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Em todas as frentes

O mundo mudou desde que a Covid entrou em 
nossas vidas. Assim como o mundo, o modo 
de enxergar a vida, as relações pessoais, 
de trabalho e com o consumo também se 

transformaram. Se antes já havia um movimento 
de um cliente que estava se tornando cada vez 
mais multicanal, na pandemia essa tendência 
se confirmou, afetando também as compras de 
produtos feitas no supermercado.  
Com as restrições, outros formatos de varejo têm 
ganhado espaço, impulsionados pela comodidade 
e a necessidade de estar próximo ao cliente. Com 
esta estratégia, cresce a presença de minimercados 
ou mercadinhos dentro de condomínios. Nomes 
importantes do setor, como Carrefour, Enxuto e 
Hirota, são exemplos de redes que já aderiram com 
sucesso ao modelo de lojas de superproximidade, 
assim como a Zaitt, que não pretende se posicionar 
como loja de condomínio, mas se expandir nas ruas 
das grandes cidades brasileiras. E as projeções são 
de abertura de mais pontos de venda com esse perfil.

Fundamental neste tipo de operação, a tecnologia 
está em alta nesta edição do mês de março. 
Na matéria de Varejo Online, traremos as 
oportunidades e desafios para aqueles que desejam 
iniciar ou potencializar o e-commerce de sua loja. 
Outro tema abordado no campo da tecnologia é a 
importância de tomar decisões com base no CRM, 
e de como essas análises podem agregar valor ao 
negócio como um todo.
E quando se trata de incrementar as vendas, o Dia 
das Mães é uma excelente oportunidade. E assim 
como outras datas sazonais, o período é um dos 
mais importantes para o comércio de modo geral, 
e também para os supermercados. Para dar dicas 
de como trabalhar promoções com qualidade e 
gerar mais vendas, aumentando o tíquete médio da 
loja, traremos uma reportagem sobre como obter 
lucro com a data. Então aproveite o conteúdo para 
se informar, se atualizar e tomar decisões.

Boa leitura e Bons Negócios!

 Daniela  
 Guiraldelli 
EDITORA





ENTREV ISTA

•  texto HELOÍSA NORONHA •   redacao@supervarejo.com.br

Com deficiência auditiva severa, ela viveu em 
um mundo completamente sem som até os 4 
anos de idade. Inspirada pela própria história 
e a de tantas outras pessoas, Daniele Avelino 

começou a atuar com Recursos Humanos e Diversi-
dade e Inclusão em 2018. Formada em Administra-
ção de Empresas e pós-graduada em Marketing Digi-
tal, ela incorporou como propósito de vida trabalhar 
como mentora de profissionais de RH para promover 
processos de recrutamento e seleção mais diversos 
e inclusivos. Mentora e coaching de PcD Alta Perfor-
mance e embaixadora da Deficiência Tech, primeira 
comunidade de inclusão de pessoas com deficiência 
no mercado de tecnologia no Brasil, Daniele foi elei-
ta LinkedIn Top Voice na área de Carreiras, no final 
de 2021. Em entrevista à SuperVarejo, ela relembra 
as dificuldades de sua trajetória, opina sobre a Lei 
de Cotas nas empresas e comenta os desafios para 
PcDs ocuparem cargos de liderança nas empresas.

Inclusão  
só acontece com 
convivência
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Daniele AvelinoENTREV ISTA

O que ainda é preciso saber sobre as pessoas com 
deficiência? DA Há muito o que desbravar ainda, mas 
fico muito feliz com qualquer oportunidade de plantar a 
sementinha da diversidade e inclusão. O primeiro pon-
to é abandonar a expressão “pessoas com necessidade 
especial”, que é extremamente equivocada. Se a gente 
parar para pensar, todo mundo tem uma necessidade 
especial específica. O termo “portador de necessida-
des especiais”, aliás, foi bastante utilizado nas décadas 
de 1970 e 1980, mas hoje não se usa mais. As pessoas 
não “portam” uma deficiência, elas portam uma bolsa. 
O verbo “portar” deixa implícita uma opção. Você pode 
portar uma mochila ou deixá-la em casa, mas não pode 
fazer o mesmo com uma deficiência. 

Quais as principais dificuldades que você enfrentou 
em sua trajetória? DA  Sou surda, e minha deficiência 
é congênita. Nasci com a condição, porém foi uma des-
coberta tardia, já que meus pais só receberam o diag-
nóstico quando eu tinha 4 anos de idade. Na década 
de 1980, ninguém tinha muitos recursos para buscar 
informações; não é como hoje, que podemos, pelo me-
nos, fazer uma pesquisa inicial no Google. Encontrar 
médicos especializados também era um problema. 
Então meus pais tinham o seguinte desafio: que mun-
do essa menina vai enfrentar? Muitos pais de crianças 
deficientes daquela época tinham essa percepção. Os 
meus decidiram tentar dar o melhor para que eu pudes-
se socializar. Eu poderia ter me desenvolvido como uma 
surda sinalizada, que é a pessoa que tem a Libras como 
a primeira língua. No meu caso, não; sou oralizada e 
tenho o português como a minha primeira língua. En-
tão fiz anos e anos de tratamento fonoaudiológico para 
aprender a me expressar. Na escola, fui a única criança 
surda. O mundo ao qual eu tinha sido apresentada era 
esse, e eu precisei enfrentá-lo. Na adolescência, passei 
por uma fase bem rebelde e questionadora. Por que vim 
ao mundo com essa deficiência? Por que meus pais não 
me abandonaram? Foi bem difícil. Só fui abrir o meu 
horizonte e trabalhar a aceitação quando ingressei no 
mercado de trabalho.

E o que mudou quando você começou a trabalhar? DA 
Comecei a trabalhar tarde, aos 21 anos de idade, e pas-
sei a conviver com outras pessoas com deficiência. Só 

nesse momento mudou a percepção de que 
minha deficiência era algo isolado. Cursei 
Administração de Empresas, o que fez com 
que outro universo se expandisse para mim e 
me levou a pensar o papel da PcD no mundo. 
Passei por diversas áreas, mas onde construí 
uma carreira mais sólida foi na área de TI de 
uma instituição bancária. Em 2016, por conta 
de uma reestruturação da empresa, fui desli-
gada e decidi explorar outras coisas de forma 
mais solta. Trabalhei com marketing e como 
social media para portais de educação e foto-
grafia, que é minha paixão, meu hobby favo-
rito. Quando decidi voltar para o mercado de 
modo formal, em 2018, vi que o mercado era 
cruel. Todo mundo acredita que a Lei de Co-
tas facilita o ingresso ou as oportunidades nas 
empresas, mas não é bem assim. 

Qual a sua opinião sobre a Lei de Cotas para 
PcD? DA O ideal é que as pessoas fossem con-
tratadas por suas capacidades e habilidades, 
não para preencher uma cota. Por mais que 
exista a lei para nos beneficiar, o alcance dela 
é limitado. A Lei de Cotas ajuda quem busca 
cargos de entrada, ou seja, auxiliar, analista 
jr. e assistente, para citar alguns exemplos. 
Quando os níveis hierárquicos e de salário 
começam a subir, não existem oportunidades 
para pessoas com deficiência. Eu sou contra 

tópicos:  GESTÃO • INFLUÊNCIA • RH 
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Daniele AvelinoENTREV ISTA

vagas exclusivas. Sei que se fazem necessárias num 
primeiro momento, mas sou contra, porque você estig-
matiza aquela pessoa com aquela sigla — ela não é mais 
nada além daquilo. Você acaba segregando e a pessoa 
vem antes da deficiência.

Quais os maiores desafios da área de RH ao buscar 
processos de recrutamento e seleção diversos e in-
clusivos? DA Como disse, a questão não é encontrar 
as pessoas, mas evitar considerar a deficiência an-
tes do currículo. Há muitas PcDs com inglês fluente, 
pós-graduação, mestrado e até doutorado. Não é todo 
mundo que gosta de comunicar que é PcD, por isso o 
currículo precisa ser priorizado. Aliás, lido, na verda-
de. Eu mesma, quando busquei por uma recolocação, 
recebi uma ligação de uma vaga muito aquém da mi-
nha experiência e capacidade e questionei se haviam 
lido atentamente o meu currículo. A resposta? Não, 
não lemos. Não é porque a pessoa tem uma deficiência 
que vai aceitar qualquer vaga, certo? É preciso abordar 
de forma assertiva, de acordo com nível e função. Não 
exigem tanto que a gente tenha as mesmas qualidades 
que qualquer outra pessoa? Então, exigimos as mes-
mas oportunidades. Ainda existe um viés inconscien-
te que precisa ser trabalhado, que é de que PcDs não 
vão entregar o trabalho esperado. Só que a oportuni-
dade de atender às expectativas sequer é dada. Diver-
sidade existe em todos os lugares; o que não existe nas 
empresas é inclusão. Recomendo, independentemen-
te do segmento, que recrutadores e gestores façam o 
“teste do pescoço”: olhem para um lado, olhem para o 
outro, e tentem ver se a diversidade tem representati-
vidade no cenário atual.

Fale mais sobre o papel do RH, por favor. DA É papel 
do RH não só procurar essas pessoas, mas incluí-las 
no ambiente de trabalho. E, caso não saiba trabalhar 
a diversidade, perguntar. Para uma pessoa trans, por 
exemplo, não custa nada se informar ou assumir que 
não tem a vivência, mas pedir ajuda para compreender 
como pode fazer. Se o candidato a uma vaga é deficien-
te auditivo e informa no currículo “contato apenas por 
mensagem no WhatsApp”, não adianta telefonar, por-
que ele não vai atender. Se a primeira língua da pessoa é 
Libras, por que não perguntar se ela necessita de algum 

recurso de acessibilidade para a entrevista? É 
preciso aprender com todas as pessoas e bus-
car formas diferentes de adaptação. 

Que marcos você destaca na sua trajetória? 
DA Para mim, o maior marco até agora foi ter 
ganho o título de LinkedIn Top Voice na área 
de Carreiras, no final de 2021. Foi uma guina-
da na minha vida que me deu o maior moti-
vo de orgulho. Quando, em decorrência dos 
vários obstáculos na vida, você não tem uma 
autoestima muito estruturada, é comum aca-
bar não acreditando na própria força. Receber 
essa nomeação me fez perceber que eu tinha 
muita força e não estava valorizando. A partir 
dali tudo começou a se transformar. Passei a 
receber vários convites para palestras, webi-
nars, treinamentos, artigos. Tudo isso abre um 
espaço imenso para que outras PcDs ganhem 
visibilidade. Eu quero ter um papel relevante 
como influencer e agir como uma educadora 
na conscientização coletiva de que a represen-
tatividade precisa ocupar espaços. A inclusão, 
aliás, torna a sociedade mais plural: são novos 
olhares, experiências, conhecimentos, apren-
dizados e processos. Afinal de contas, inclu-
são só acontece com convivência.

Em que pontos o varejo precisa melhorar no 
quesito “acessibilidade”? DA Treinamento 
de colaboradores para lidar com PcDs é uma 
questão essencial. Em segundo lugar, enten-
der que existe uma ampla gama de PcDs que 
vão além dos cadeirantes, ou seja, só oferecer 
uma rampa e um elevador acessíveis não é o 
bastante. Melhorias no e-commerce também 
são urgentes, sobretudo para deficientes vi-
suais e auditivos. Audiodescrição, atendi-
mento personalizado para melhor experiên-
cia do cliente, serviços em Libras... Há muita 
coisa a ser feita. Isso vale para todos os tipos 
de segmento. Embora muitas vezes a socie-
dade não se dê conta, PcDs também conso-
mem produtos e serviços — mesmo que estes 
não sejam acessíveis. FO
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checkoutM E R C A D O

inaugurações
Confira as novidades pelo Brasil

CONDOR - JOINVILLE (SC) 

Parceria  
Público-Privada 

A segunda unidade do Ciretran da 
cidade foi inaugurada no Condor do 
bairro Itaum. Segundo Wanclei Said, 
superintendente da rede, o varejista 
contribuiu com estrutura, mobiliário 

e fechou contrato de comodato com o 
Detran de Santa Catarina.  

ATACADÃO - PRIMAVERA DO LESTE (MT)

Primeira inauguração do ano
A 251ª loja da rede gera 400 empregos 
diretos e indiretos, tem 5.600 m², 26 

checkouts e 287 vagas de estacionamento. 
A 12ª unidade da bandeira no estado 

contribui com um mix variado de produtos e 
também para a economia local.

VIOLETA - SÃO PAULO (SP)

9ª UNIDADE DA REDE
O supermercado conta com 1.800 m² de área de 

vendas e 17 checkouts. A loja também gera 180 
empregos diretos, tem um portfólio diverso e 

alguns diferenciais, como adega, forneria, além 
de um espaço para a venda de sushi.  

 

MART MINAS - TRÊS PONTAS (MG)

51ª loja da rede  
em Minas Gerais 

Com 5.400 m² de área de venda, 26 
checkouts e estacionamento com mais de 
350 vagas, a nova unidade oferece mais de 

10 mil opções de produtos no mix. A rede 
pretende abrir mais nove lojas este ano.

.

ASSAÍ - PORTO VELHO (RO) 

EXPANSÃO DA REDE
O Assaí Porto Velho Imigrantes tem 6 mil m² 
e portfólio com 8 mil itens. “A nova unidade 
significa uma ampliação dos investimentos 
em Rondônia, onde estamos presentes 
desde 2019”, explica Kenia Mainardi,  
diretora regional. 

BRETAS - GOIÂNIA (GO)

GERAÇÃO DE EMPREGO
A falta de experiência dificulta a inserção 
dos jovens no mercado de trabalho. Como 
solução, a bandeira criou um plano de 
contratação de jovens aprendizes, que já 
incluiu no quadro da companhia 82 postos 
de trabalho somente em Goiás.
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Pequenos mercados em condomínios 
são um modelo de negócio em 

ascensão que tem atraído a atenção 
e o investimento de varejistas
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FELISONI, DO IBEVAR: 
VERTICALIZAÇÃO 
E CRESCIMENTO 
DAS METRÓPOLES 
ACELERARAM O 
FORMATO

A
transformação digital, acele-
rada pela pandemia, conso-
lidou diversas tendências no 
varejo que, conforme a experi-
ência acumulada nos últimos 
dois anos, se converteram em 
novos modelos de negócios. O 

chamado segmento de “superproximida-
de” é o foco dos investimentos do momento. 
Carrefour, Enxuto e Hirota são algumas das 
redes que já aderiram com sucesso ao mo-
delo de lojas autônomas em condomínios. 
"Apesar de esses estabelecimentos não se-
rem novidade, tiveram maior projeção na 
pandemia e incorporaram um movimen-
to decorrente do nível de crescimento das 
metrópoles", comenta o economista Clau-
dio Felisoni de Angelo, presidente do Ibe-
var (Instituto Brasileiro de Executivos de 

Varejo e Mercado de Consumo) e professor 
titular do Departamento de Administração 
de Empresas da FEA/USP (Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade 
da Universidade de São Paulo).

Até 2020, o chamado "mercadinho em con-
domínio" costumava ser considerado um luxo 
de condomínios horizontais. Porém, muito 
por conta das restrições impostas pela Co-
vid-19 em relação ao consumo, houve a de-
mocratização do formato para condomínios 
verticais. Para os moradores, o principal be-
nefício é a comodidade: o condômino tem a 
possibilidade de comprar itens básicos e de 
última hora, numa ação que mimetiza a ida 
ao mercadinho perto de casa — só que, nesse 
caso, a oportunidade acontece praticamente 
"dentro de casa". 

