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F O T O S  A N D R É  P E R S O N A L

OPORTUNIDADES
EM UM  
ANO DESAFIADOR
Entender o que vem por aí em 2022, estabelecer os melhores indicadores para o negócio  
e ouvir verdadeiramente o consumidor. São essas as mensagens mais importantes  
do 8º Fórum Nacional de Integração Varejo & Indústria, realizado por SA Varejo nos dias  
15 e 16 de março, na capital paulista. Em torno desses tópicos, 264 varejistas  
(96 presencialmente e 168 online) buscaram debater com 16 fornecedores os caminhos para 
crescer com rentabilidade. O evento contou ainda com convidados especiais e muita emoção. 
Confira os principais momentos nas páginas seguintes, além do conteúdo discutido

Durante o evento, Sergio Alvim, CEO da SA Varejo, reforçou a uma plateia atenta a necessidade de entender a complexidade à qual o 
setor está exposto, com uma concorrência que vem de diversas frentes e do surgimento de novos modelos, como as dark stores

8º Fórum Nacional  
de Integração Varejo & Indústria
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HOMENAGEM

TROCA DE IDEIAS

Um grupo representando varejistas e fornecedores que participam do Fórum fizeram uma homenagem ao  
CEO da SA Varejo, Sergio Alvim, pelo trabalho desenvolvido, ao lado da sua equipe, para uma maior aproximação  
e colaboração entre ambos. A primeira etapa da homenagem aconteceu no jantar realizado na noite do dia 15, em que cada 
um dos organizadores fizeram um breve depoimento ao CEO. Na foto acima (da esq. para dir.): Julio Cesar Lohn, diretor 
do MundialMix (SC); Caio Lira, vice-presidente do canal off trade da Ambev; Leda Albuquerque, diretora financeira do 
CenterBox (CE); Sergio Alvim; Eder Mialich, sócio-proprietário do Mialich (SP); Camila Alvim, sócia da SA Varejo e esposa 
de Alvim; Van Fernandes, presidente do Grupo Vanguarda; e João Andrade Nunes, diretor comercial da RedeMix (BA)

No segundo dia do evento (16), foi a vez 
de Antonio Marcos dos Santos, diretor 
de trade marketing do Comper (MS), 
entregar uma placa a Sergio Alvim, 
como símbolo de agradecimento

01. Valdemar Martins do Amaral, 
presidente do ABC (MG),  
e Antonio Celso Azevedo, vice- 
presidente do Mambo (SP)

02. Levy Ximenes, diretor comercial 
do Frangolândia (CE), e Filipe 
Martins, diretor comercial e de 
marketing do Mart Minas (MG)]

03. Rafael Mussnich, CSO  
do Giga Atacado, e Sergio Alvim

Além da conversa sobre negócios com fornecedores, marca registrada  
do evento, o Fórum permite a troca de experiências entre os varejistas. 
Confira alguns momentos abaixo:

Varejistas e fornecedores prepararam surpresa para o CEO da SA Varejo 
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CONTEÚDO ESTRATÉGICO
Assuntos discutidos durante o evento contribuem para o desenvolvimento dos planos de trabalho entre     varejistas e  indústrias. Confira o que dizem alguns participantes sobre a iniciativa de SA Varejo:

“É a quarta vez que participo do Fórum e todo ano 
o evento surpreende. Sem dúvida é um dos mais 
importantes do nosso setor, em que nós, varejistas, 
temos acesso a palestras de alto nível e conseguimos 
estar em contato com os tomadores de decisão,  
uma troca que nos faz ser mais eficientes e produtivos  
no dia a dia. Parabéns ao Sergio e à SA Varejo.  
Vocês são pioneiros e protagonistas nesse tipo  
de evento, que traz tantos benefícios para o setor.”

“A rede Supermercados BH está com 252 lojas  
e abrirá mais 8 em 2022, entre atacarejo e varejo.  
Um desafio muito grande neste ano é entender   
o comportamento do consumidor, e um evento  
como este, com a presença das indústrias, vem ao 
encontro dessa diretriz. Dentro da nossa estratégia,  
a palestra sobre Perspectivas e Cenário casa  
perfeitamente com o que o varejo está precisando: 
informações e dados para atender melhor o consumidor.” 

DESCONTRAÇÃO E INTERAÇÃO
Ambev e Senff promoveram um jantar no primeiro dia do Fórum de Integração. Nele, os varejistas puderam                    brindar o encontro com colegas e parceiros e colocar a conversa em dia 

Muito papo, confraternização e integração durante a noite 

FERNANDA DALBEN
Diretora de marketing do Dalben Supermercados (SP)

BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA
Diretor Comercial do Supermercados BH
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Assuntos discutidos durante o evento contribuem para o desenvolvimento dos planos de trabalho entre     varejistas e  indústrias. Confira o que dizem alguns participantes sobre a iniciativa de SA Varejo:

Ambev e Senff promoveram um jantar no primeiro dia do Fórum de Integração. Nele, os varejistas puderam                    brindar o encontro com colegas e parceiros e colocar a conversa em dia 

“É uma satisfação participar  
de mais um evento da SA Varejo, 
que vem fazendo um trabalho 
maravilhoso e tão importante 
para o setor varejista, com 
palestrantes de alto nível.  
É o primeiro no qual participo  
este ano e com certeza 
participarei de mais encontros.”

