando de ser imediatista para ter 
uma visão de longo prazo. Isso impacta 
diretamente os gestores”, afirma 
Salvador. Ele pontua que, considerando 
empresas de todos os setores, 72% 
praticam remuneração de longo prazo  
como incentivo para os executivos.  
“O varejo está muito distante disso 
(29%), mas é uma prática que deverá 
ser adotada nos próximos anos.”

Fique atento
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0

MITO

Fonte: Mercer

Fonte: Mercer

Tendências pós-pandemia
Novos cargos, estrutura salarial e flexibilidade na forma de trabalhar são as três tendências que deverão nortear as 
contratações no pós-pandemia, segundo Antonio Salvador. Para o líder de Career da Mercer, o e-commerce do varejo exige 
profissionais que até então não faziam parte da estrutura do setor: user experience e criador de website. “As empresas  
terão que modificar a estrutura salarial para atrair e manter esse profissional, pois estará competindo com seus pares e com 
outros segmentos, como startups”, salienta Salvador. O varejo também deverá lidar com maior flexibilidade e autonomia, 
adotando o home office e jornadas flexíveis como normas e não mais exceções. “É preciso se preparar para lidar com  
esse novo profissional, que estará presente não apenas no grande varejo, mas em todos os portes de empresas”, finaliza.

No setor, essa 
intenção é bem 
maior do que 
no mercado geral

Varejo 2021 Mercado Geral 2021
Reduzir nº empregados não informado 31%
Não realizar mudança 31% 49%
Aumentar nº empregados 69% 20%

04. MUDANÇA DE FORÇA DE TRABALHO
         A expectativa do varejo é de aumentar o número de colaboradores neste ano

Oportunidade de carreira 69
Clima 57 
Remuneração variável 38
Marca 36 
Desenvolvimento/capacitação 36
Salário-base 24 
Benefícios 24

02. DESENVOLVIMENTO/CAPACITAÇÃO (%)   
         está entre os três principais fatores de retenção das empresas do varejo
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Essa loja de Seattle, nos EUA, foi erguida com 
materiais ecológicos e ganhou um certifica-
do importante atestando a sustentabilidade 
da construção. A loja é da cooperativa PCC Commu-
nity Markets, que trabalhou dois anos revisando materiais 
e equipamentos para eliminar mais de 800 substâncias 
tóxicas. Com pegada sustentável nas suas 14 lojas, a 
rede parece levar a sério a ameaça ao meio ambiente. 

ECOLOGICA  
PRA  

VALER
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