O uso da tecnologia faz com que o sistema 
e as operações dessas lojas sejam inteligen-
tes — muitas, inclusive, não contam com fun-
cionários. A maioria se baseia no conceito de 
"honest market”, em que os consumidores po-
dem escolher os produtos e pagá-los por meio 
do self-checkout (autopagamento). Na prática, 
a ação consiste em que o cliente previamen-
te cadastrado escaneie o código de barras no 
checkout e efetue o pagamento inserindo o car-
tão na leitora e digitando a senha, ou ainda, 
através de uma carteira digital. É um modelo 
que, apesar de exigir tecnologia de segurança 
avançada, permite que alguns mercadinhos 
possam funcionar 24 horas por dia. Outra pos-
sibilidade é o cliente fazer as compras online 
no site do supermercado e retirá-las na mini-
loja instalada dentro do condomínio.

Antes considerado um serviço 
de luxo de condomínios 

horizontais, o minimercado 
hoje atende à verticalização

2

tópicos: MODELOS DE NEGÓCIO • TRANSFORMAÇÃO • CONSUMO
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O IMPACTO DAS RETAILTECHS
O surgimento de novas tecnologias — vale 
ressaltar que a discussão do momento gira 
em torno das aplicações do metaverso — vem 
afetando todos os setores, mas nenhum foi  
mais diretamente afetado do que o varejo. 
Um exemplo emblemático são as retailtechs, 
startups que oferecem soluções inovadoras 
para o mercado varejista e que contam com 
um alto poder de influência no segmento. 

Duas delas, aliás, se destacam pelos resul-
tados, formatos, estratégias e projeções. A pri-
meira é a Minha Quitandinha, empresa que 
possui 70 lojas em operação em 11 estados do 
Brasil, além do Distrito Federal. "Temos pouco 
mais de um ano de vida e atingimos a marca 
de 70 lojas. O varejo está mudando em todo o 
mundo, e a pandemia só acelerou esse pro-

cesso. A conveniência, segurança, praticidade 
e personalização que nossas lojas trazem é o 
que os clientes da nossa época esperam. Esse 
movimento está acontecendo de maneira até 
mais acelerada nas grandes potências, tais 
como EUA, com a Amazon, por exemplo, e Chi-
na, com o Ali Baba", comenta Marcelo Villares, 
COO da retailtech.

VILLARES, DA MINHA 
QUITANDINHA: 
LOJA AUTÔNOMA 
DESBRAVA OUTRAS 
LOCALIDADES

2

AT É  8 0 0  P E R F I S  
PA R A  D I F E R E N T E S 
P Ú B L I C O S

ENTRE OS GRANDES NOMES DO 
VAREJO QUE TÊM INVESTIDO EM 
SUPERPROXIMIDADE, o Grupo Car-
refour sai na frente. No momento, 
são 14 lojas autônomas localizadas 
na Grande São Paulo (por se tra-
tar de uma estratégia comercial, 
a empresa não divulga projeções 
nem comenta planos de expansão). 
Segundo João Gravata, diretor de 
Proximidade do Carrefour, o prin-
cipal desafio está em combinar a 
melhor solução de sortimento, de 
forma a atender às necessidades de 
reposição rápida com a disponibili-
dade dos produtos em quantidade 
suficiente para cada momento. 

Um minimercado instalado em con-
domínio sob a bandeira Express 
possui entre 300 e 800 itens dispo-
níveis, dentre eles produtos de mer-
cearia, bebidas, perecíveis, padaria, 
carnes e até frutas, verduras e legu-
mes. As lojas variam entre 15 e 60 m² 
e o tipo de implantação (interna ou 
externa). "Com um DNA de tecno-
logia, o Grupo Carrefour Brasil tem 
liderado grandes mudanças no va-
rejo do país, com inovações voltadas 
a oferecer experiências de compra 
mais conectadas às expectativas 
de cada consumidor. Atendemos a 
diferentes perfis e quantidade de 
apartamentos ou casas por condo-
mínio. Com formatos cada vez mais 
interligados, buscamos oferecer 
uma experiência de compra cada 
vez melhor, com oferta de servi-

ços que se traduzam em conforto e 
conveniência, ao mesmo tempo em 
que aumentam as oportunidades 
de conexão e fidelização. Estamos 
aprendendo a cada dia com o co-
nhecimento dos hábitos de compra 
dos nossos clientes moradores de 
condomínios", diz Gravata.

GRAVATA, DO 
CARREFOUR: MAIS 
OPORTUNIDADES 
DE CONEXÃO E 
FIDELIZAÇÃO

A maioria das lojas se 
baseia no "honest market": 
consumidores escolhem 
os produtos e pagam por 

meio do self-checkout

2
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E X PA N S ÃO  A  T O D O 
VA P O R  E M  2 0 2 2

FREDDI, DO HIROTA: OPERAÇÃO É 
FOCO DA EMPRESA EM 2022

são abastecidos diariamente pe-
lo centro de distribuição da rede. 
"Tudo é acompanhado via sistema, 
inclusive o abastecimento. As áre-
as de Tecnologia e Logística são 
as mais demandadas e recebem o 
maior investimento e cuidado da 
empresa para que não ocorram 
falhas", diz Freddi. Até o momento, 
as bebidas (cervejas, água, sucos 
e refrigerantes) representam 35% 
das vendas.

COM FORTE PRESENÇA NO SETOR 
SUPERMERCADISTA, o Hirota foi um 
dos grandes players do mercado a 
aderir ao modelo de negócios calca-
do na superproximidade. Atualmen-
te, possui 70 lojas em condomínios 
residenciais localizados na capital 
paulista, na região do Grande ABC e 
em Guarulhos (São Paulo). "Este seg-
mento será o nosso foco em 2022, 
ano em que prevemos inaugurar 
mais 52 lojas. Acreditamos muito 
neste modelo de operação e estamos 
colhendo excelentes resultados", 
explica Hélio Freddi Filho, diretor de 
Expansão e Comunicação do Hirota.
Os minimercados Hirota possuem 
um mix composto por 500 itens e 

2

2



As expectativas do Minha Quitandinha para 
2022 incluem atingir um faturamento de R$ 8 
milhões na rede de lojas, 150 licenciados, 150 
lojas em operação, além de transacionar R$ 
375 mil por mês nas vendas pelo delivery, em 
parceria com o iFood, e analisar uma expan-
são nesse modelo de negócio de minimercados 

autônomos abertos ao público em geral. Para 
2023, a meta é chegar a 400 lojas autônomas 
em todo o país, incluindo lojas de rua, em con-
domínios, empresas, hotéis e academias. "Por 
acreditar que o avanço da tecnologia durante 
a pandemia resultou em transformações para 
o mercado de conveniência, em janeiro tam-
bém inauguramos um minimercado autônomo 
destinado ao público em geral, localizado no 
estacionamento do Barra Norte Hotel, em Bal-
neário Camboriú (SC). As portas da loja estarão 
voltadas para a rua e poderão ser acessadas 
pelos hóspedes ou qualquer potencial cliente 
que passar pelo local", conta Villares.

Já a retailtech market4u, que tem uma ope-
ração com 1.900 unidades no país, se destaca 
por ter desenvolvido um sistema próprio de 
gestão. Como a compra é realizada pelo app, 
as informações coletadas são utilizadas para 
facilitar o processo de compra e entender o 

CORDOVA, DO 
MARKET4U: 
TECNOLOGIA 
IDENTIFICA 
PADRÕES DE 
CONSUMO

2
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perfil dos consumidores. Quem está à frente da 
operação pode adicionar produtos ao seu estoque 
em poucos cliques, realizar o inventário dos pontos 
de venda, organizar o pick list, programar e acompa-
nhar as rotas de abastecimento, verificar em tempo 
real as vendas nos condomínios que contam com 
market4u, atendimento de SAC por meio de chat 
no celular, gestão financeira e fiscal da operação, 
disponibilização de promoções e vouchers para 
clientes segmentados. "O sistema identifica e en-
tende padrões de compra dos moradores do con-
domínio, criando, assim, um perfil adequado do 
mix de produtos disponíveis para compra", explica 
Eduardo Cordova, CEO do market4u.

As compras são todas feitas pelo app próprio 
da empresa — uma plataforma completa, onde o 
morador pode conferir, além das promoções, os 
produtos que estão disponíveis no ponto de venda 
do seu condomínio sem precisar sair de casa. "O 
morador ainda pode anunciar serviços para seus 
vizinhos e conta com um marketplace que possibili-
ta a entrega de produtos que não estão disponíveis 
no condomínio, como encomenda de doces, salga-
dos e vinhos especiais", informa Cordova.

DESAFIOS DO FORMATO
Como toda inovação, o segmento de superproximi-
dade tem características próprias e, obviamente, 
enfrenta desafios típicos do formato. "A principal 
dificuldade está na adequação do sortimento no 
que diz respeito aos volumes comprados e, portan-
to, aos custos de aquisição. Vejo como principal de-
safio as negociações com fornecedores no sentido 
de obtenção de preços competitivos, uma vez que 
o sortimento é limitado em quantidade, marcas 

Adequação do sortimento 
e custos de aquisição 
são o grande desafio, 
por exigirem análise de 
dados e negociação

e categorias", observa Felisoni. "Nesse contexto, 
delimitar o perfil do consumidor do condomínio 
é fundamental. Afinal de contas, é uma vantagem 
competitiva para quem busca um portfólio de pro-
dutos mais adequado ao público-alvo", completa.

Para Villares, as lojas sempre devem colocar os 
clientes em primeiro lugar, visto que é uma estru-
tura pensada para aquele grupo em específico. "O 
mix de produtos precisa se manter em evolução 
para atender as necessidades e os gostos de cada 
consumidor de cada loja.  Dessa forma, a análise 
de dados torna-se a chave para esse modelo de 
negócios", afirma.

Embora itens de higiene, congelados, bebidas e 
produtos para café da manhã e salgadinhos sejam 
os mais comuns no modelo, o ideal é sempre in-
vestir em tecnologia para que a análise de dados 
traga um serviço mais conveniente e personali-
zado em cada loja.”

1
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Desde que abriu um delivery de bebi-
das em 2016, na cidade de Vitória, no 
Espírito Santo, e que, posteriormente, 
em 2017, se transformou em uma loja 
de varejo autônoma na mesma cida-
de, a Zaitt se utiliza da tecnologia para 
oferecer uma jornada de compra de 
praticidade e conveniência para quem 
frequenta suas 12 unidades distribu-
ídas nos estados do Sudeste, além 
de Alagoas, na região Nordeste, e no 
Distrito Federal. A companhia, que 
apresenta, em média, 500 SKUs por 
estabelecimento em itens de alimen-
tos, bebidas e snacks, planeja fechar 
2022 com 90 lojas e chegar ao fim de 
2023 com 500 unidades no modelo de 
franquias, que custam de R$ 200 mil 
a R$ 250 mil e com uma expectati-
va de retorno de 36 meses do capital 
investido. Para isso, Rodrigo explica 
que a companhia busca ser uma loja 
de conveniência autônoma, presente 
nas ruas das principais cidades do 
país, atendendo o cliente da maneira 
que ele necessita e quer ser atendido.    

Qual é o posicionamento de vocês neste mercado  
de conveniência? 
É importante destacar que não somos loja de condomínio, não somos 
uma loja que fica dentro de empresa — o nosso modelo são lojas autô-
nomas de verdade que ficam na rua. Essa é a nossa tese: é a conveniên-
cia alimentar de rua no Brasil. De 2018 para cá, a gente vem evoluindo 
o modelo, aprofundando um monte de coisas. Em 2019, passamos por 
uma aquisição majoritária, por um investimento da Sapore, que é o 
maior grupo de alimentação corporativa do Brasil, que obviamente 
deu fôlego e credibilidade para expandirmos os nossos planos. 
 
Como surgiu a Zaitt? 
Em 2016, criamos um delivery de bebidas, achando que isso iria re-
solver um grande problema da humanidade, em Vitória, no Espírito 
Santo. Depois de um ano, sem funcionários, em que entregávamos 
e recebíamos pedidos, fomos aprofundando e aprendendo sobre o 
que era o varejo, especialmente sobre o que era a conveniência no 
Brasil e, obviamente, observando que existem muitas oportunida-
des nesse setor. Então, em 2017, buscando criar algo que fosse mais 
escalável e que tivesse mais diferenciais em relação à concorrência 
e para continuarmos levando tempo para as pessoas, mas de uma 
forma diferente, criamos um modelo de loja autônoma que pudesse 
ser pequena, escalável e que pudesse estar presente em todos os 
lugares, ou seja, estarmos sempre disponíveis para o cliente 24 horas 
por dia... aí a gente muda completamente o modelo e lança a primeira 
loja autônoma da América Latina lá em Vitória, em dezembro de 2017. 

PONTO 
DE VISTA  

 por Cristiano Eloi 

“Somos um modelo de lojas autônomas  
de verdade que ficam na rua” 
Rodrigo Miranda, CEO da Zaitt, diz que a rede não pretende se estabelecer em 
condomínios — e nem em empresas — e conta de que maneira pretende melhorar a 
experiência do cliente, seja na loja ou no delivery, e como planeja ter 500 unidades no 
modelo de franquias até o fim de 2023 em todos os estados brasileiros 
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E o plano de franquias dentro  
do negócio? 
Achamos a franquia fundamental, porque sempre 
acreditamos que seria fundamental ter sócios na 
ponta que pudessem dar esse grau de customi-
zação, de regionalismo, para cada uma das lojas 
dentro da diversidade brasileira. E o ano de 2021 
foi quando viramos totalmente a chave da Zaitt 
para virar uma franqueadora, mudamos pesso-
as, estrutura da empresa, crescemos o time quase 
três vezes ou mais até e, em um ano, fechamos 43 
contratos, extrapolando a nossa meta, que era de 
35 contratos. Para 2022, a nossa meta é a de fechar 
130 contratos, terminando o ano com 80 a 90 lojas 
rodando e para chegarmos no fim de 2023 com 
500 lojas abertas em contratos de franquia.  
 
Quanto custa uma unidade da Zaitt? 
O investimento fica entre R$ 200 mil a R$ 250 
mil, com retorno do investimento em 36 meses, 
e dentro da nossa proposta de valor ao franque-
ado está o baixo esforço operacional que ele terá. 

Não quer dizer que ele não irá trabalhar. Ele vai, 
sim, ter que dedicar algumas horas do dia dele, 
mas a gente trabalha para reduzir esse esforço 
que ele tem na ponta. Se em outras franquias, às 
vezes, ele até tem um retorno financeiro maior, 
isso é ilusório, porque esse cara não consegue 
ter um outro emprego, não consegue tocar um 
outro negócio, porque ele tem que se dedicar 
integralmente. Na Zaitt, não — ele pode apenas 
dispender algumas horas por dia ou ter um fun-
cionário meio período, que dá conta de cuidar de 
uma ou de mais lojas, e pode levar um modelo 
inovador, que realmente tem diferenciais compe-
titivos, para as cidades que os franqueados estão 
levando e criando um novo mercado.  
 