“O evento é uma oportunidade de estreitar o 
relacionamento com a indústria, principalmente 
as redes de médio e pequeno porte, que muitas 
vezes não têm a visita do principal executivo 
para expor suas dificuldades. Outro ponto  
é conhecer novas ferramentas digitais e 
entender o comportamento dos consumidores, 
já que a indústria tem um conhecimento 
profundo dos hábitos e tendências."

“Este fórum é fantástico e tem muito  
conteúdo relevante. Um dos temas que me 
chamou a atenção foi a monetização das 
mídias, pois nos ajudará a compensar um 
pouco das perdas neste cenário desafiador.  
O evento é uma oportunidade de conhecer 
pessoas e estreitar o relacionamento  
com a indústria, tentando cada vez mais  
construir uma relação de colaboração.”

JOVINO CAMPOS REIS
Presidente do Grupo Bahamas (MG)

BRUNO BRAGANCINI JUNIOR
Diretor-presidente do Enxuto (SP)

LUÍS FERNANDO COSTA
Superintendente comercial do Verdemar (MG)

Caio Lira (1º à dir.), da Ambev, e Sergio Alvim (em pé),                
confraternizam com varejistas do Sul e do Sudeste

Leopoldo Senff, presidente da Senff (ao centro),  
e o time comercial da empresa recepcionaram os varejistas 
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E stratégias de trade marketing são muito impor-
tantes para os resultados no ponto de venda, afi-

nal, promovem ações que tornam os produtos mais 
visíveis e instigam o shopper a tomar a decisão de 
compra. Entretanto, com o avanço e desenvolvimen-
to do mercado digital, a jornada do cliente está cada 
vez mais integrada entre os ambientes online e offline. 

“É a multicanalidade e o trade 360 atingindo o pú-
blico no momento da compra, antes e depois dela. 
Levamos informação e conteúdo para diferenciar a 
marca nesse universo concorrido, engajar e fazer a 
ativação”, destacou Eduardo Jaime Martins, CCO da 
MegaMidia, durante sua apresentação no 8º Fórum 
Nacional de Integração Varejo & Indústria.

“Hoje o trade marketing  
ultrapassa muito os investimentos  

em mídia convencional”
EDUARDO JAIME MARTINS

CCO da MegaMidia

MEGAMIDIA
PAPEL DO TRADE  
360 PARA CAPTACAO  
DE RECEITAS
Terceirizando o trade a rede varejista 
pode dedicar toda sua energia  
e potencial conhecimento na gestão 
do negócio 

“Conhecemos hoje  
a MegaMidia e,  
com certeza, eles  
serão convidados  
a bater um papo  
conosco em nossa 
central, em Santa 
Catarina, pois 
acreditamos  
que tenham muito  
a somar à nossa rede”

Osni Giassi
Diretor comercial do Giassi (SC)

O cliente pode ser impactado nos canais digitais e na loja 
ter uma experiência de alto impacto, por meio de comu-
nicações visuais e recursos como a rádio corporativa, 
uma comunicação bastante efetiva. “A MegaMidia cria e 
implementa ações integradas para elevar as performan-
ces do varejo. Fazemos o mapeamento completo das 
oportunidades e definimos as estratégias considerando 
as peculiaridades de cada companhia”, explicou Martins.
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C om 65 anos de atuação e 22 marcas – entre elas 
Adria, Finna, Vitarela e Piraquê, presentes em 

mais de 100 mil pontos de venda, a M.Dias Branco 
é líder nos segmentos de biscoitos e massas no 
Brasil. A empresa atua também nos mercados de 
farinhas, óleos e margarinas. Essa diversificação 
do portfólio, com produtos que vão das classes A 
à E, do café da manhã ao pós-jantar, possibilita à 
companhia 92% de penetração nos lares do País.

A aquisição de novas marcas para ampliação do 
portfólio é um de seus motores de crescimento. 
Outra aposta da M. Dias Branco é o investimento 
em infraestrutura, com novos moinhos próprios 
sendo abertos ano após ano, garantindo otimiza-
ção dos custos e controle de toda cadeia.

“Vamos trazer um calendário promocional mais 
forte para os produtos girarem. Investimos em divul-
gação na TV aberta e no visual das embalagens, que 
se destacam na gôndola. Temos ainda o trabalho no 
ponto de venda voltando após a pandemia, com pro-
moções e degustações”, revelou Fábio Melo, diretor 
de marketing e trade marketing da M. Dias Branco.

M. DIAS BRANCO
INVESTIMENTO 
NO MIX

Fábio Melo, diretor de marketing e trade marketing, lembrou que  
a empresa contabilizou 10 inovações em 2021 e que, neste ano,  
serão lançadas, ao menos, mais 10 novidades

Luiz Felipe Zanette Garbo (à dir.), diretor comercial  
da rede Multi Show (ES), registra os principais  
dados da apresentação da M. Dias Branco ao lado  
de Gilmar Brandão, gerente comercial da varejista 

A companhia conta com um programa  
de Loja Perfeita, voltado à execução, com 
base em 4 pilares: sortimento, exposição 
em gôndola, merchandising e preço

  58%
da receita  

da empresa
 corresponde a novas 

marcas, sendo a maioria 
de aquisições da  

fabricante
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P resente nas gôndolas de mais de 90 redes varejis-
tas, a Vapza é especializada em alimentos emba-

lados a vácuo após serem cozidos no vapor e esteri-
lizados. Seus 45 SKUs disponíveis ao varejo atendem, 
de forma conjunta, a dois desejos de grande parte 
da população: melhorar a qualidade nutricional das 
refeições diárias mas com praticidade no preparo.