Como funciona o negócio?
Queremos ser um canal muito próximo com esse 
franqueado, para aprendermos muito com eles 
no dia a dia. Acreditamos que ser uma empresa 
ágil não é sobre você fazer coisas rápidas, mas 
sim você receber feedbacks rápidos e ajustar 

3
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de maneira ágil também, e é nisso que a gente 
acredita. Não queremos ter nenhum intermedi-
ário neste processo também. Seja na negociação 
ou no fazer da loja, a gente que cuida de toda 
a negociação, toda a captação de franqueados. 
Para o mix, temos um núcleo de varejo dentro 
da companhia, que olha só para isso, sortimento, 
estratégia de compras e estratégia de pricing e 
exposição, de acordo com a região. Começamos 
com uma loja faturando R$ 12 mil por mês. Hoje 
em dia – a gente não abre o dado oficial da em-
presa, mas duplicamos isso algumas dezenas de 
vezes – temos franquias. A nossa estimativa (e 
já temos unidades performando na maturidade, 
apesar do pouco tempo em que elas estão rodan-
do) é próximo de R$ 60 mil a R$ 70 mil por mês 
cada franquia na maturidade — esse é o plano 
que a gente desenha para elas. 
 
De que maneira funciona o 
aculturamento do consumidor? 
Atacamos em várias frentes para isso. As estra-
tégias de aquisição vão desde fazer eventos na 
loja, na inauguração, com música, passando pe-
los tradicionais vouchers de descontos, para as 
pessoas virem conhecer. E atacamos muito em 
duas frentes: público passante, sempre tentan-
do ter uma fachada clara, que mostre o que tem 
dentro da loja; e também o público residente, por 
meio de tráfego, mídia sociais. Com isso, conse-
guimos impactar muito quem está no entorno da 
loja também, mas estamos sempre testando no-
vos canais e novas oportunidades de trazermos 
novos clientes para a loja. 
 
Com a pandemia, houve uma 
remodelação do formato?
Fizemos uma virada muito grande com o deli-
very, que passou a representar mais de 50% da 
nossa receita no período do auge, depois nor-
malizou, mas, mais do que nunca, não é sobre 
o que a gente aprendeu, mas sobre o que o con-
sumidor aprendeu. Ele aprendeu que, para com-
prar produtos somente, ele não precisa mais 
sair de casa; então é mais do que mandatório: 

quando falamos de conveniência, temos de es-
tar presente no delivery. Então, a partir deste 
mês de março, iniciamos o Zaitt Ultra, que é 
o nosso braço de entrega na casa das pesso-
as, além das lojas autônomas. Acredito nessa 
complementariedade de canais para atender o 
cliente da maneira que ele quiser, na hora que 
ele quiser. A estimativa é de que ele dê um in-
cremento de 30% no faturamento, pelo menos 
nos próximos anos. 
 
De que maneira você analisa o mercado 
de consumo e as oportunidades dele? 
Esse mercado ainda está muito para trás em 
questão de evolução, de modelos, de aplicação 
da tecnologia eficiente mesmo, então tem que 
separar o que é fumaça do que é fogo. Acredito 
que tem muitas oportunidades de se potencia-
lizar a jornada, a experiência do cliente por 
meio disso. Mas acho que o futuro... se pegar-
mos uma cidade igual a São Paulo, quantas 
redes e quantos mercados diferentes se têm 
aqui em São Paulo? Então acho que é um jogo 
cada vez mais de posicionamento, o que cada 
mercado vai ter que o transforme em único 
para um determinado nicho de cliente — esse 
vai ser o grande jogo.
 
É o grande desafio para o futuro? 
Sim, é, de fato, o grande desafio para o futuro e é 
onde a gente tem concentrado as nossas energias 
aqui, em entender esse posicionamento, quem 
é o cliente que a gente quer atender da melhor 
forma possível. Reduzir atritos, dar agilidade, 
dar autonomia, dar customização em termos de 
posicionamento, sortimento, integrar outros ca-
nais, para que, se o cliente venha até a loja e caso 
não tenha algo, ele possa pedir em casa, possa 
ter um complemento. Então acho que o jogo é 
muito disso, como é que atendemos o cliente da 
maneira que ele quer e não mais da maneira que 
os nossos acordos mandam, não mais da ma-
neira do que a gente acredita, mas sim do que 
o cliente quer naquela experiência que ele está 
consumindo. Esse é o lema do jogo.  FO
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1
TARTARUGA COM BALA
A Arcor uniu duas de suas marcas 
e lançou a Tortuguita 7Belo. Com 
recheio de framboesa envolto em 
chocolate branco, a novidade agrada 
tanto o consumidor nostálgico 
quanto o público mais jovem.

2
UM CAFEZINHO
Disponível no mercado nacional, 
a L’OR traz uma nova linha de café 
premium e moído, com três tipos 
de torra de grãos que revelam 
sabores e aromas únicos: Delicado, 
Equilibrado e Intenso.

3
SAÚDE EM ALTA 
As bebidas high protein estão em 
alta no país. De olho neste cenário, 
a Daus lança a sua nova bebida 
proteica, NUP, disponível nos 
sabores Chocolate, Cappuccino 
e Coco para quem busca 
saudabilidade.

4
NOVIDADE  
CONGELANTE
Em parceria com a cantora Anitta, 
a Beats lança o Ice Pops. O produto 
está disponível nos sabores Gin 
Tônica, Moscow Mule e Mojito.

5
NOVO SABOR 
A YoPRO, marca de iogurtes e bebidas lácteas 
com alto teor de proteínas, lançou o UHT 
Morango. O novo sabor complementa a linha 
que já conta com os sabores Chocolate, 
Banana e Coco com Batata-Doce. 

6
SUSTENTÁVEL E SABOROSO  
O primeiro produto social da Nestlé é nacional. 
Em parceria com a ONG Gerando Falcões, a 
marca lança a Barra de Nuts&Frutas e investe 
os lucros em um projeto de desenvolvimento 
social nas favelas.

7
FAMÍLIA QUE CRESCE
A Mint Hortelã, tradicional bala mastigável, 
agora está disponível na versão esticadinha. 
Com 40 unidades — 12 cm cada —, o 
lançamento recebe uma embalagem flexível e 
um visual reformulado.

2
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Opções de itens para a data aumenta, com sortimento  
que preza também pelo autocuidado e bem-estar, além  

de promoções diferenciadas

Dia das Mães

O Dia das Mães é reconhecido no va-
rejo pelo aumento expressivo da de-
manda, que se traduz em um maior 
volume de vendas, perdendo apenas 
para o Natal. No autosserviço, não 
é diferente: há um número muito 
maior de clientes do que se observa 

em dias normais, seja em busca de ingredientes 
para um almoço especial — visto que em tempos 
de orçamentos mais restritos, muitas refeições, 
que antes eram feitas em restaurantes, agora são 
preparadas em casa —  ou em busca de flores, 
produtos de higiene e beleza ou até mesmo de ele-
trodomésticos e eletrônicos. Os supermercados 
passam a ser uma opção de compras para a data 
cada vez mais procurada pelo consumidor, dada 
a diversidade de opções de alimentos, bebidas e 
presentes em um único local.

Sendo assim, essa previsibilidade deve ser uma 
aliada do planejamento do varejista para ações 
assertivas que ajudem a impulsionar o consumo, 
aumentando o tíquete médio. Considerando-se 
que esta é uma das datas comemorativas com 
maior relevância e interferência no comporta-

mento e na rotina de compras do consumidor, 
recomenda-se um planejamento assertivo quanto 
à ambientação e promoções para este dia.

Nestas ocasiões, vale lembrar que o compor-
tamento do consumidor no ponto de venda sofre 
a influência direta de, basicamente, dois fatores: 
o aumento da oferta de produtos e o maior poder 
aquisitivo, que lhe possibilita a busca pela me-
lhor relação custo-benefício na hora das compras. 
Para entrar na disputa por sua preferência, o su-
permercado tem buscado modelos mais eficien-
tes de gestão, layout, atendimento e sortimento. 

Conhecer bem os hábitos de compra de seus 
clientes, para poder planejar as ações com bas-
tante antecedência e com diferenciais que a 
concorrência não possui, é uma boa estratégia, 
com resultados satisfatórios, pois ajuda em um 
melhor dimensionamento de estoques e na es-
colha de um mix de produtos definido com base 
na procura de anos anteriores e nas tendências 
de consumo do momento.

“Um ambiente que proporcione experiências 
sensoriais ao cliente, o que inclui o visual, auditi-
vo e cinestésico, por meio de um bom layout, deco-

•  texto TATIANA FERRADOR  •  redacao@supervarejo.com.br
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ração da loja, climatização e degustação, sem-
pre traz bons reflexos nas compras”, explica 
Priscila Guskuma, especialista em estratégia 
de negócios. “Ações promocionais precisam 
ser planejadas antecipadamente pelos super-
mercadistas e suas equipes, para que possam 
gerar antecipação, engajando seus clientes. O 
consumidor está concentrado nas redes so-
ciais e, por isso, é necessário se abrir e acei-
tar o digital como uma extensão do negócio 
físico”, complementa.

De acordo com dados da Kantar, com o au-
mento da vacinação, a data traz de volta um 
destaque comercial para as marcas de Higiene 
e Beleza — 12% dos lares receberam algum 
presente dessa cesta na data, aumentando 
o número de lares presenteados em 2021. O 
crescimento em valor na cesta de Presente-
áveis foi de 24%, e mais de 1,2 milhão de no-
vos lares receberam algum presente da cesta 
de Higiene e Beleza na sazonalidade no ano 
passado, com um desembolso de R$ 41, o que 
corresponde a um crescimento de 15,9% no 
preço médio versus o da ocasião em 2020. 

EM ASCENSÃO NO AUTOSSERVIÇO
Quando o assunto é beleza, as indústrias 
ainda focam muito nos canais farma e per-
fumaria, mas é nítido o movimento que vá-
rias redes de supermercados vêm fazendo 
para expandir o universo da perfumaria, já 
que este é um setor que contempla muitos 
produtos com margens interessantes que 
atraem o interesse do canal. 

A abertura do setor supermercadista para 
produtos de tratamento vem ao encontro das 
necessidades dos consumidores. As oportu-
nidades estão em criar um ambiente cada vez 
mais agradável e variado para que o consu-
midor possa ter uma melhor experiência de 
compra. No caso dos cosméticos, o grande 
desafio é diferenciar os diversos públicos a 
que são destinados.

Os presentes e as chamadas “lembranci-
nhas” movimentam de forma significativa 

PRISCILA, 
ESPECIALISTA EM 
ESTRATÉGIA DE 
NEGÓCIOS: AÇÕES 
PROMOCIONAIS DEVEM 
SER PLANEJADAS 
ANTECIPADAMENTE

2

o comércio e o consumo na data, e entre os 
itens mais presenteáveis estão — além de ali-
mentos para o almoço de confraternização 
com a família, como carnes, massas, molhos 
e sobremesas — cosméticos e perfumes, se-
guidos de itens de moda e acessórios.  

Vale destacar que o uso de produtos de 
beleza e cosméticos se fortaleceu durante a 
pandemia, por conta da valorização do auto-
cuidado e da difusão das rotinas de beleza e 
cuidados pessoais. 

Segundo um levantamento realizado pela 
startup Opinion Box para a Flora, detentora 
das marcas Francis, Neutrox e Phytoderm, 
hoje o brasileiro dá mais importância para 
os cuidados pessoais, e cerca de 66% das 

Ações promocionais ideais 
para a ocasião 

Sorteios: nas compras acima de “x”, o consumidor 
concorre a prêmios, que podem ser, por exemplo, 
cestas de café da manhã, cozinha completa, vale- 
-compras etc. Cada empresa precisa entender sua 

realidade e criar algo que motive os clientes a participarem.

Live commerce: uma modalidade que está 
chegando para revolucionar o varejo. O conceito 
é levar a loja para a casa do cliente, mostrando as 

ofertas, lançamentos e oportunidades, principalmente, para as 
que possuem e-commerce, delivery e vendas pelo WhatsApp, 
trazendo muitos resultados.

Rádio interna: estratégia que parece simples e 
óbvia, porém, que muitas lojas não fazem. Essa é 
uma ótima ação para manter os clientes informados 
sobre os setores onde desejam destacar ofertas e 

campanhas durante o período de compra.

Eventos de degustação: em parceria com 
fornecedores, crie ambientes de experiências em 
alguns pontos do supermercado, principalmente 
para as marcas e produtos que deseja destacar.

Fonte: Priscila Guskuma, especialista em estratégia de negócios.

tópicos:  DIA DAS MÃES • PROMOÇÃO • BELEZA • ALMOÇO • AUTOCUIDADO
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OS PRODUTOS MAIS CONSUMIDOS NO 
SUPERMERCADOS TONIN, rede com 
18 atacarejos nos Estados de Minas 
Gerais e São Paulo, são os de bazar 
(conjuntos de taças, copos, faqueiros 
etc.), de perfumaria (hidratantes, deso-
dorantes, kits de produtos de beleza), 
produtos para preparação do almoço 
(carnes para churrasco, aves, baca-
lhau, massas, conservas, legumes, 
bombons) e eletroportáteis.
“Buscamos pensar em ações que sur-
preendam nosso cliente. Em anos an-
teriores, fazíamos café da manhã nas 
lojas, e a receptividade dessa ação 
sempre foi muito positiva, mas infeliz-
mente, em virtude da pandemia, há dois 
anos ela não é realizada”, lembra José 
Geraldo do Nascimento, gerente comer-

cial da rede. “Mesmo assim, seguimos 
apostando em ações promocionais para 
a sazonalidade, que trabalham a emo-
ção, a valorização da figura materna, a 
família, juntamente com outras, para 
proporcionar experiências memorá-
veis, sem deixar de lado o trabalho de 
um bom mix de produtos e ofertas."
Em ascensão, os produtos de perfu-
maria e beleza representam cerca de 
5% do negócio, devendo crescer cerca 
de 10% em relação ao ano anterior. “Em 
um ano bastante atípico, onde a pan-
demia restringe um pouco a ida aos 
supermercados e a indústria, por sua 
vez, encontra algumas dificuldades no 
abastecimento em função da dificul-
dade na aquisição de insumos para a 
produção, com índices de ruptura che-
gando a 12%, 15% em alguns casos, o 
grande desafio será ter em sua loja to-
do o portfólio proposto para essa data”, 
pontua Nascimento.
“O que devemos fazer é antecipar o 

S U P E R M E R CA D O S 
T O N I N:  R U P T U R A 
E M  BA I X A ,  B E L E Z A 
E M  A LTA

NASCIMENTO, DO TONIN: CRIAR 
EXPERIÊNCIAS MEMORÁVEIS E UM BOM 

MIX DE OFERTAS PARA A DATA

máximo possível a compra desses 
produtos, fazer uma exposição ante-
cipada, despertar antecipadamente o 
desejo de compra, por meio de elabo-
rada campanha de marketing, seguir 
rigorosamente todos os protocolos de 
segurança contra a Covid-19, para que o 
consumidor se sinta seguro e confortá-
vel ao realizar suas compras e que tam-
bém possa efetuar as suas compras por 
meio do e-commerce, onde acabamos 
de lançar uma nova versão do aplicati-
vo, caso seja a sua preferência.”

2

A Flora percebe que cada vez mais os pro-
dutos com foco em cuidado e perfumação ga-
nham uma atenção especial nas prateleiras 
nessas datas comemorativas, como afirma 
Ana Angélica Vitorino, gerente de Marketing, 
responsável pela marca Phytoderm. “Esses 
produtos se tornam itens totalmente pre-
senteáveis nessas ocasiões, levando valor 
agregado à loja, principalmente se expostos 
em pontos extras e de maior circulação, que 
despertam a compra por impulso”, diz. 