Um exemplo é a linha “Só aquecer”. Basta  ao con-
sumidor abrir a embalagem de produtos como len-
tilha e feijão preto, esquentar e consumir. Há ainda 
opções de grãos, proteínas e vegetais para o consu-
midor dar seu toque final, incrementando a receita 
ou simplesmente temperando. O portfólio da Vapza 
inclui, ainda, alimentos 100% orgânicos, embalagens 
com porções individuais e até uma linha de pratos 
criada para as necessidades nutricionais de jovens 
e adultos, que conta com licenciamento da Marvel.

“Nossos produtos têm alta percepção  
de valor pelo consumidor,  
com valor agregado e tíquete médio alto”
ENRICO MILANI
CEO da Vapza Alimentos

Rodolfo Nejm, diretor-superintendente do  
Super Nosso (MG), e Enrico Milani: como desenvolver  
as vendas é prioridade para as duas empresas
  

Na rede  
Festval (PR)

8
vezes mais giro* 

ao posicionar os produtos  
da Vapza na seção de FLV,  

em exposição  
adicional à mercearia

* NOV-21 a JAN-22 X NOV-20 a JAN-21. Execução em 15 das 23 lojas

VAPZA
ALIMENTACAO  
SAUDAVEL  
COM PRATICIDADE
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A   executiva da Mondelez Adriana Donelian abor-
dou em sua palestra como desenvolver a cate-

goria de snacks, que, baseado em testes realizados 
pela empresa, pode dobrar o faturamento com al-
gumas mudanças. 

Em chocolates, a recomendação é dividir a gôn-
dola por ocasião de consumo, iniciando pelo seg-
mento premium para gerar uma experimentação 
antes proporcionada apenas pelas lojas especiali-
zadas. Segundo ela, 47% dos varejistas ainda fazem 
a exposição por fabricantes. “Para criar uma cone-
xão emocional e alavancar as vendas, os chocolates 
podem ser colocados também com produtos que 
têm consumo complementar, como vinhos e cafés, 
a fim de aumentar a cesta do shopper”, aconselhou.

Já biscoitos têm comportamento semelhante e 
alta penetração: 99% dos lares. “A categoria, influen-
ciada pelo reabertura da economia e pelo aumen-
to de relevância das indulgências, possui potencial 
de crescer 10 vezes no mercado digital”, completou 
Theo Vieira, diretor de e-commerce da companhia. 
Ele ressaltou a importância do investimento no onli-
ne para complementar as vendas no ambiente físico.

MONDELEZ
POTENCIAL  
DE INCREMENTO

Informações sobre o shopper e as suas categorias foram compartilhadas pelos executivos da Mondelez: Theo Vieira, diretor de 
e-commerce (1º à esq.); Adriana Donelian, diretora de vendas do canal moderno; e Marcelo Paiva, diretor de vendas

Antonio Marcos dos Santos, diretor de trade marketing  
do Comper (MS), trouxe para o debate a dificuldade de 
consolidar as vendas digitais. “Como saber o tamanho  
da venda digital propriamente dita para que os investimentos 
possam ser feitos de acordo com o tamanho do canal?”  
Theo, da Mondelez, respondeu que ainda não há uma resposta. 
“O digital não vem de uma vez só, ele chega aos poucos  
e quando menos se percebe já dominou. Apesar de cada  
varejo ter uma porcentagem de receita diferente,  
o online não pode ser deixado de lado”, reforçou o executivo 

“Vemos uma oportunidade de mais de 10% 
de crescimento. Nosso objetivo é avançar 

com qualidade,em volume e valor, como 
 vem acontecendo nos últimos três anos” 

MARCELO PAIVA
Diretor de vendas da Mondelez
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E mpresa de tecnologia e consultoria dedicada 
ao varejo supermercadista, a GS Retail imple-

menta ferramentas de gestão capazes de melhorar 
os resultados nas redes parceiras, garantindo mais 
vendas com melhores margens e menos despesas.

Na prática, ajuda o setor em demandas fun-
damentais como apurar o Ebitda, definir metas 
por centro de custo, entender o que ocorre com 
o fluxo de caixa, medir a performance de cada 
gestor, definir premiações por resultado. 

Com sua ferramenta Top to Top, a GS Retail via-
biliza a medição da performance de cada forne-
cedor, permitindo compartilhar e acompanhar as 
metas conjuntas.

GS RETAIL
TECNOLOGIA  
DE RESULTADO

“Percebemos que os maiores problemas nas 
redes varejistas eram  

de gestão. Nosso software foi  
desenvolvido para solucionar essas dores”

JOSÉ ANGELO GAMBARONI
Sócio-diretor da GS Retail

“A GS Retail nos 
ajudou muito 
a desenvolver 
ferramentas  
e processos para 
melhorar a gestão.  
É uma ótima  
parceira, que agregou  
muito para  
o nosso negócio”

Eduardo Amaral
Diretor de compras  
do Confiança 
Supermercados (SP)
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A  Danone concluiu no final de 2021 o processo 
de unificação dos seus negócios de lácteos, que 

representa 56% dos seus R$ 4 bilhões em vendas, 
nutrição (38%) e águas (6%). Luis Molina, VP trade 
& sales, compartilhou o desafio que será customi-
zar o atendimento de cada parceiro. 