A executiva ressalta ações importantes no 
PDV para o incremento das vendas, que vão 
além de demonstradoras no local. “Oferecer 

pessoas entrevistadas adotaram uma nova 
rotina de autocuidado. No quesito “rotina de 
beleza”, os cuidados que as pessoas mais 
tomaram foram o uso de máscaras faciais 
(45%), banhos de sol (32%), rotina de skin-
care (30%) e banhos relaxantes (25%). E 
quanto ao formato de compras, a pesquisa 
revelou que 64% do público preferem re-
alizar as compras em lojas físicas, princi-
palmente em se tratando de cosméticos e 
produtos para cuidados pessoais. Para mais 
de 60% dos entrevistados, o grande motivo 
de escolher a loja física é “ver e sentir” o 
produto pessoalmente. 

ANA ANGÉLICA, DA 
FLORA: PRODUTOS 
DE CUIDADOS 
PESSOAIS SE 
TORNAM ITENS 
TOTALMENTE 
PRESENTEÁVEIS  
NA DATA

2





E S P E C I A L Dia das Mães

36  | SUPERVAREJO  | março 2022

“QUANDO PENSAMOS EM PRESEN-
TES PARA AS MÃES, AS FLORES 
SÃO SEMPRE BASTANTE PROCU-
RADAS, assim como outros tipos 
de plantas. Doces como bombons, 
chocolates e tortas também têm 
bastante saída, assim como kits 
presenteáveis de perfumaria”, 
enumera Patrícia Rotelli, gerente 
comercial de Mercearia do Prezu-
nic, rede com 31 lojas no Estado 
do Rio de Janeiro. “Há, ainda, uma 
procura importante por especiarias 
e bebidas específicas, como espu-
mantes, vinhos e gin. Já em relação 
a itens para receber as pessoas em 
casa, queijos especiais, aperitivos 
em geral, geleias, torradas, tortas, 
sorvetes, sobremesas e itens para 
o almoço estão entre os mais pro-
curados para a ocasião.”
A rede aposta na ambientação na 
entrada das lojas, com flores, itens 
e kits presenteáveis para as mães, 
assim como exposição de tortas de 
fabricação própria personalizadas 
para o dia, que costumam dar bons 
resultados. Somando-se a isso, 

ações de combos, “leve e pague” 
e montagem de kits são conside-
radas ideais para movimentar as 
categorias. “Temos kits de sabo-
nete com esponja de banho e óleo 
relaxante; kit com xampu, condi-
cionador e creme de tratamento 
para o cabelo; máscaras e cremes 
faciais; espumante e vinhos com 
taça, e linhas de bomboniere pre-
senteáveis”, diz Patrícia.
 No Prezunic houve um aumen-
to significativo no consumo de 
produtos para cuidados pessoais 
(cabelo, corpo, rosto etc.), no iní-
cio da pandemia, com um pico de 
vendas dessas categorias. O clien-
te transferiu esse cuidado que era 
feito fora de casa para dentro de 
casa, e esse consumo, que poderia 
ter diminuído, se manteve mesmo 
após a flexibilização e a reaber-
tura dos estabelecimentos. Por 
isso, a expectativa é de que parte 
dos clientes aproveite a compra 
abastecedora para montar kits 
presenteáveis com os itens da per-
fumaria, aproveitando também o 

S U P E R M E R CA D O  P R E Z U N I C: 
M Ú S I CA  E  M I M O S  PA R A  
O  D I A  DAS  M Ã E S

cross merchandising no corredor e 
utilizando produtos correlatos que 
são impulsionadores de negócio, 
como, por exemplo, o creme de tra-
tamento próximo à tintura, a más-
cara facial com o creme facial etc. 
Já a seção de produtos femininos 
teve um crescimento de 20% em 
comparação com o ano anterior, 
e segue movimentada pelos lan-
çamentos. “Entre os principais 
desafios na seção de produtos 
femininos está continuar atrain-
do a atenção dos clientes com os 
lançamentos, já que é fundamental 
manter o timing entre propaganda 
(indústria), exposição em loja e 
ação promocional”, lembra. 
“Para este ano, uma novidade: fa-
remos uma ação de voz e violão nas 
lojas, além de distribuição de rosas 
vermelhas e ações em parceria 
com a indústria, privilegiando as 
mamães que estiverem em nossas 
lojas físicas”, diz a executiva.

Segundo a Euromonitor, a categoria de Higiene, Beleza e Cosméticos é 
muito relevante no Brasil e atingiu R$ 128 bilhões em 2021, com crescimento 
de 4,9%, sendo que 30% das vendas são feitas por meio de varejistas de 
alimentos, como supermercados, hipermercados e atacarejos. O crescimento 
do e-commerce é muito alavancado pela categoria de Higiene e Beleza e se 
constitui como oportunidade de expansão do negócio.
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o produto em uma embalagem, seja um kit 
pronto, uma sacolinha, ou até mesmo uma 
“peteca” (aquele saquinho transparente com 
lacinho, muito utilizado no varejo alimentar), 
são ações simples, mas de grande resultado”, 
destaca Ana Angélica.

De acordo com o Painel de Dados de Mer-
cado da Abihpec — Associação Brasileira da 
Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos, o segmento de Perfumaria foi 
o que apresentou a melhor performance, 
atingindo alta de 22% em vendas ex-factory 
no primeiro quadrimestre de 2021, quando 
comparado com o mesmo período de 2020. 
O destaque fica por conta da perfumaria fe-
minina, que teve um crescimento de 26% no 
primeiro quadrimestre de 2021, contra 15% 
da perfumaria masculina. 

Quando o consumidor vai ao supermercado 
neste período, os produtos mais buscados são 
os presenteáveis, que vão desde um sabonete 
premium, com alta perfumação e fragrância 
sofisticada, com embalagem marcante, em 
unidade ou compondo um kit bem hidratante 
e com ingredientes diferenciados e funcio-
nais. A afirmação é de Telmo de Campos, 
head de Marketing da Davene, que defende 
que, para atrair o consumidor, as exibições 
nos PDVs precisam fazer o link com a data do 
período em questão e direcionar a atenção do 

shopper com produtos que possam ser adqui-
ridos para presentear alguém. “A mãe, a avó 
e a sogra são as figuras em destaque para o 
Dia das Mães, e a criação de kits direcionados 
para este público ajuda a acelerar a decisão 
na ocasião de compra”, explica.

Para o executivo, a inovação é um aspecto 
muito importante. “A maioria dos consumi-
dores toma a decisão de compra no próprio 
PDV, quando não o faz online. Por isso, estar 
bem abastecido, com boa exposição, demons-
tração e promocionado, ajuda a aumentar as 
vendas”, ressalta o executivo. 

Campos lembra que a pandemia promoveu 
profundas mudanças no comportamento do 
consumidor, até por conta da diminuição 
do poder de compra, mas se espera que, em 
2022, as pessoas retomem rotinas e hábitos”. 
Diante dessas oscilações do mercado, a em-
presa segue em busca da inovação constan-
te, apostando em perspectivas de mais ações 
nos PDVs. “Envolver consultoras e demons-
tradoras, recurso que foi bastante prejudica-
do como ferramenta de alavancagem de ven-

TELMO, DA DAVENE: 
PDV PRECISA 
DIRECIONAR A 
ATENÇÃO DO 
SHOPPER COM ITENS 
PRESENTEÁVEIS
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das nestes últimos dois anos, começa a ser 
repensado para este. Outro ponto relevante 
foi a alta nos insumos, gerando uma pressão 
significativa no aumento de preços, o que nos 
levou a uma redefinição e busca por novas 
configurações de produtos que atendam ao 
desembolso médio para determinadas cate-
gorias”, pondera.

PARA TODOS OS PERFIS
Entre os itens mais consumidos no autos-
serviço estão os alimentos relacionados 
às comemorações, como carnes e massas. 
Atualmente, os consumidores têm buscado 
mais a alimentação em casa, em virtude da 
oscilação econômica e retração da renda mé-
dia, mas sem renunciar a alguns produtos 
que consumiam em restaurantes. 

Há uma mudança no perfil de mães, e isso 
precisa ser considerado pelo varejista para a 
data. Diminui a presença de mães que ocu-
pam o papel exclusivo de dona de casa e que 
buscam apenas referências de novidades 

de utensílios domésticos, e ganham maior 
relevância mulheres que desejam ser pre-
senteadas com produtos de higiene, beleza e 
tecnologia. Assim sendo, não há uma seção 
específica para mães no supermercado. Seja 
em pontos extras, pontas de gôndolas, sam-
pling etc., o varejista pode usar a exposição em 
vários pontos da loja para atrair mais vendas.

O foco da Tramontina para este ano será 
trabalhar os canais autosserviço, departa-
mental e presenteiros. Os packs promocionais 
foram desenvolvidos pensando na solução 
de execução no físico e no digital, garantin-
do uma experiência de compra diferenciada 
para o consumidor. “O destaque será para 
as estações de cartões DIY (“faça você mes-
mo”), com adesivos que terão frases de agra-
decimento para as mães. Também teremos 
materiais de merchandising para cada canal 
e variações de materiais para os canais digi-
tais”, explica Rosane Mesturini, diretora de 
Marketing Corporativo da Tramontina.

A Val Alimentos também prepara o PDV 
para o Dia das Mães com foco na tradição do 
almoço de domingo. “Essa época costuma 
trazer um aumento nas vendas de atomata-
dos, especialmente de molhos de tomate, já 
que a macarronada é um dos pratos mais co-
muns nos almoços de família”, lembra Rober-
to Rossi, diretor-superintendente da empresa. 
Doces também vendem mais neste período, 
segundo ele, assim como goiabadas e geleias. 

Para o PDV, a Val Alimentos aposta em de-
coração temática e em um display especial, 
além de um cross merchandising que facilite a 
compra. Rossi lembra que, para garantir boas 
vendas, o varejista precisa de uma programa-
ção prévia, com os produtos comprados com, 
no mínimo, 15 dias de antecedência, para que 
não faltem produtos nas gôndolas. “Também 
é necessário que o varejista faça uma análi-
se do estoque e dos históricos de vendas dos 
anos anteriores, para que possa fazer um pla-
nejamento para a próxima data”, diz. “E, para 
finalizar, o lojista deve saber quais foram os 

ROSANE, DA 
TRAMONTINA: PACKS 
PROMOCIONAIS 
PENSANDO NA 
SOLUÇÃO DE 
EXECUÇÃO NO FÍSICO 
E NO DIGITAL
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ROSSI, DA VAL 
ALIMENTOS: 
DECORAÇÃO 
TEMÁTICA, DISPLAY 
ESPECIAL E CROSS 
MERCHANDISING PARA 
FACILITAR A COMPRA
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produtos mais vendidos, tíquete médio das 
compras, ações promocionais realizadas, 
como foram as vendas entre os clientes que 
fazem parte de um programa de desconto ou 
fidelidade da loja, se houver, ou seja, obter o 
maior número de informações possível”.

A executiva Tânia Miné, especialista em 
trade marketing e proprietária da Trade De-
sign, também defende a importância da 
antecipação das compras e definição de 
estratégias para o Dia das Mães. “Em pre-
sentes, cestas de presentes e café da ma-
nhã, arranjos de flores naturais, espaços de 
beleza com kits presenteáveis de diversos 
preços e de chocolates presenteáveis são 
boas opções”, sugere. “Uma ação vencedora 
é utilizar o programa de CRM para perso-
nalizar ofertas para a base de clientes, com 
o objetivo de melhorar o relacionamento e 
aumentar o tíquete médio”.

Atualmente, é muito difícil dissociar os am-
bientes físicos e digitais dos varejistas que são 
acessados durante a jornada do consumidor. 
Portanto, os supermercadistas devem com-
binar as ações nos diversos formatos físicos 
e digitais com a visão da omnicanalidade. Os 
consumidores precisam ser impactados nos 
diversos canais de vendas e comunicação. “A 
atração do consumidor por lojas físicas pode 
ser conseguida por meio de técnicas de visual 
merchandising, através do uso de ilhas de solu-
ções dedicadas à data. Uma ilha atrativa pode 
ofertar kits de presentes prontos para aqueles 
shoppers sem tempo e que deixam tudo para 
a última hora”, explica.

Os desafios são aproximar a experiência 
de compra nos supermercados daquela que 
o shopper teria em um magazine ou loja de 
shopping, sem perder os diferenciais do au-
tosserviço, que são praticidade e preço. 

TÂNIA, DA TRADE 
DESIGN:  UTILIZAR 
O CRM PARA 
PERSONALIZAR 
OFERTAS PARA A 
BASE DE CLIENTES É 
AÇÃO VENCEDORA

3
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De ponta

1

 A automatização de 
processos e a integração  

de informações têm  
possibilitado maior agilidade, 

controle e ganho de produtividade, 
e os supermercados que 

investiram em tecnologia já 
reconhecem esses benefícios

• texto  
TATIANA FERRADOR 

• redacao@supervarejo.
com.br
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CRM

a ponta

OS SUPERMERCA-
DISTAS buscam soluções 

que entreguem o máximo de re-
torno sobre o investimento e que façam 

sentido no planejamento do crescimento. 
O fato de estarem em um segmento competi-

tivo, com margens baixas e consumidores cada 
vez mais exigentes, faz com que a tecnologia ganhe 

o papel de protagonista para aqueles que quiserem se 
diferenciar e crescer de forma mais sustentável!
É preciso entender que, com a chegada das gerações Al-

pha e Z, os consumidores mudaram, e que a experiência de 
compra também mudou, visto que a pandemia moldou o com-

portamento do dia a dia. Consequentemente, a adequação das 
atividades ao longo da cadeia tornou-se essencial.

Controle de estoque com ferramentas de gestão, picking mais 
automatizado (voz, robôs etc.) e integração de toda a cadeia de su-
primentos para atendimento das lojas físicas, unida ao e-commerce, 
são temas-chave para aqueles que buscam eficiência operacional 
e crescimento da receita. As camadas de data analytics e mapea-
mento do perfil de consumidores também são parte importan-
tíssima desse ecossistema.

A disponibilidade de novas tecnologias tem aumentado a 
cada dia, e sua presença nas redes supermercadistas deixou 

de ser um diferencial para se tornar uma obrigação. “A boa 
notícia é que, de forma geral, as tecnologias têm se tornado 

mais acessíveis e hoje não é mais necessário fazer inves-
timentos absurdos e de risco para estar suficientemente 

atualizado”, explica Silvio Sousa, head do segmento de 
Varejo Supermercados da TOTVS.

O executivo afirma que os clientes têm buscado 
soluções em quatro frentes principais: siste-

mas de gestão de produtos (por exemplo: 
compras, abastecimento de lojas, pre-

cificação); sistemas de gestão de 
logística (como gerencia-

mento de de-
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CRM

SOUSA, DA 
TOTVS: “MELHOR 
EXPERIÊNCIA DE 
COMPRA, COM 
MAIS AGILIDADE E 
MENOS FILAS COM 
OS SISTEMAS DE 
RECOMENDAÇÃO 
DE OFERTAS AO 
CONSUMIDOR”
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pósitos); autoatendimento (exemplo: self-che-
ckouts) e sistemas de gestão do relacionamento 
com clientes (recomendação de ofertas, fideli-
zação de clientes, por exemplo).

A automação de processos permite que a 
operação do varejo ocorra sem falhas, como 
por exemplo, a ruptura de produtos. Sem a 
tecnologia, seria impossível mensurar a cada 
instante o que existe de disponível nas pratelei-
ras, o que há no estoque, o que tem de produto 
alocado em pontos errados dentro da própria 
loja. “Isso é muito mais do que a conta do que 
eu comprei para abastecer a loja e o que sai de 
produtos no checkout: é mapear com equipa-
mentos modernos o que acontece na loja des-
de quando um produto entra até a sua saída”, 
afirma Irineu Fernandes, CEO da GIC.

Para ele, nesse mercado de novas tecnolo-
gias que surgem a todo o momento, são dois os 
principais desafios: o primeiro, sobre o custo 
da tecnologia que vai ser usada. “Produtos e 
soluções desenvolvidos no exterior são caros, 
porque são calculados em dólar, principal-
mente com o câmbio desvalorizado. Por isso, 
criamos um laboratório moderno de inovação 
e desenvolvemos nós mesmos as nossas so-
luções. Aí a equação favorece para o varejista, 
sem falar que os valores usados para tecnolo-
gia são investimentos e não gastos”.  Já o outro 
desafio é sobre capacitar a mão de obra para 
acompanhar a evolução tecnológica, pois o ca-
pital humano é essencial.

Fato é que o novo consumidor quer ter suas 
expectativas atendidas e não se importa mais 
com o meio de compra e sim com a experiência 
que está tendo com a marca. Neste contexto, é 
razoável acreditar que as tecnologias de auto-
atendimento, que reduzem o atrito e melho-
ram a experiência, tais como self-checkouts, 
etiquetas eletrônicas e sistemas do tipo “scan 
& go”, têm causado grande impacto no varejo 
de autosserviço. “Sua utilização tem como fator 
determinante reaproximar o consumidor da 
loja física face ao crescente aumento das com-
pras online, sobretudo durante o cenário de 

ELIZABETE, 
DA FUJITSU: 
“SOLUÇÕES DEVEM 
ATENDER DESDE 
GRANDES REDES ATÉ 
MINIMERCADOS DE 
BAIRRO, FOCADOS 
EM MELHORAR 
A EXPERIÊNCIA 
DE COMPRA DO 
CLIENTE”
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pandemia”, afirma Rogerio Alegrucci, diretor 
da Arius Sistemas. “Temos notado um consi-
derável aumento na procura por sistemas de 
autoatendimento e, nesta esteira, por soluções 
que reduzem o atrito e melhoram a experiência 
do consumidor dentro da loja. Já no back office, 
houve, nos últimos meses, uma explosão pela 
procura de soluções de CRM (gestão do rela-
cionamento com o cliente), que permitem ao 
supermercadista interpretar o comportamento 
de compra dos consumidores, entender a afini-
dade entre produtos do mix e criar promoções 
dirigidas em parceria com a indústria”, explica. 

Como explica Thiago Simonato, CEO e funda-
dor da GS Ciência do Consumo, as tecnologias, 
quando bem aplicadas, impactam diretamente 
não só na decisão, mas na mudança de com-
portamento do consumidor, pois é o meio que 
permite transformar o dado em conhecimento, 
e esse conhecimento, na decisão de compra. 
“Quando usamos tecnologias aliadas e supor-
tadas por dados de consumo, navegação, locali-
zação, preferências legítimas, podemos ir além 
da oferta e do serviço óbvio, pois entregamos 
essas mesmas ofertas e serviços em alto nível 
de personalização e exclusividade, engajando 
o consumidor”, diz. “E quando essas tecnolo-
gias são integradas entre loja física x loja onli-
ne, gestão do estoque, gestão das categorias, 
performance do trade, análise do entorno etc., 
a oferta é cada vez mais precisa, e essa precisão 
influencia diretamente o consumidor”. 

Como lembra Alex Terra, diretor de Pro-
dutos e Inovação da Pricefy, um dos grandes 
desafios é a mudança de mentalidade do va-
rejista para "testar rápido e falhar rápido". “É 
preciso criar um processo de experimenta-
ções rápidas e baratas para poder testar as 
novas soluções tecnológicas e levar adiante 
aquelas mais promissoras”, enfatiza.

Estamos vivendo um momento único na his-
tória do varejo: nunca atendemos tantas gera-
ções diferentes de pessoas, desde os Baby Boo-
mers (nascidos nas décadas de 40 a 60) até os 
chamados Geração Z (nascidos após 1995), que 

tópicos:  TECNOLOGIA • SISTEMAS • INOVAÇÃO •  EFICIÊNCIA
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GPA: USO DE TECNOLOGIA 
IMPACTA NA REDUÇÃO  
DE CUSTOS

3

CHRISTIANE CRUZ 
CITRÂNNGULO, 

DIRETORA DE 
OPERAÇÕES DO PÃO 

DE AÇÚCAR

são nativos digitais e experimentam as lojas de 
forma completamente diferente. A loja pensada 
como um ponto de experiência precisa levar 
em conta os comportamentos diferentes en-
tre as gerações, acredita Terra. “Pense nesses 
dois exemplos: de um lado, uma jovem de 25 
anos vai às compras e se sente confortável em 
pegar algumas frutas, utilizar uma balança ele-
trônica para pesá-las, pagar no self-checkout e 
sair sem nenhum contato com os funcionários 
do supermercado (até porque estaria o tempo 
todo imersa no seu celular, mesmo durante a 
jornada de compra). De outro, está um senhor 
de 70 anos, que entra no supermercado, pega 
o panfleto impresso com as ofertas, conversa 
com os funcionários sobre a previsão do tem-
po, pede ajuda para pesar suas frutas e vai ao 

NO GPA EXISTEM MUITAS SOLUÇÕES QUE, HOJE, ESTÃO 
totalmente integradas à sua operação, com iniciativas 
desde o controle de qualidade, conexão com produto-
res, picking, autosserviço e gestão de relacionamento 
com o cliente.   Na frente de caixa, algumas tecnologias 
tornam a experiência de compra mais agradável, como o 
self-checkout, que são as estações de autoatendimento, 
e o “pré-scanning”, por meio do qual um colaborador faz 
o pré-escaneamento das compras do cliente enquanto 
ele aguarda na fila e, quando ele chega no caixa, apenas 
efetua o pagamento. E, ainda, há também os PDVs Touch, 
uma tecnologia que permite a automatização dos itens 
mais vendidos no Espaço Café.
Para o controle de estoque, o GPA tem iniciativas para o 
processo de reposição e ajuste de estoque que otimizam 
o tempo dos colaboradores e contribuem para uma maior 
eficiência na operação da loja. “Usamos investimentos em 
tecnologias que sabemos que têm impacto na decisão de 
compra do consumidor, que está no centro da inovação e 

também das decisões do Pão de Açúcar. Dentro de casa, 
temos um exemplo muito bacana, que são nossos aplica-
tivos de fidelidade, como é o caso do Pão de Açúcar Mais, 
que hoje tem mais de 8 milhões de pessoas cadastradas 
e uma base de dados de mais de 20 anos. A partir dessa 
base de dados, usamos tecnologias dentro dos apps, como 
os programas Meus Descontos e Stix, para influenciar as 
decisões de compra proporcionando uma experiência ex-
clusiva e personalizada”, explica Christiane Cruz Citrângulo, 
diretora de Operações do Pão de Açúcar.

caixa tradicional para fazer seu pagamento e 
sair da loja”, pondera. “Não podemos ser pola-
rizados no uso da tecnologia. Tudo se mistura.  
O self-checkout não elimina a necessidade de 
alguns caixas com funcionários; as etiquetas 
eletrônicas não substituem totalmente a comu-
nicação promocional com cartazes coloridos 
impressos, e assim por diante”.

Para Renato Domingos, sócio-diretor da VR 
Software, a experiência do cliente tem se tor-
nado cada vez mais prioridade para as empre-
sas, principalmente os supermercados. Por 
meio da integração de canais, o cliente tem 
a possibilidade de saber sobre as melhores 
ofertas de acordo com o seu perfil de compras, 
lojas mais próximas e até mesmo estoque de 
produtos, que estão diretamente ligados às 

SIMONATO, DA 
GS CIÊNCIA 
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Toyota: equipamentos desenvolvidos pela 
indústria que ajudam no processo de picking 
(separação de produtos) vendidos online

1

DENTRE AS DIVERSAS ATIVIDADES DO SETOR DE MOVIMENTA-
ÇÃO E ARMAZENAGEM, o picking (separação de pedidos) é a que 
representa um dos custos mais altos para as empresas. Isso 
ocorre porque, no processo, realiza-se a divisão de uma unidade 
em cargas menores para atender pedidos diversos. Cada movi-
mentação de carga gera um custo decorrente da mão de obra, 
energia, equipamentos, espaço físico etc. Por isso, é comum 
que o picking represente um custo total cerca de 20 a 50 vezes 
maior do que a movimentação de paletes cheios. Há, portanto, 
uma grande preocupação em busca de soluções que ofereçam 
maior eficiência e produtividade para a realização do picking. 
É verdade que a automação dos processos de material handling 
tem crescido consideravelmente. A expectativa é de que o mer-
cado caminhe nesta direção, impulsionado principalmente pela 
tendência de expansão do e-commerce. Porém o picking ainda 
é um processo realizado manualmente por grande parte das 
empresas, inclusive por grandes varejistas. Observando este 
comportamento do mercado, a Toyota Material Handling tem 

buscado desenvolver soluções para atender diversos níveis 
de complexidade de seleção de pedidos.
A Toyota possui soluções de picking “man to goods” para níveis 
baixos, médios ou até 12 metros de altura, cujo foco principal é 
a produtividade, a ergonomia e a segurança do operador. Re-
duzir o tempo entre uma parada e outra ao realizar os pickings 
e garantir uma condução amigável e intuitiva são alguns dos 
fatores fundamentais adotados desde a concepção do projeto 
dos equipamentos da Toyota. Há ainda soluções semiautôno-
mas, como o T-mote, que permite ao operador movimentar o 
equipamento remotamente, sem precisar realizar os frequen-
tes embarques e desembarques entre posições de picking 
mais próximas, bastando que ele utilize um pequeno controle 
para ficar com as mãos livres para desempenhar seu trabalho, 
mantendo o equipamento sempre a uma distância segura 
e pronto para suportar a atividade em andamento. Além de 
reduzir a fadiga do operador, o Toyota T-mote promete reduzir 
o tempo do ciclo de pickings em até 20%.

boas práticas do processo de compra, rece-
bimento e perdas”, explica. 

A Fujitsu, por sua vez, disponibiliza tecno-
logia que utiliza raios infravermelhos para 
capturar a imagem do padrão de veias da 
palma da mão para a autenticação de dados 
previamente registrados no sistema na hora 
do pagamento. “Uma grande rede de super-
mercados tem uma operação mais complexa 
e necessita de soluções mais robustas. No en-
tanto, mercados de bairro podem lançar mão 
de ferramentas acessíveis para melhorar tanto 
a experiência de compra do cliente quanto pro-

fissionalizar a gestão da loja como um todo”, 
afirma Elizabete Brandão, diretora regional 
de vendas para a América do Sul da empresa.

Para Christiano Martins, vice-presidente 
de vendas da Seal Telecom, quando se fala 
de compras em locais físicos, o desafio está 
em trazer essa experiência digital para as 
lojas e atrair os clientes nas ofertas e vendas 
de maior valor agregado. Soluções para co-
municação visual digital (conhecidas como 
digital signage), totens interativos, realidade 
aumentada e inteligência por meio de câ-
meras com analíticos crescerão de forma 

CARIONI, DA TOLEDO:  
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UTILIZA SEU TEMPO 
PARA A GESTÃO 
DA LOJA E NÃO 
MAIS EM TAREFAS 
OPERACIONAIS

2





T E C N O L O G I A

50  | SUPERVAREJO  | março 2022

CRM

exponencial ao longo dos próximos anos.
Martins destaca, ainda, que um alto inves-

timento de uma rede de supermercados para 
uma tecnologia na região A não necessa-
riamente se justifica nas regiões B ou C. Em 
contrapartida, essas regiões podem exigir um 
alto investimento em outra parte da cadeia de 
suprimentos, e por aí vai. “O fundamental é co-
nhecer seus clientes, seus comportamentos e 
se adequar através das tecnologias”, diz. “Há de 
se considerar, ainda, que não existe um projeto 
‘caro ou barato’, e sim aquele que melhor retor-
no dará, como, por exemplo, o que realizamos 
em um grande supermercadista, com sistema 
de câmeras com analíticos, gestão de monito-
ramento e integração com sistemas de alarme 
e equipe de campo, que geraram uma redução 
de furtos na rede em 80% e o investimento ini-
cial se pagou em menos de 12 meses.”

Outro caso citado pelo executivo é o de um 
supermercadista que gastava milhões por ano 
com cartazes coloridos para suas promoções. 
Após a análise do cenário, foi ofertada a digi-
talização deste processo, não somente para as 
promoções, mas também para a inclusão de 
campanhas e a possibilidade de a rede fazer 
o trade marketing com a indústria. “Toda a in-
fraestrutura e todos os monitores/painéis de 
LED ficaram a cargo da Seal Telecom e o ROI 
foi imediato, considerando que negociamos 
um contrato na modalidade ‘as a service’ e o va-
lor mensal total ficou abaixo do que gastavam 
previamente. Somado ao benefício financeiro, 
gerou-se uma nova e melhor experiência ao 
consumidor, e isso trouxe ganhos indiretos na 
receita”, conclui o executivo.

NOVOS HÁBITOS
Para Paulo César Gaion, coordenador da pós-
-graduação em Gestão Estratégica do Varejo do 
Senac EAD, a maioria destas soluções pode se 
adequar ao tamanho das operações, pois são 
escaláveis. “A tecnologia permite disponibilizar 
com melhor eficiência os produtos no momento 
e no lugar que o cliente deseja. Também possi-
bilita que o supermercadista conheça melhor 
os hábitos e comportamentos deste cliente e, 
assim, elabore as ofertas mais adequadas às 
necessidades e desejos do consumidor.”

Cabe também ao supermercadista entender 
este processo. Há ainda desafios relacionados 
à capacidade de investimentos, implantação e 
operação das tecnologias necessárias ao au-
tosserviço, sobretudo por parte dos pequenos 
e médios supermercados. A escolha das me-
lhores soluções e dos fornecedores adequa-
dos destas soluções é um grande desafio, que 
pode ser um fator crítico para o sucesso.

MÚLTIPLOS CANAIS
O uso das tecnologias em diferentes etapas 
da cadeia impacta na produtividade dos ti-
mes e das lojas, tornando os processos mais 
eficientes e reduzindo os custos. 

Um primeiro ponto é que, com uma opera-
ção otimizada e ágil, o consumidor economi-
za tempo, que é um dos bens mais valiosos 
que temos hoje. Além disso, o consumidor 
tem muito mais conveniência — por exemplo, 
com as diferentes opções de modalidade de 
entrega no digital, o self-checkout, o “pré-scan-
ning” e o PDV Touch, que tornam a experiên-
cia de compra mais fluida.  

O impacto da tecnologia acontece em duas 
frentes: na gestão do negócio e na performance 
de vendas. Na primeira, da porta para dentro 
do negócio, o uso de tecnologias arraigadas 
ocupa o time com tarefas rotineiras, o que 
reduz a produtividade e aumenta os custos 
operacionais. Além disso, não ter uma gestão 
de estoque integrada, inclusive conectando a 
operação física à digital, torna o negócio susce-

Um estudo da eMarketer mostra que a China se tornou, 
em 2021, o primeiro país onde o digital atingiu mais de 
50% das vendas no varejo, ou seja, já estamos em outro 
patamar no quesito "compra através da tecnologia". Há o 
surgimento também de novas frentes, como o metaverso, 
que podem mudar mais uma vez o modelo de compra.