Com quatro fábricas no Brasil, uma na Argentina 
e sete centros de distribuição, a empresa possui um 
portfólio que acompanha todas as fases da vida, 
do bebê ao sênior. “São marcas que completam os 
lares e estão presentes da hora em que acordamos 
até a de dormir. Nosso lema é transformar a vida 
das pessoas através de uma alimentação que traga 
saúde e prazer com sustentabilidade”, afirmou Ju-
liana Moreti, diretora de trade & e-business. 

A maior parte das vendas da companhia se con-
centra no canal alimentar, que responde por 65% 
do faturamento. Mas existe uma oportunidade de 
o varejista ampliar o sortimento com produtos de 
maior valor agregado, como os de nutrição espe-
cializada, atraindo consumidores das farmácias. 
Segundo Bruno Bellato, diretor de vendas do ca-
nal indireto, a categoria tem grande potencial de 
crescimento no alimentar. 

DANONE
NEGÓCIOS  
UNIFICADOS

“O que importa nesse primeiro momento  
é a proximidade. Estamos aqui  
para apresentar o time de lideranças que 
estará com vocês no dia a dia”
LUIS MOLINA
VP trade & sales da Danone

Marcas referência no mercado: 
  YoPro é a primeira marca de proteínas 
  Activia pioneira em probióticos
  Aptamil líder em nutrição infantil 
  Danone sinônimo de categoria 
  Já Danoninho tem uma história  

de 50 anos

Julio Cesar Lohn (1º à dir.), diretor comercial do MundialMix (SC), abordou a questão da concorrência com as farmácias no  
segmento de nutrição. “Essa categoria vem crescendo demais. Como tirar essa venda da farmácia e trazer para nós?”, questionou. 
Brenda Lisboa, diretora de vendas do canal direto & nacionais, explicou que o desafio é utilizar a expertise no varejo alimentar  
para a categoria de nutrição. Hoje, esses itens estão em apenas 15 mil pontos de vendas, contra 70 mil dos iogurtes. "Estamos 
investindo nas unidades de negócios e em eventos para desenvolver a categoria e trazer margem para um outro nível de tíquete”,  
disse ela, que, na foto, aparece ao lado de Luis Molina, VP trade & sales da Danone
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A Da Magrinha:
  É uma das cinco maiores  

empresas do segmento
  Está presente em mais  

de 10 mil pontos de venda 
  Cresceu 25 vezes nos  

últimos 10 anos

P rimeira marca a trazer o conceito 100% integral 
para o Brasil, a Da Magrinha já atende as novas 

legislações que passam a vigorar neste ano: a RDC 
493 – Integrais, que estabelece um percentual mí-
nimo de 30% em ingredientes integrais superiores 
aos refinados, e a RDC 429, que determina a in-
clusão de selos indicativos de alto teor na parte 
frontal das embalagens.

Fernando Ramos, diretor comercial da empresa 
catarinense, com 30 anos de atuação, presente em 
sete países, mostrou em sua apresentação que há 
um paradigma de que a área saudável não é para 
classes com menor poder aquisitivo e que somente 
lojas especializadas são capazes de explorar o mer-
cado. “Não se tratam apenas de produtos de alto 
valor agregado. A saudabilidade começa na fruta, 
no cereal, no arroz, e podemos sim trazer essa sau-
dabilidade para um segmento mais popular”.  

O executivo explicou que o shopper chega a fi-
car até três minutos na gôndola para encontrar o 
que busca. “O principal fator não é ruptura. É ter 
tudo e não satisfazer nada. Ter muitos produtos 
em um espaço pequeno, muitas vezes com uma 
iluminação desfavorável, cria uma pulverização 
imensa que faz com que o cliente não identifique 
seu produto. De seis a oito módulos já é uma área 
de saudáveis consistente”, ressaltou. 

O mercado de saudabilidade na pauta de Osni Giassi (à dir.),  
diretor comercial do Giassi (SC), Fernando Ramos, da  
Da Magrinha e Guilherme Flores, gerente geral da fabricante 

Para Fernando Ramos, diretor comercial, há um gatilho  
para a demanda crescer até 15 vezes

DA MAGRINHA
ALIMENTACAO  
SAUDAVEL  
COM PRATICIDADE
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Onde o consumidor compra
   54% na loja física e no online
   32% somente na loja
   14% apenas no online

AMBEV
PREMIUNIZACAO  
DEVE SE MANTER  
INDEPENDENTE  
DA ECONOMIA

“É importante entender as tendências porque 
elas mostram uma direção ao mercado. 
Queremos não só ser líderes, mas  
impulsionar as categorias em que atuamos”
CAIO LIRA
Vice-presidente do canal off trade da Ambev

C aio Lira, vice-presidente do canal off trade da 
Ambev, apresentou algumas tendências de 

comportamento do consumidor. Um destaque 
que se mantém no mercado de bebidas é a pre-
miunização. “A cerveja premium no Brasil já re-
presenta 21% e responde por mais de 60% dos 
nossos lançamentos e inovações, o que traz um 
impacto no faturamento da categoria. O volume 
dessas marcas cresce em velocidade e valor e não 
perde força nem na pandemia. Vai continuar em 
crescimento porque as pessoas querem ter ex-
periência e se presentear”, afirmou o executivo. 