ALEGRUCCI, DA 
ARIUS: “SOLUÇÕES DE 
AUTOATENDIMENTO, 
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E REAPROXIMAM 
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tível a erros humanos de contagem, 
além de fazer com que o lojista per-
ca oportunidades de vendas por não 
conseguir redirecionar itens do es-
toque para onde o cliente os procura. 

VALE QUANTO PESA
A tecnologia está cada vez mais 
presente também em sistemas de 
pesagem. Com a difusão de telas 
que cada vez mais se assemelham 
a telas de celulares, por exemplo, 
é possível ver imagem e descri-
ção do que está sendo pesado na 
balança. “Isso facilita o processo 
e diminui drasticamente os altos 
custos com treinamentos recor-
rentes e turnover, pois o próprio 
equipamento treina e orienta usu-
ários por meio de suas telas inte-
rativas”, explica João Ricardo Te-
nório Cavalcante, gerente técnico 
comercial da UPX. “Hoje tudo está 
interligado, e todos os nossos sof-
twares se comunicam com ERPs 
de forma instantânea e em tempo 
real. ”, explica.

Para Daniel Carioni, gestor de 
Marketing e Vendas da Toledo do 
Brasil, os supermercadistas estão 
em busca de soluções voltadas 
para  autoatendimento, controle de 
estoque, com ênfase em soluções 
que diminuam as rupturas de gôn-
dolas, identificação e controle de 
operadores, além de precificação 
eletrônica com o uso em conjunto 
de softwares de pricing, que possibi-
litam a maximização das margens. 
“O supermercadista que investe em 
tecnologia ganha em diversos as-
pectos. Diante disto, ele começa a 
utilizar o seu tempo em atividades 
de gestão da loja e não mais em ta-
refas operacionais”, explica.  

FERNANDES , DA 
GIC: A AUTOMAÇÃO 
DE PROCESSOS 
PERMITE QUE A 
OPERAÇÃO DO 
VAREJO OCORRA 
SEM FALHAS

2  Tecnologia de�ne Experiência

Acesse gicbrasil.com ou o QR Code
abaixo, e descubra o que estamos 
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Antonio Ascar

N
a verdade, isso é a minha vida." 
Essas foram as palavras ditas 
por Antonio Carlos Ascar, con-
sultor da Abras (Associação 
Brasileira de Supermercados) 
e escritor, quando perguntado 
sobre o que tanto lhe fascina no 

"fantástico mundo dos supermercados",  como 
ele mesmo gosta de se referir ao setor. Com 
mais de 50 anos de experiência no varejo de 
autosserviço, Ascar concedeu uma entrevista 
à SuperVarejo a respeito de seu mais recente 
lançamento Supermercados no Brasil — Conceitos, 
história e estórias, livro no qual ele traça uma 
linha cronológica entre o surgimento e o de-
senvolvimento deste modelo no país, por meio 
de análises de aspectos teóricos, práticos, e até 
mesmo com relatos de experiências pessoais, 
que trazem leveza à narrativa.

Dando continuidade à sua introdução lúdi-
ca, Ascar explica que o amor pelo varejo de 
autosserviço teve início na segunda metade 
da década de 1940, quando, aos oito anos de 
idade, foi jogar xadrez no Clube de Xadrez de 
São Paulo  e, pela primeira vez, avistou um 
estabelecimento chamado Casa Araújo, loca-
lizado na rua Araújo, no centro de São Paulo, e 
que depois seria definitivamente renomeado 
para Lojas Araújo. A memória vívida e nostál-
gica de Ascar remonta a detalhes de sua ca-
minhada por um corredor como nunca havia 
visto, no qual as gôndolas disponibilizavam 
os itens de modo que os pedidos em balcão 
não  seriam mais necessários. "A Lojas Araújo 
foi inaugurada em 1947, o que indica que o 
estabelecimento foi o primeiro autosserviço 
do Brasil, e eu o conheci. Nos anos seguintes, 
também tive contato com o Depósito Popular, 

“
Lançado pelo consultor de varejo Antonio Carlos Ascar, 
Supermercados no Brasil — Conceitos, história e estórias 

esboça a trajetória do especialista e acompanha as 
evoluções do setor até os dias atuais



Antonio Ascar
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que se transformou em autosserviço, e fui co-
nhecendo mais", relembrou.

Desde essas primeiras experiências, Ascar 
relata que o conceito de "supermercado" foi 
entrando gradativamente em sua vida, até 
que, em 1965, foi convidado para atuar no 
Pão de Açúcar. Na época, a rede tinha cerca 
de cinco lojas, e Ascar ajudou o grupo varejis-
ta a se desenvolver. O consultor trabalhou na 
companhia por 31 anos, passando por diver-
sos cargos executivos, como o de diretor de 
Recursos Humanos e até corporativo, sendo 
responsável por toda a operação do varejo.

Em um período em que todos os forma-
tos eram semelhantes, começou a aconte-
cer uma maior diversificação nos EUA e em 
alguns países europeus, o que acabou in-
fluenciando e promovendo mudanças dire-
tas no setor no território nacional. Durante 
toda a sua trajetória pessoal e profissional, 
Ascar viu a ascensão e queda de diversos 
formatos de autosserviço no Brasil e até 
colaborou para a consolidação de alguns.

De forma metafórica, Ascar aproveita para 
ressaltar que o formato da vez costuma ser di-
tado da mesma forma como a moda é, e ain-
da relembra uma história para exemplificar o 
conceito: "Lembro de um diretor que sempre 
usava uma gravata bem larga. Posteriormente, 
as gravatas da moda passaram a ser estrei-
tas, depois as largas, depois as de crochê, e ele 
sempre com a mesma gravata larga. Quando o 
questionei sobre o porquê de ele estar sempre 
usando a mesma gravata, mesmo que fora de 
moda, ele me respondeu: 'O senhor está enga-
nado. Eu entro na moda, saio da moda e, em 
seguida, entro na moda novamente'".

Ascar exemplifica o caráter cíclico do au-
tosserviço com relatos de décadas passadas 
no Brasil. "O hipermercado se popularizou 
no início da década de 80 e já perdeu muito 
poder desde então. O formato do momento 
é definitivamente o atacarejo — ou atacado 
de autosserviço misto. O Carrefour e o Grupo 
Pão de Açúcar cresceram forte com seus in-

tópicos:  LIVRO •  HISTÓRIA DO AUTOSSERVIÇO

vestimentos e agora acontece o mesmo com 
o atacarejo, com cada rede regional queren-
do ter o seu, como o Komprão Koch Atacadis-
ta, do Grupo Koch, no Sul, e o Mix Atacarejo, 
do Grupo Mateus, no Nordeste, por exemplo."

Além da tendência do atacarejo, Ascar 
afirma, ainda, que outro caminho dos dias 
atuais é voltar aos perecíveis e investir nas 
lojas de proximidade, com maior conveni-
ência para os consumidores que almejam 
um atendimento mais personalizado e de 
maior qualidade. "Já faz um tempo que a 
redução parece ser o caminho, já que lojas 
menores vêm fazendo sucesso." 

Na publicação, Ascar também fala sobre 
a história dos supermercados no mundo, e 
de como tudo começou, desde o comércio 
na Antiguidade até o surgimento do autos-
serviço e dos supermercados nos Estados 
Unidos. O escritor afirma, ainda, que quan-
do começou a abordar o canal no Brasil, 
sua maior preocupação foi a de perpetuar 
o nome dos mais diversos representantes 
que fizeram o setor se concretizar.   FO

TO
S:

 1 
IS

TO
CK

; 2
 B

RU
N

O 
BA

RR
OS

1



Supervarejo_add_202x266_mrt-22.indd   1Supervarejo_add_202x266_mrt-22.indd   1 08-03-2022   14:5808-03-2022   14:58



56  | SUPERVAREJO  | março 2022

G E S TÃ O

texto
HELOÍSA  

NORONHA
redacao@ 

supervarejo. 
com.br

Carreiras 
PROMISSORAS 

1  



 março 2022 | SUPERVAREJO | 57 

N
o mundo antes da pandemia, a 
transformação digital já era uma 
palavra de ordem no varejo. Entre-
tanto, várias barreiras de acesso — 
renda, tecnologia e cobertura, só 
para citar algumas — mantinham 
a evolução em ritmo lento. Com as 

necessidades e restrições impostas pela Covid-19, 
a transformação digital se acelerou em demasia e 
fez com que as empresas buscassem, às pressas, 
profissionais de diversos setores para atenderem 
a demandas como montar um e-commerce ou um 
sistema de delivery, por exemplo.

Esta conjuntura, que atualmente atravessa uma 
fase de melhorias e ajustes, mostra que o setor su-
permercadista não opera mais no modo tradicional. 
Novos cargos, atividades diferentes e formações es-
pecíficas são atributos primordiais num segmento 
que se mostra cada vez mais competitivo. "Todas as 
profissões relacionadas a tecnologia terão impor-
tante crescimento nas próximas décadas. Quando 
pensamos no setor supermercadista, os destaques 
vão para funções ligadas a e-commerce, ciência de 
dados e infraestrutura de tecnologia", comenta Luiz 
Drouet, presidente da ABRH-SP (Seccional São Pau-
lo da Associação Brasileira de Recursos Humanos).

Para José Mauro Nunes, docente da FGV-E-
BAPE (Fundação Getúlio Vargas — Escola Bra-
sileira de Administração Pública e de Empresas), 
o principal alvo foi e segue sendo a busca por 
profissionais que possam auxiliar nos proces-
sos de transformação e aceleração digital. "No 

Com as mudanças e inovações colocadas em prática nos últimos 
anos, hoje, quais as profissões, áreas e habilidades essenciais para 

os supermercados? Um time de especialistas responde

RH

setor supermercadista, em especial, altamente 
dependente do varejo físico, tais competências 
se tornaram imprescindíveis dada a migração 
dos consumidores para a compra via e-commer-
ce e aplicativos de telefones celulares, além da 
busca de ofertas por meio das redes sociais. As-
sim, profissionais de marketing digital ganham 
importância nesse cenário", comenta.

Com a migração para o meio digital e a integra-
ção deste com o ambiente físico, entender a ex-
periência do cliente torna-se crucial para mini-
mizar os atritos e gargalos durante o processo de 
compra. Dessa forma, designers e profissionais 
com competências na área de UX (User Experien-
ce) e CX (Customer Experience) se tornam ativos 
importantíssimos para o varejo, pois além de oti-
mizarem a jornada de compra do consumidor, 
possibilitam aumentar os índices de satisfação 
do cliente (via métricas como o NPS), gerando 
engajamento e fidelização.

Para Ricardo Pastore, docente e coordenador 
do Núcleo de Varejo e Retail Lab da ESPM-SP 
(Escola Superior de Propaganda e Marketing), a 
área de logística também é superestratégica no 
desenho do Varejo 5.0. "A loja está cada vez mais 
integrada em ecossistemas e em marketplaces, 
com recebimento e entrega de pedidos em um 
curto espaço de tempo. Por isso, um cargo que 
deve ganhar relevância é o de engenheiro de da-
dos. Apesar de o varejo utilizar tecnologias de 
terceiros, à medida que o negócio se desenvolve, 
o empresário sentirá a necessidade de ter uma 
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área interna de desenvolvimento 
complementando a tecnologia que 
é adquirida", observa.

Pastore vislumbra que a área de 
gestão de pessoas também vai ser 
empoderada com tecnologia, propó-
sito e uma agenda ESG — sigla para 
Environmental, Social and Governance 
(em tradução livre, Ambiental, So-
cial e Governança). "Uma área que 
pouco se tem falado no Brasil, mas 
que na Europa já é uma realidade, é 
a rastreabilidade, que ajuda a em-
presa a rastrear desde a origem al-
gumas cadeias alimentares através 
de blockchain", completa.

Com a aceleração digital, houve 
grandes mudanças na jornada de 
compra dos clientes e o surgimento 
de novos canais de vendas, como 
WhatsApp, live streaming, e-ecom-
merce e marketplace. É natural que 
essas mudanças influenciem no 
papel de quem trabalha no varejo.  

"Os colaboradores passam a exe-
cutar funções multiplataformas para 
garantir uma boa experiência do 
cliente desde a divulgação dos pro-
dutos, ativação e manutenção. Dessa 
forma, surgem metas e atribuições, 
entre as quais, atividades de growth 
marketing: analisar métricas; gerar 
ações que estimulem as compras e 
construir relacionamentos de longo 
prazo, para gerar vendas recorren-
tes, conduzir constantemente no-
vos clientes à marca, para aumen-
tar a receita e encontrar maneiras 
inovadoras de manter os clientes 
engajados e incentivá-los a promo-
ver sua marca", explica Vera Rutho-
fer, docente dos cursos de MBA em 
Marketing, Inteligência Competitiva 
e Gestão Estratégica de Vendas da 
Universidade Anhembi Morumbi. 

CARGOS ESSENCIAIS
Novas necessidades, novas incumbências e, claro, no-
vos ofícios sob a mira do varejo. Alguns são, de fato, 
uma demanda recente; outros estão numa fase de res-
significação das atribuições. Para aumentar a receita de 
vendas, a área de varejo exige, a cada dia, pessoal trei-
nado para entender as necessidades atuais do mercado. 
Para isso, novas carreiras surgiram, repletas de olhares 
organizacionais. Essas ocupações são baseadas em di-
ferentes conhecimentos, sendo que algumas técnicas 
são mais especializadas e envolvem análise econômica. 
Entre os exemplos mais emblemáticos estão:

GERENTES DE MÍDIA SOCIAL E STORYTELLERS
"O surgimento das mídias sociais nos últimos dez anos 
permitiu que os varejistas comercializassem sua marca, 
produtos ou serviços diretamente para consumidores 
em todo o mundo. Espera-se que o papel das equipes 
de mídia social aumente nos próximos cinco anos para 
se tornar um elemento integrante dos empregos do va-
rejo do futuro. Será vital que as empresas invistam para 
resistir à concorrência e prosperar entre os crescentes 
domínios de mídia social e compras online", pondera 
Gustavo Ferreira, gerente de Transição de Carreira da 
consultoria Thomas Case.

DROUET, DA ABRH-
SP: PROFISSÕES 
RELACIONADAS 
A TECNOLOGIA 
TERÃO IMPORTANTE 
CRESCIMENTO NAS 
PRÓXIMAS DÉCADAS

2  

1  

PASTORE, DA 
ESPM: ÁREA DE 
ENGENHARIA DE 
DADOS É 100% 
RELEVANTE PARA O 
NEGÓCIO

2  
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Hoje, as vendas são feitas nas re-
des sociais. Facebook, Twitter e Ins-
tagram são exemplos de plataformas 
online que permitem que clientes e 
empresas interajam e fechem negó-
cios. "No entanto, esse processo pre-
cisa ser cuidadosamente elaborado 
para que uma estratégia de vendas 
seja bem-sucedida. Neste caso, o 
ideal é trabalhar com profissionais 
especialistas, capazes de concentrar 
esforços para melhorar o desempe-
nho da empresa, o engajamento e o 
relacionamento com os clientes. O 
resultado é um posicionamento de 
marca fortalecido, o que, por sua vez, 
aumenta as vendas.