Cada vez mais preocupado com a saudabili-
dade, o consumidor tem buscado bebidas com 
poucas calorias, menor teor alcoólico ou sem 
glúten. Já os drinks prontos conseguem captu-
rar o público que não gosta do amargor da cer-
veja ou tem preferência por destilados, mas quer 
uma moderação em termos de concentração de 
álcool e um preço mais reduzido. “A expectati-
va é de que essa categoria daqui a alguns anos 
represente 10 vezes o que é hoje. Outra estraté-
gia da companhia é facilitar o acesso às grandes 
marcas em relação ao desembolso. Por isso, lan-
çamos várias apresentações de packs que ofere-
cem a oportunidade de pagar menos por litro”, 
completou o executivo.

Momento de reencontro entre Caio Lira, da Ambev;  
Thulio Fernandes Martins (à dir.), vice-presidente comercial  
e de marketing do ABC (MG), e João Andrade Nunes  
(de costas), diretor comercial da RedeMix (BA)
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O cartão private label é considerado um recur-
so importante para nada menos do que 96% 

dos varejistas. No entanto, 83% daqueles que 
contam com operação própria observam pre-
juízo, conforme pesquisa online realizada pela 
Senff e respondida por 92 empresas. 

Ao apresentar os números, Marco Senff, dire-
tor comercial, explicou a importância de tercei-
rizar a operação para focar o core business en-
quanto a Senff faz a gestão da carteira, cuida da 
aprovação de crédito e, melhor, garante inadim-
plência zero. O que é fundamental em um mo-
mento em que cerca de 64 milhões de brasilei-
ros estão inadimplentes, sendo que 12,6% das 
dívidas são justamente no segmento de varejo.

A parceria com a Senff tem ajudado supermer-
cados a vender mais com redução de custos e, de 
quebra, com apoio de um sistema de CRM para 
melhorar o relacionamento com os clientes.

Em sua apresentação, Marco Senff, diretor comercial, enfatizou os resultados gerados ao varejo por meio do trabalho conjunto com a empresa

 Além de seu reconhecido trabalho como administradora 
de cartões private label, que registram 2 transações a ca-
da segundo, a empresa atua hoje como banco múltiplo, 
disponibilizando uma série de serviços financeiros. 

SENFF
INADIMPLÊNCIA ZERO NO CARTAO PROPRIO 

Margareti de Siqueira e Silvania Duarte, executivas da Senff, ouvem  
com atenção as colocações de Antonio Nidovando (à esq.) e  
Sergio Bezerra, respectivamente, presidente e diretor do Uniforça (CE)

72
milhões de reais

 em crédito foram liberados 
ao setor varejista em  
6 meses de operação 

 do Banco Senff
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COLORAÇÃO

DERMOCOSMÉTICO

CRESCIMENTO NAS VENDAS

L’ORÉAL
DESEMPENHO ACIMA DO MERCADO

Ao público do Fórum, Nelson Marin Rodrigues Junior, diretor de vendas, 
adiantou que a marca Elseve, que segue com crescimento de  
duplo dígito, terá o reforço de uma grande inovação a partir de junho

Para Van Fernandes, presidente do Grupo Vanguarda (PI), 
existe uma boa oportunidade para o varejo alimentar  
na venda de produtos de beleza de maior valor agregado

O trabalho desenvolvido nos últimos anos pela 
L’Oréal Brasil junto ao varejo alimentar tem 

rendido elogios dos supermercadistas e o reco-
nhecimento do público. Não por acaso, as marcas 
da empresa apresentam desempenho superior à 
média em cuidados com o cabelo, colorações e 
dermocosméticos. No varejo omnichannel atual, 
Nelson Marin Rodrigues Junior, diretor de ven-
das, destacou a importância de trabalhar bem o 
CRM e o segmento de e-commerce para melhorar 
a conexão com os clientes. É o que a L’Oréal tem fei-
to, em parceria com redes varejistas, atraindo mais 
clientes e gerando avanços em receita e tíquete.

CAPILAR
3,1%

21%

1%

5,1%

-7,2%

15,6%

Total Varejo Alimentar             L’Oréal
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A brasileira billa trabalha com produtos de uso 
único ou reutilizáveis elaborados de modo 

ecologicamente correto. Alguns exemplos são ta-
lheres de madeira, canudos, copos e bowls de pa-
pel e biodegradáveis. Práticos e de alta qualidade, 
todos eles são alternativas sustentáveis ao uso 
de plástico, material nocivo ao meio ambiente. 

No segmento de palitos de dente, conta com 
versões saborizadas, além, é claro, da tradicional. 
O port fólio da billa é extenso e inclui mais de 120 
SKUs. É uma marca que tem propósito e leva ino-
vação e rentabilidade a diversas categorias nas 
gôndolas de todo o País, conforme deixou claro 
no Fórum o CEO da empresa, João Furlanetto.

BILLA
SUSTENTABILIDADE  
COM MUITA  
INOVACAO

O CEO da billa, João Furlanetto, falou sobre as oportunidades 
para o varejo alimentar diante de uma maior preocupação  
do consumidor em relação a produtos sustentáveis

Paulo César Lopes, presidente da Rede Top (SC), se inteirou sobre  
os detalhes dos dados apresentados pelo CEO da billa

“Precisamos 
valorizar empresas 

como a billa,  
que inovam 
e trabalham  

para um  
mundo melhor”

Mauricio  
Bendixen

Diretor de operações  
da Rede Condor (PR)



ABRIL 2022  SA. VAREJO  27 

  40%
do faturamento
 É quanto representam 

as inovações  
dos últimos 2 anosMauro Santos Preti, CEO da Ceratti: a apresentação dos produtos ao consumidor foi transformada para 

reforçar sua alta qualidade, garantindo maior destaque nos pontos de venda

CERATTI
RENTABILIDADE COM SABOR DE DIFERENCIACAO
U ma companhia com 90 anos de história tri-

lhou recentemente uma jornada para do-
brar de tamanho. As vendas crescem exponen-
cialmente, mas os ganhos também aparecem 
em forma de rentabilidade para o varejo. 

Com filosofia artesanal, a marca, muito co-
nhecida pela mortadela, conta com um amplo 
portfólio de charcutaria com muito sabor e ino-
vação. Alguns exemplos apresentados por Mau-
ro Santos Preti, CEO da empresa, são o novo Pei-
to de Frango Ceratti 100% Natural e o Presunto 
Defumado feito com 100% de Pernil Suíno.  

Preti e Murilo Couto, diretor comercial da Rede Brasil: discussão 
sobre a importância do sortimento na experiência do cliente
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“Hoje fazemos em torno de 650 entregas por dia  
de pedidos do WhatsApp, o que representa em 
torno de 1/4 da nossa venda digital.  
A entrada da Newtail aportou tecnologia e melhoria 
nos processos. Destaco três grandes atributos nessa 
ferramenta: a interação com o robô; a integração 
com o app de separação, eliminando  
o papel; e o fato de o serviço funcionar 24 horas  
por dia, 7 dias na semana – o cliente pode  
comprar de madrugada e agendar sua entrega”

Pietrangelo Leta
Vice-presidente do Zona Sul (RJ)

C om uma solução completa, a Newtail tem aju-
dado o varejo a vender pelo WhatsApp, aplica-

tivo presente em 98% dos celulares no País, no qual 
os brasileiros passam 85% do seu tempo. 

A tecnologia da empresa permite que a jornada 
do consumidor passe a acontecer, de forma simples 
e ágil, dentro de uma plataforma cuja funcionalida-
de ele já domina, com direito a recursos como digi-
talização de tabloides, mensuração de promoções 
e identificação dos shoppers.

“Estamos no Brasil inteiro processando  
mais de R$ 200 milhões  
em vendas por meio do WhatsApp”
GABRIEL MONTEIRO
CEO da Newtail

Álvaro Machado da Luz, sócio-proprietário do Paraná Supermercados 
(PR), registrou os detalhes da ferramenta apresentada pela Newtail

NEWTAIL
SOLUCAO  
EM VENDAS PELO 
WHATSAPP
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“A inovação é um pilar importante para nós. 
Estamos sempre atentos aos anseios  

do consumidor. O ano passado foi 
importante, pois trouxemos 10 lançamentos.  
E 2022 será ainda melhor, com 20 inovações”

RICARDO SABATINE
Diretor de vendas off premise da Heineken

R icardo Sabatine, diretor nacional de vendas off 
premise da Heineken, compartilhou dados so-

bre o comportamento do consumidor, baseado em 
informações globais da companhia. O executivo 
reforçou a questão da indulgência, mesmo com a 
expectativa de ainda demorar algum tempo para o 
consumidor recuperar a renda pré-pandemia. 

“O shopper quer uma cerveja premium como re-
compensa após um longo dia de trabalho ou pa-
ra socializar com os amigos. Em cada ocasião de 
consumo há um repertório. Esse é um segmento de 
alto valor que garante a melhor margem", destacou 
Sabatine. A empresa é líder no segmento com uma 
participação de 52,3% em volume. 

Sabatine reforçou que 65% dos compradores deci-
dem sua escolha na gôndola. “Cada metro quadrado 
importa.  Quem decide a compra é o cliente, o foco 

HEINEKEN
SORTIMENTO,  
GERENCIAMENTO  
E EXPERIÊNCIA  
DO CONSUMIDOR

Marcos Pessanha (à dir.), diretor do Big Box (DF), atualizando-se  
sobre o mercado de cervejas premium com os executivos da Heineken, 
Sabatine e Marcos Braga Brandli, diretor regional NO/NE/CO/RJ

é nele, em proporcionar a melhor experiência. Por isso, 
simplificamos em um primeiro momento nosso portfó-
lio para ajudar na decisão. O segredo é um sortimento 
adequado e gerenciamento de espaço, que deve ser justo, 
nem menos nem mais. Se aquele segmento tem 30% de 
vendas na região, os produtos deverão ter 30% de espaço”.
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“O processo de transporte de valores  
é filmado e monitorado. Qualquer tentativa 
de sinistro é de nossa responsabilidade.  
O varejista faz o controle e a operação  
de todo o itinerário e recebe  
diversos relatórios que customizamos”
LUCIANO FARIA DE OLIVEIRA
Gerente executivo de negócios e relacionamento

E depois de todas as estratégias para aumentar as 
receitas, o varejista precisa finalizar o processo, 

levando seu faturamento ao banco destino, com toda 
segurança e tranquilidade. Um processo desafiador, 
mas que pode contar com equipamentos de ponta 
e controles automatizados. É o que faz a TBForte, 
especialista em transporte de valores, presente em 
15 Estados brasileiros, com 30 bases operacionais e 
cerca de 5 mil colaboradores. São mais de 4 mil esta-
belecimentos comerciais e 17 mil caixas eletrônicos 
atendidos, por meio de uma frota com mais de 600 
carros-fortes e carros leves. 