  ANALISTA/COORDENADOR DE 
MARKETING DIGITAL
Posição-chave para desenvolver 
ações específicas e estratégicas para 
que o varejista consiga vender mais, 
promover os produtos de sua loja, 
entender os clientes e também to-
mar decisões antes dos concorren-
tes. "No cenário atual, o digital não é 
mais tendência, mas sim realidade. 
Temos que pensar em um conjunto 
de informações e ações que podem 
ser feitas em diversos meios digitais 
com o objetivo de promover empre-
sas e produtos. Elas começam com a 
produção de conteúdo, que deve ser 
distribuído pelas redes sociais, site e 
blog, entre outros meios, para gerar 
engajamento do cliente", avalia Vera.

OPERADORES LOGÍSTICOS
Oferecer serviços de entrega rá-
pidos, confiáveis e seguros é uma 
prioridade crescente para mui-
tos varejistas. Serviços pontuais, 
como entrega no mesmo dia e ser-
viços nomeados, e inovações tec-

H A B I L I D A D E S  E M  A LTA

 C O N H ECI M E N T O S T ÉCN I C O S S O BR E P R O D U T O S E S E RV I Ç O S  
Saber o que a empresa oferece aos seus clientes não é mais um 
diferencial — é uma obrigação, independentemente do cargo. Ao 
demonstrar profunda compreensão do produto ou serviço que a marca 
está comercializando, o colaborador pode transmitir credibilidade 
aos clientes. "Além de criar uma sensação de confiança, isso também 
aumenta as vendas. Esses conhecimentos ainda permitem fazer vendas 
flexíveis, vender vantagens e benefícios, usar a tecnologia como aliada e 
dominar estratégias", indica Vera.

 B O A  C O M U N I C A Ç Ã O  
Envolve falar e escrever da forma mais clara e coerente possível, além 
de saber ouvir as necessidades dos clientes e responder as perguntas 
com precisão. Assim, é possível evitar desinformação e frustração.

 Ó T I M O  R E L A C I O N A M E N T O  I N T E R P E S S O A L 
Quem lida diretamente com o público deve se comunicar de maneira 
amigável e prestativa. Um bom atendimento pode ser a chave para a 
satisfação do cliente e até mesmo para a fidelização. O mesmo vale para a 
construção de bons relacionamentos com equipes de trabalho e colegas, 
que se tornam mais cooperativos em um bom ambiente de trabalho.

 P E R S U A S Ã O 
Colaboradores devem entender quem frequenta o supermercado, 
observar como eles se comportam e identificar como melhorar a 
experiência de compra. Quanto mais você souber sobre seu público e 
produto, melhor será a venda.

 A G I L I D A D E  D E  A P R E N D I Z A G E M  ( L E A R N I N G  A G I L I T Y ) 
"Tem sido considerada uma competência-chave, pois viabiliza 
o desenvolvimento de todas as outras habilidades, facilitando 
uma jornada de lifelong learning, em que os profissionais evoluem 
indefinidamente numa agenda de constante atualização e 
aperfeiçoamento", aponta Drouet, da ABRH-SP.

 T E C H - S AV V Y  (FA C I L I D A D E  C O M  T E C N O L O G I A ) 
Quando os profissionais se adaptam e aprendem  
mais rapidamente sobre novos softwares, sistemas  
e equipamentos.

A qualificação dos profissionais do varejo exige o 
desenvolvimento de soft skills (habilidades comportamentais) e 
hard skills (habilidades técnicas). Alguns exemplos:
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nológicas, como serviços autôno-
mos de entrega de supermercado e 
entrega por drone, estão em ascen-
são. Esses serviços, entre muitos 
outros, exigem operadores logís-
ticos e operacionais qualificados 
para organizar, planejar e regular 
cada uma de suas fases.

ANALISTAS DE DADOS 
À medida que o mundo é cada vez 
mais governado por dados, torna-se 
igualmente mais importante que os 

O varejo requer profissionais em di-
versas áreas, devido ao dinamis-
mo e complexidade que demanda. 
Existem novas profissões surgindo 

e novos direcionamentos para antigas pro-
fissões, que passam a ter uma nova impor-
tância. "Por essa razão, os profissionais de 
marketing e comunicação necessitam cada 
vez mais estar atualizados em estratégias 
digitais, garantindo uma User Experience 
consistente em todos os PDVs físicos e di-
gitais, com uma estratégia de marca prepa-
rada para o alt-commerce", afirma a especia-
lista em varejo Alessandra Andrade, gestora 
do FAAP Business Hub, da FAAP (Fundação 
Armando Alvares Penteado).
Segundo Alessandra, os profissionais liga-
dos à área de gestão/administração pre-
cisam estar capacitados para os grandes 
desafios da integração da cadeia de logís-
tica, tanto para suportar o atendimento ao 
cliente quanto para trabalhar a integração 
completa de estoques e fazer uma ges-
tão de suprimentos eficiente para a área 
de compras, levando em consideração os 
novos desafios do comércio internacional 

pós-pandemia, tendo a capacidade de de-
senvolver uma rede local de fornecedores.
Já os profissionais ligados à área de TI pre-
cisam estar em constante atualização com 
as novas tecnologias e ferramentas. "Inte-
ligência de dados é fundamental para criar 
uma experiência personalizada de compra, 
fazer análises preditivas e fidelizar clientes. 
Aliás, tenho visto em inteligência de dados 
e desenvolvimento de perfil ou personas de 
consumo a valorização do trabalho do an-
tropólogo para a análise de dados", declara 
Alessandra, que salienta que a área de en-
genharia precisa estar preparada para o de-
senvolvimento de ambientes tecnológicos 
virtuais (como o metaverso) ou presenciais. 
Está em curso muito desenvolvimento em 
automação e robótica em centros de distri-
buição. "Inovação e Design, Marketing Digital 
e Data Sciences se tornam cursos impres-
cindíveis para esse setor, pois internalizam 
competências digitais, tais como Big Data, e 
de centralidade no cliente, que são cruciais 
para os desafios que o setor está enfren-
tando, e enfrentará, na próxima década", 
assegura Nunes.

A T U A L I Z A Ç Õ E S  R E L E V A N T E S

varejistas entendam a importância do papel do analista 
de dados. Analisar a maneira como os consumidores 
compram, gastam, navegam e interagem, por sua vez, 
permitirá que as empresas melhorem sua marca, marke-
ting e atendimento ao cliente em geral. "A função requer a 
captura e análise de dados, que servem de embasamento 
para planos estratégicos da empresa com a finalidade de 
engajar clientes e gerar lucro", explica Ferreira.

COORDENADOR DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO
"As empresas precisam cada vez mais de estratégias 
para influenciar o mercado, mas isso não pode ser fei-
to de forma intuitiva ou por acaso, devendo se ater a 

VERA, DA ANHEMBI 
MORUMBI: NOVAS 
CARREIRAS VISAM 
ENCONTRAR 
MANEIRAS 
INOVADORAS DE 
MANTER OS CLIENTES 
ENGAJADOS

2  

ALESSANDRA 
ANDRADE, DA FAAP: 
TRABALHO DO 
ANTROPÓLOGO VEM 
SENDO VALORIZADO 
PARA A ANÁLISE DE 
DADOS

NUNES, DA 
FGV-EBAPE: 
COMPETÊNCIAS 
DIGITAIS, TAIS 
COMO BIG DATA, SÃO 
CRUCIAIS PARA OS 
DESAFIOS ATUAIS
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informações e números para justificar as ações. Nesse 
sentido, se fazem necessários profissionais capazes de 
processar estatísticas e entender a dinâmica do mer-
cado", pontua Vera.

DESIGNERS DE EXPERIÊNCIA E VISUAL 
MERCHANDISING
"Embora as compras online estejam em alta, a impor-
tância do varejo de loja física segue crucial. Fazer com 
que os consumidores passem pelas portas das lojas e 
adquiram produtos é fundamental para que as empre-
sas mantenham sua presença física. Os designers de 
experiência desempenham um papel vital em lojas fí-
sicas, planejando e criando uma experiência i mersiva 
e encantadora. Espera-se que a procura por esse tipo 
de profissional cresça ainda mais, para atrair consu-
midores e mesclar o espaço físico de varejo com os 
avanços tecnológicos", fala Ferreira.

DIRETOR DE VENDAS E LOGÍSTICA
Como garantir que o produto solicitado pelo cliente che-
gue intacto ao destino dentro do prazo estipulado?    Este 
profissional é responsável pelo planejamento, progra-

mação e controle dos processos do 
departamento de vendas. O perfil 
do cargo exige visão abrangente, 
iniciativa e agilidade.

ANALISTA DE RECURSOS 
HUMANOS PARA O VAREJO
Focadas em volume de vendas, em 
geral, as equipes têm um número 
grande de colaboradores que, para 
bater metas, precisam estar moti-
vados e treinados. Esse profissio-
nal deve desenvolver atividades e 
implantar políticas de remunera-
ção, bem como de atração e reten-
ção de talentos.

ANALISTA DE CONTROLE DE 
INVESTIMENTOS
Especialista em fornecer suporte ao 
supermercadista/investidor, auxiliar 
nas tomadas de decisão e articular 
novas rotas de investimentos.  

FERREIRA, DA 
THOMAS CASE: 
ESPECIALISTAS EM 
MÍDIAS DIGITAIS 
RESULTAM EM 
POSICIONAMENTO 
DE MARCA 
FORTALECIDO
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E-commerce, que ganhou destaque com a pandemia, 
busca se consolidar como mais uma opção de compras 

ao consumidor e deve atuar, segundo especialistas, 
como um aliado das lojas físicas

•  texto TATIANA FERRADOR •  redacao@supervarejo.com.br

 varejo online

U
m estudo da McKinsey & Company 
(2020) aponta que, apesar do corte de 
gastos, aproximadamente 40% das pes-
soas pretendem fazer mais compras 
online no cenário pós-Covid-19, o que 
indica que a experiência foi e é positi-
va. Já outro, da Bain & Company (2021), 

mostra que a satisfação entre quem comprou online 
pela primeira vez chega a 60%.

Tais dados mostram que a crise sanitária promoveu 
muitas mudanças no comportamento de compra da po-
pulação, e uma delas é a forma de fazer o abastecimento 
no dia a dia. Passado o ponto crítico da pandemia, o 
hábito de compras no ambiente virtual ainda persiste 
para muitos. A rapidez na entrega dos produtos tem 
surpreendido positivamente os consumidores.

Na opinião de Evange Elias Assis, coordenadora do 
curso de pós-graduação em Varejo: Gestão, Estratégias 
e Negócios do Centro Universitário Senac, o delivery de 
supermercados é uma realidade no Brasil, seja nos pe-
quenos estabelecimentos ou nas grandes redes de su-
permercados. Com a pandemia, esse serviço se intensi-
ficou nos mais variados modelos, tanto com a estrutura 
própria quanto por meio da parceria com os aplicativos 

de delivery. “Para os que não tinham o serviço de entrega 
estabelecido, foi necessário aprender muito rapidamen-
te a ‘trocar o pneu com o carro rodando’, como dizem. 
Alguns desafios são subjacentes a essa urgência, como, 
por exemplo, implementar ou aprimorar a tecnologia 
adequada, analisar os impactos financeiros da opera-
ção, treinar a equipe e garantir a boa experiência dos 
consumidores na sua jornada de compra”, explica.

Quais são os desafios a superar? Como lidar com a 
insegurança para ceder dados pessoais e financeiros? 
E quanto ao receio de não receber o produto adqui-
rido ou recebê-lo com alguma avaria? Valor do frete 
é atrativo? E como tratar a falta de familiaridade ou 
acesso à tecnologia? 

Essas são questões recorrentes em consumidores 
que lidam com compras online, especialmente com 
itens de primeira necessidade, e desafia empresas – 
autosserviço e fornecedores de tecnologia – a garan-
tirem que a experiência seja positiva e surpreendente, 
de modo a induzir a uma segunda, terceira ou quarta 
compra. “Atender e superar as expectativas com exce-
lente atendimento, um pós-venda eficiente, responsivo 
e ágil é fundamental para ganhar a confiança desses  
clientes”, explica Evange.
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LUISA, DA SOFTTEK, 
SOBRE O RETORNO 
COM O E-COMMERCE: 
“TUDO DEPENDE 
DA GESTÃO DO 
PROCESSO E DO 
INVESTIMENTO 
CONSTANTE EM 
MELHORIA DAS 
TECNOLOGIAS 
ADOTADAS PARA 
OTIMIZAÇÃO DAS 
VENDAS.”

De acordo com dados do Webshoppers|E-bi-
t|Nielsen, em 2020 eram 13 milhões de novos 
consumidores que só compravam em lojas físi-
cas, crescimento de 29% em relação a 2019.  No 
primeiro semestre de 2021, o comércio eletrôni-
co brasileiro bateu recorde de vendas, com um 
crescimento de 31% versus o semestre anterior. 

Os números apontam um cenário promissor 
também para o ambiente virtual de compras no 
autosserviço, mas há de se considerar, segundo 
relatos de varejistas, que um formato não anula 
o outro, e tudo se dá pelo momento da compra. 
Aquele consumidor que não teve tempo de fazer 
suas compras habituais — e presenciais — no 
autosserviço, pode fazê-las de forma online, o 
que não reflete, necessariamente, a migração 
definitiva, e sim, significa mais  conveniência 
para cada ocasião de consumo. 

Muitas dessas tendências de consumo que 
chegam ao Brasil, na sua grande maioria, vêm  
dos EUA, onde a compra online de itens de su-
permercado já é algo consolidado. Por aqui ain-
da é complexo estimar um período de tempo 
para que o mercado nacional alcance a reali-
dade de um cenário de negócios virtuais mais 
maduro e consolidado como o norte-americano. 
Muitos fatores macroambientais impactam as 
tendências de consumo locais: aspectos sociais 
e econômicos (emprego e renda), políticos, tec-
nológicos e sanitários (controle da pandemia). 
Cabe ressaltar que as lojas físicas continuam 
sendo pontos de contato e venda relevantes: 
pesquisa realizada pela Bain & Company (2021) 
aponta que 76% das pessoas que fazem com-
pras online também frequentam supermerca-
dos para ver ou tocar os produtos (35%) e porque 
a loja é perto de sua casa (29%).

DESAFIOS DO SUPERMERCADISTA 
A integração das plataformas de marketplace 
(mercado online) com o sistema de ERP é im-
portante, visto que um dos maiores desafios 
para os supermercados online é atualizar o 
estoque em tempo real. A operação de vendas 
online pode trazer vários resultados positivos, 

entre os quais, o aumento da lucratividade ou 
mesmo a mudança da imagem da marca do 
supermercado, quando esta passa a ser per-
cebida como mais inovadora e tecnológica por 
seus parceiros, fornecedores e clientes.

Para Rodrigo Garcia, diretor-executivo da Pe-
tina Soluções em Negócios Digitais, ainda exis-
te um grande entrave no Brasil, que diminuiu 
bastante com a pandemia, que é a desconfiança 
ao se realizar alguma compra online. “Ainda 
há um caminho a ser percorrido para a criação 
de um multicanal eficiente no Brasil. Já temos 
players que estão atuando muito bem, como, por 
exemplo, o supermercado Pão de Açúcar, que 
possibilita ao cliente realizar compras pelo site 
e retirar na loja mais próxima.”