Luciano Faria de Oliveira, gerente executivo de ne-
gócios e relacionamento da empresa, conta que as 
dificuldades do processo são solucionadas com uma 
infraestrutura completa que possibilita maior flexibili-
zação, produtividade e otimização, diminuindo custos 
de forma transparente e segura. “Nosso foco é o cliente. 
Entendemos sua dor e desenvolvemos um projeto de 
acordo com suas necessidades”. 

TBFORTE
TECNOLOGIA  
E TRANSPORTE  
DE VALORES

Plateia observadora (da esq. para dir.): Rodrigo Costa de 
Souza, gerente comercial da Rede Econômica (MS) e João Luis 
Dorigueti, diretor comercial da CCB – Rede Central (ES)

COFRE MASTER
   Capacidade de 9 a 10 mil cédulas  

e de 2,5 a 3 mil moedas
   Viabiliza prestação de contas full time 

customizada
FAST
   Capacidade para até 10 mil cédulas,  

em todas as denominações
   Cassetes de segurança inibem  

contato físico com o numerário
MINICOFRE
   Capacidade de até 5 mil cédulas, 

validadas uma a uma
   Cassetes de segurança agilizam 

atividades de liberação do carro-forte
   Cobertura securitária TBForte  

de valores intracofre e do equipamento
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A experiência do shopper mudou e a Nestlé tra-
balha para atendê-lo com excelência, seja qual 

for o ponto de contato. A multicanalidade, hoje, é 
uma realidade sem volta: 63% fazem compras de 
alimentos e bebidas no físico e no digital. Outra 
característica atual é a volatilidade, com opor-
tunidades em múltiplos campos e demanda por 
velocidade: 6 em cada 10 pesquisam preços e in-
formações dos produtos no online, independente-
mente da decisão de compra. Exigente, esse novo 
shopper quer ser encantado onde ele estiver: 51% 
preferem comprar alimentos presencialmente, 
sobretudo pela possibilidade de “testar”. 

Nesse sentido são consideradas essenciais ini-
ciativas como eficiência na execução, customiza-
ção nas interações, transformação digital capaz 
de surpreender e inovação de ponta a ponta. “Com 
colaboração, venceremos juntos”, destacou José 
Argolo, diretor de vendas do canal moderno, aos 
supermercadistas participantes do Fórum. 

Felipe Votisch (à esq.), diretor de trade marketing da Nestlé, e José Argolo, diretor de vendas do canal moderno: trabalho 
conjunto com o varejo colocando o shopper no centro das decisões

Time do Uniforça (CE) quer ampliar a parceria com a Nestlé

NESTLÉ
PDV NAO E MAIS UM LUGAR: E UM MOMENTO 
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Margem

Caixa

Vendas/m2

Tíquete médio

Nº de clientes ativos

Vendas/funcionário

PALESTRA

A lguns comportamentos do shopper devem se 
manter mesmo com o recuo da pandemia. Pa-

ra ajudar a entender esse novo mindset, o consul-
tor Ari Kertesz, Part of PwC - Partner Consumer 
and Retail Practice Strategy&, apresentou dados do 
mercado americano que antecipam tendências que 
ainda podem chegar ao Brasil, já que, mesmo com 
intensidades e momentos diferentes, as mudan-
ças geralmente acontecem de forma semelhante.

Um comportamento que surgiu com a Covid-19 
e que ainda se mantém é a valorização das indul-
gências, mesmo diante dos reflexos econômicos.  
“Os consumidores querem experimentar sabores 
de seu passado para sentir conforto em um mo-
mento de estresse, por isso tendem a comprar 
produtos mais caros e sofisticados. A diferença é 
que antes a sofisticação estava ligada ao luxo, hoje 
pode ser por sustentabilidade ou porque o produto 
é mais saudável”, explica. 

Por outro lado, programas de fidelidade, que 
oferecem descontos e promoções, cresceram. Ou-
tro fato importante, de acordo com Kertesz, é a 

O CONSUMO COM OU SEM PANDEMIA

Os varejistas anotaram e tiraram fotos dos dados apresentados 
pelo especialista para compartilhar com suas equipes “Mais de 60% dos compradores têm uma 

interação digital com a categoria de produtos 
que planejam antes de ir às compras”

ARI KERTESZ
Partner consumer and retail practice strategy& da PwC

Novo comportamento do consumidor
  Valorização das indulgências
  Aumento da demanda por produtos de higiene
  Crescimento dos programas de fidelidade
  Escolhas iniciando na internet
  Diminuição do tempo na loja

sinergia entre o online e offline. “Hoje se você não tiver 
presença digital, vai perder esse cliente para outro. O con-
sumidor é cada vez mais multicanal. Ele escolhe o que vai 
comprar antes para passar menos tempo na loja. E, para 
isso, utiliza, muitas vezes, o self-checkout. A jornada do 
comprador requer programas de pontos de contato antes 
e depois da compra”, completa. 

  80%
dos consumidores

 trocariam de marca  
por uma versão  

mais sustentável e 20% 
estão dispostos  

a pagar mais 
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KPIS CONSIDERADOS MAIS IMPORTANTES

DEBATE

O debate sobre os desafios para este ano e os KPIs 
que devem ser acompanhados pelo varejista 

estiveram em discussão durante o primeiro dia do 
Fórum. Antes do debate, a Scanntech apresentou o 
cenário atual do varejo brasileiro, com dados sobre 
formatos e categorias, além da importância de poten-
cializar vendas por meio da análise assertiva do mix 
de produtos e das estratégias de preços e promoções.

Finalizada a apresentação foi a vez dos varejistas par-
ticiparem de uma enquete na qual votaram nos indi-
cadores mais importantes para o ano. Margem ficou 
em primeiro lugar, com 30% das citações. Para os espe-
cialistas que estavam no debate e que fazem parte do 
Grupo Conselheiros SA Varejo, programa de aconselha-
mento da SA, ela é importante, mas caixa deveria ser 
uma prioridade do setor devido aos desafios deste ano. 

INDICADORES PARA 2022

Participantes do debate (da esq. para a dir.): Benny Szylkowski, diretor da Scanntech; Antonio Celso Azevedo, vice-presidente do Mambo (SP); 
Renato Giarola, especialista em varejo, com passagens pelo GPA e Dia; João Andrade Nunes, diretor comercial da RedeMix (BA); José Barral, 
presidente do conselho do Lopes Supermercados (SP); Paulo Ângelo Cardillo, superintendente da Unibrasil; e Sergio Alvim, CEO da SA Varejo

30%

13%

7%

15%

17%

5%

Margem

Caixa

Vendas/m2

Tíquete médio

Nº de clientes ativos

Vendas/funcionário
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PALESTRA

M ulher negra, de família humilde, a jornalista Glória 
Maria fez história ao se tornar a primeira repórter 

a cobrir uma guerra e por tantos marcos em sua intensa 
carreira. Experimentou culturas exóticas, antecedeu ten-
dências, entrevistou memoráveis artistas internacionais 
e enfrentou esportes radicais nos pontos mais altos do 
mundo. A apresentadora compartilhou o que aprendeu 
com suas experiências de ousadia e coragem para inspi-
rar varejistas a trazer novas ideias e vivências ao mundo 
dos negócios. "Eu me permiti viver esses momentos e 
eles foram além das minhas expectativas. A vida sempre 
nos surpreende quando estamos dispostos a aprender. 
Nunca deixei o medo me paralisar", afirmou.

Recentemente, ela teve uma experiência pessoal forte 
e transformadora que reforçou alguns de seus valores: to-
mar a decisão de realizar uma cirurgia com grandes riscos 
de morte ou de sequelas para retirada de um tumor no 
cérebro. "Tive que me reinventar sem reclamar em vez de 
enlouquecer sem saber o que seria da minha vida dali pa-
ra a frente", disse. Glória também fez um paralelo com o 
cenário incerto vivenciado pelas mudanças provocadas 
a partir da pandemia. "Agora é um momento de supera-
ção, de se reinventar e de experimentar. As dificuldades 
nos deixam mais fortes", comentou a apresentadora.

"DESAFIOS NOS FAZEM MELHORAR E CRESCER"

Na foto acima, Leda Albuquerque, diretora financeira do  
Center Box (CE), registrou o encontro com a jornalista da Globo.
Durante o evento, Glória também revelou um pouco de  
seu comportamento como consumidora fiel aos seus produtos 
preferidos. "Procuro sempre as mesmas marcas.  
Agora com a pandemia estou comprando por delivery", contou

"Ainda nova decidi: cada dia que eu 
levantar da cama quero aprender  

algo diferente. E fiz coisas  
que as pessoas nunca imaginariam"

GLÓRIA MARIA
Jornalista e apresentadora
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O Fórum Nacional de Integração Varejo & Indústria pro-
moveu um encontro dos varejistas com consumidores, 

que contaram, em participação online, algumas de suas 
experiên cias, positivas e negativas. Os relatos tiveram um 
ponto de convergência: um bom atendimento fideliza. Mes-
mo diante de intercorrências, já que falhas podem aconte-
cer, uma devolutiva eficiente para resolução do problema 
mantém a fidelidade do cliente a uma loja onde ele já tem o 
hábito de frequentar e conhece a disposição dos produtos.

"Os consumidores estão cada vez mais sedentos por 
serem bem atendidos. A automação e a tecnologia têm 
trazido prontidão na resposta, e a barra de exigência vai 
subindo", comentou a consultora Débora Emm, da Inesplo-
rato, que participou do painel analisando os depoimentos. 

CARA A CARA COM OS CONSUMIDORES 

Painel trouxe depoimentos de consumidores de diferentes partes do País 

“Caminhamos para um mundo  
de muita impaciência e imediatismo,  
o que impacta as expectativas  
do comportamento do consumidor”
DÉBORA EMM
Consultora da Inesplorado

EXPECTATIVAS DE ATENDIMENTO E FIDELIZACAO

Emerson Vargas Soares, gerente comercial da RedeCen 
(RS), perguntou à Débora se o cliente está disposto 
a pagar por uma boa experiência de compra. Para a 
consultora, antigamente apenas pessoas com poder 
aquisitivo maior estavam acostumados a um alto nível 
de atendimento. Hoje todos os públicos têm boas 
vivências na bagagem. Já João Claudio Nunes, diretor 
comercial da RedeMix (BA), disse que o melhor cliente 
é o que reclama. "Ele está nos dando um feedback para 
melhorarmos e atendermos o que ele quer. Muitos vão 
embora sem sabermos o porquê”, ressaltou. 
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