A pandemia colaborou para o crescimento do 
e-commerce pela necessidade de urgência, com 
muitas redes levando suas operações para o 
mundo digital. Porém, nem todas eram “ami-
gáveis” devido à falta de tempo hábil de desen-
volvimento, o que vem mudando atualmente. 
“Muitos supermercados que estavam com o 
projeto em andamento aceleraram seu proces-
so e conseguiram criar uma estrutura. Outros, 
passaram a fazer apenas pequenas entregas, 
utilizando  ferramentas como o iFood e o Ra-
ppi. Em relação ao aperfeiçoamento, ele ocorreu, 
mas há muito o que melhorar, principalmente 
em relação à logística”, sugere Garcia.

Na Dinamize, por exemplo, há diversos ti-
pos de plataformas disponíveis para integra-
ção e automação de marketing digital,  que 
contam com uma série de possibilidades 
para atrair novos contatos em lojas físicas e 
manter um relacionamento com eles até que 
se tornem clientes fiéis. “Esse é um trabalho 
que exige esforço e dedicação, tanto de quem 
atua no varejo e quer começar a vender online 
quanto de quem oferece plataformas digitais”, 
ressalta Jonatas Abbott, CEO da empresa.

No Asun Supermercados, cliente da Dinami-
ze, a  maior barreira, que era a da segurança, 
foi rompida, pois os consumidores entenderam 
“que comprar em supermercado pela internet 
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GUENO, 
ESPECIALISTA 
EM VAREJO: 
“TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL É TER 
O CONSUMIDOR 
NO CENTRO, E 
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CONFORME A 
MELHOR JORNADA 
PARA ELE. ESSA 
MUDANÇA DE 
MENTALIDADE JÁ 
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NOVO CONSUMIDOR 
EMPODERADO.”

tópicos: MARKETPLACE • E-COMMERCE • SISTEMAS • INOVAÇÃO

dá certo, e que o modo de como as compras vão 
ser separadas e como chegam corretamente 
funciona”, explica Júlio Cezar Borba Moreira, 
supervisor de E-commerce da rede. “Os resulta-
dos foram bons, pois além de faturamento, nos 
proporcionou adquirir conhecimento sobre a 
operação. Com isso, podemos evoluir ainda 
mais em 2022.  Tanto é que nossa meta é cres-
cer 10% ao mês”, conclui.

MOTIVADORES
De acordo com um estudo feito pela Kantar (The 
state of e-commerce 2021), a principal motivação 
que um consumidor tem para comprar em um 
determinado marketplace é a conveniência. O 
que surpreende é que, mesmo em países me-
nos desenvolvidos, como alguns da América 
Latina, o preço é o 4º fator de decisão. Antes 
disso, em segundo e terceiro lugares, impor-
tam  variantes como ofertas e a experiência de 
compra de forma geral.

Ainda que a pandemia tenha obrigado mui-
tos consumidores a migrarem suas compras 
para o online, há outro fator que também im-
pulsionou bastante essa tendência: o acesso a 
smartphones. Estima-se que mais de 70% das 
pessoas na região, segundo a GSMA, possuem 
acesso a telefones conectados à internet e, em 
2020, 77% dos usuários entre 16 e 64 anos fi-
zeram pelo menos uma compra online por mês. 

O crescimento acelerado da demanda por 
e-commerce teve um impacto principalmente 
nas empresas que estavam percorrendo um 
caminho mais lento no que se refere à digi-
talização de processos e canais de compra.  
Muitas delas hoje buscam compensar esse 
período com investimentos altos em tecnolo-
gia para reverter as perdas ocasionadas pela 
falta de capacidades.

 A Softtek desenvolveu sua própria solu-
ção de e-commerce focada em varejo para po-
der atender clientes que têm uma necessidade 
de digitalização rápida e eficiente. “No entanto, 
chama a atenção a estratégia adotada por al-
guns gigantes do varejo de adquirir empresas 

menores e startups para suprir a falta de desen-
volvimento próprio. Foi o caso, por exemplo, 
do Pão de Açúcar, que adquiriu o James para 
temas de entregas rápidas de compras de su-
permercado, ainda antes da pandemia, ao invés 
de focar 100% em desenvolvimento interno”, 
questiona Luisa Marchiori, líder de Negócios 
para Varejo na Softtek Brasil. 

Apesar dos desafios, o delivery de compras 
é parte do dia a dia do consumidor, mas para 
entender melhor como é a dinâmica desse 
processo, vale a pena dividir este item em 
duas frentes: o delivery proprietário, no qual o 
supermercado vende diretamente ao cliente 
final, e o delivery por aplicativos como Rappi, 
Cornershop etc.  

No quesito "venda direta", com a própria força 
de entrega, o supermercado tem um grande de-
safio em tecnologia: desenvolver a plataforma; 
prover informação em tempo real sobre o pe-
dido; garantir uma experiência de usuário tão 
boa quanto ou melhor do que a concorrência; 
ter um bom suporte ao consumidor, além de 
lidar com custos altos de Opex (despesas opera-
cionais) e Capex (despesas em bens de capital) 
por conta do manejo da força de entregadores. 
“Quando se fala de delivery terceirizado, a gran-
de vantagem é chegar rapidamente a um grupo 
grande de consumidores sem passar por toda 
a necessidade de desenvolvimento tecnológi-
co para atender aos clientes. No entanto, existe 
um tema de ‘terceirização’ de marca, quan-
do o supermercado perde o controle sobre a 

COMPLEMENTANDO OS DADOS DA NIELSEN,  
A PESQUISA DA BAIN & COMPANY (2021) 

MOSTRA QUE A SATISFAÇÃO ENTRE 
 QUEM COMPROU ONLINE PELA PRIMEIRA  

VEZ CHEGA A 60%.

60%



66  | SUPERVAREJO  | março 2022

T E C N O L O G I A varejo online

experiência de entrega, e isso pode prejudicar 
a preferência do consumidor por uma marca ou 
outra”, explica a executiva.

O QUE ESPERAR
É difícil estimar em quanto tempo o Brasil 
vai se consolidar como um comprador on-
line ativo para supermercados. No entanto, 
segundo dados da Euromonitor, a expectati-
va é de que o comércio eletrônico atinja, em 
2025, a cifra de US$ 50 bilhões, o dobro do 
que foi em 2020. A tendência apontada por 
especialistas é de que as compras online e 
físicas seguirão coexistindo.

Um ponto crucial para manter a lucrati-
vidade da operação online é a coordenação 
logística. Muitas vezes, os varejistas acabam 
selecionando de onde um pedido vai ser 
suprido com base na distância do ponto de 
entrega. No entanto, existem outros fatores 
que podem impactar o processo de venda: 
ordens em trânsito, disponibilidade de es-
toque, inventário perdido e capacidade da 
loja para atender. Quando se trata de super-
mercados que emitem cartões ou possuem 
seu próprio braço financeiro, por exemplo, a 
integração entre meios de pagamento e infor-
mações do varejo é ainda mais valiosa. Para 
que isso ocorra, a integração do e-commerce  
com o ERP, CRM, o sistema logístico e o de 
entregas é fundamental.

O grande foco dos varejistas, em geral,  vem 
sendo soluções que melhorem a experiência 
de compra, como uma melhor plataforma ou 
aplicativo de e-commerce e, principalmente, 
gestão de logística e entregas. Esse último 
tem um impacto direto na experiência do 
usuário. Outro ponto de destaque é a garantia 
de que o inventário mostrado em loja corres-
ponde à disponibilidade do espaço físico. Isso 
pode ser feito tanto por meio do ERP quanto 
por meio das próprias lojas eletrônicas.

“Fica quase impossível estimar o retorno 
que um supermercado pode ter ao investir em 
uma plataforma online, já que muitos fatores 

podem influenciar esse ROI: quantidade de 
pontos de distribuição, perfil de compra do 
usuário, experiência da loja etc. Mas o que te-
mos observado com varejistas são reduções 
de custos operacionais — com um dos maiores 
varejistas da América Latina, conseguimos, 
em conjunto, uma baixa de 5% nos custos de 
logística — e aumento nas vendas. Tudo depen-
de da gestão do processo e do investimento em 
melhoria das tecnologias”, finaliza.

Para Dino Gueno, especialista em varejo e 
autor do livro A loja que vende, o primeiro de-
safio dos supermercados no e-commerce é ter 
um sortimento com 20, 30, até 50 mil itens, 
incluindo perecíveis delicados. “Por mais que 
as lojas trabalhem mais os produtos da Curva 
A no e-commerce, ainda há o desafio de atuali-
zar a disponibilidade de produtos, incluindo 
a granel ou a quilo, que geram variações do 
pedido para o fechamento”, destaca. 

E quanto a ser lucrativo da mesma forma 
que se é no varejo físico, o primeiro passo é 
que o e-commerce ofereça as mesmas condi-
ções da loja física. “A integração é manda-
tória. Não dá pra você pensar em transfor-
mação digital em uma empresa, seja um su-
permercado ou qualquer outro segmento do 
varejo, sem uma digitalização convergente 
de todas as áreas, conectadas para facilitar a 
operação, simplificar processos e tornar mais 
agradável todos os pontos de contato com o 
cliente”, afirma Gueno.  

“O CRESCIMENTO DO E-COMMERCE DE 
2006 A 2019 SE DEU DE MANEIRA ESTÁVEL, 

CHEGANDO DE US$ 3 BILHÕES A US$ 16 
BILHÕES, APROXIMADAMENTE, AO LONGO 

DE 13 ANOS. QUANDO COMPARADO COM 
O CRESCIMENTO DE 2019 PARA 2020, O 

MERCADO CRESCEU US$ 10 BILHÕES EM UM 
ANO, COM PROJEÇÃO PARA DUPLICAR DE 

TAMANHO NOS PRÓXIMOS” (EUROMONITOR)
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Geração Z
Ela inclui os nascidos entre meados da década de 1990 até o início de 2010. 

Embora jovem, o grupo desperta o interesse de empresas que enxergam seu 
enorme potencial de consumo — e também seu alto nível de exigência

 FONTE: EVELYN ROZENBAUM, FUNDADORA DA USINA DE PESQUISA E DOCENTE DO MBA  
DE PESQUISA, INTELIGÊNCIA DE MARKETING & CONSUMO DA ESE/SEBRAE-SP

 
A NECESSIDADE DE 

INTERAGIR E OPINAR 
NO AMBIENTE ONLINE 

NORTEIA A GERAÇÃO 
Z, QUE NÃO COSTUMA 
PERDOAR FALHAS NA 
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CONSUMO 
ENGAJADO  
E CONECTADO

EXIGENTES E ANSIOSOS
Bastante crítica e com alto poder 
de compra — os mais "velhos" estão 

entrando no mercado de trabalho agora —, essa 
geração busca por itens de qualidade, monitora 
os gastos atentamente e é imediatista. Usa as 
redes sociais para reclamar, opinar e compartilhar 
experiências com as empresas.

73% estão dispostos  
a pagar 10%  

a mais por produtos 
sustentáveis

65% compraram algo 
com base nas 

recomendações de  
um influenciador

60% usam o Instagram 
para descobrir 

novas marcas, produtos  
e serviços

23% chegaram  
a boicotar  

uma marca

Mobile-
First
Digitalmente 
nativa, os zoomers 
praticamente 
nasceram com o 
celular na mão. 
Não à toa, também 
são apelidados 
de iGeneration, 
em referência ao 
iPhone. Eles usam as 
mídias sociais para 
buscar inspiração, 
pesquisar produtos 
e se conectar 
com suas marcas 
favoritas. Compram 
majoritariamente 
via online e muitos 
vêm aderindo aos 
pagamentos móveis, 
como aplicativos e 
carteiras virtuais. 

O QUE 
ESPERAM  
DO VAREJO
•  Transparência
•  Marcas que 

defendam causas
•  Discurso alinhado  

à prática
•  Experiência
•  Atendimento 

omnichannel
•  Comunicação 

moderna
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E S P E C I A L

Preocupações com o meio ambiente, os valores sociais e o estilo de 
governança já vêm dominando as conversas do mundo corporativo 

há algum tempo e agora ganham fôlego novo com o debate no varejo, 
principalmente na atuação dos supermercados 

A evolução

•  texto HELOÍSA NORONHA  •  redacao@supervarejo.com.br
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tendência

T
rês letras vêm movimentando as 
discussões recentes do varejo: ESG, 
sigla para Environmental, Social and 
Governance (em tradução livre, Am-
biental, Social e Governança). A agen-
da ESG baseada nesses três pilares 
vem crescendo em relevância dentro 

das empresas, sobretudo por ter uma correlação 
com organizações mais sólidas, estruturadas e em 
busca de validação de boas práticas. Trata-se do 
reflexo de um movimento que, a partir nos anos 
2000, revelou um aumento considerável da preo-
cupação da comunidade científica com as conse-

quências do aquecimento global e que se traduz na 
busca por práticas sustentáveis para diminuir os 
danos ao meio ambiente e à sociedade. 

Para a consultora Sonia Consiglio Favaretto, 
que atua com sustentabilidade, comunicação e 
investimento social privado há mais de 20 anos, 
mais do que uma tendência ou modismo, ESG 
envolve um novo de modelo de negócios, de 
pensamento e até de mundo. "ESG não se trata 
de uma questão adicional à empresa. É uma visão 
estratégica que precisa ser implementada com o 
objetivo de permear todos os comportamentos 
e decisões", diz a expert, que conta seus 
aprendizados e experiências no livro recém-
lançado #vivipraver: A História e as Minhas Histórias 
da Sustentabilidade ao ESG (Ed. Heloisa Belluzzo). 

Há um interesse notório pela pauta do ESG 
entre as empresas que têm capital aberto ou 
possuem ações em alguma bolsa de valores, ca-
racterísticas de muitos nomes do varejo. "Desde 
que a Black Rock, maior gestora de fundos de 
investimento do mundo, anunciou, em 2020, 
que não iria mais investir em empresas que não 
cuidassem das questões ambientais, sociais e de 
governança, todas as empresas saíram correndo 
atrás de melhores práticas. O varejo possui con-
tato direto com o consumidor, o que torna mais 
explícitas as práticas de ESG e sua relevância", 
comenta o especialista em sustentabilidade Mar-
cus Nakagawa, coordenador do Centro ESPM de 
Desenvolvimento Socioambiental (Ceds) e autor 
de 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis para Mudar o 
Mundo (Ed. Labrador), pelo qual ganhou o Prêmio 
Jabuti na categoria Economia Criativa. 

Na realidade, ESG não é um tema novo. "Faz 
anos que o mercado financeiro aborda este tema 
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SONIA, 
CONSULTORA DE 
SUSTENTABILIDADE: 
ESG NÃO É TENDÊNCIA 
NEM MODISMO, MAS 
SIM UM NOVO MODELO 
ESTRATÉGICO DE 
NEGÓCIOS A SER 
IMPLEMENTADO 

e existem regulamentações sobre o mesmo 
visando salvaguardar os acionistas e a socie-
dade em geral. Com a pandemia, notamos um 
incremento exponencial de pessoas nas redes 
sociais, e discussões sobre meio ambiente e 
social passaram a fazer parte das mesmas. 
As exigências dos consumidores por produtos 
ecologicamente corretos e pela responsabi-
lidade social que as empresas devem ter em 
relação aos colaboradores e à sociedade agora 
são uma realidade", comenta Patricia Punder, 
CEO da empresa especializada em ESG Pun-
der Advogados e docente de Compliance no 
pós-MBA da UFSCar (Universidade Federal 
de São Carlos) e no LEC — Legal, Ethics and 
Compliance, em São Paulo. 

ATENÇÃO AOS CONSUMIDORES 
Observar e analisar o comportamento dos 
consumidores é fundamental para a aplica-
ção do ESG nos supermercados. "Entender 
a percepção e o entendimento dos consu-
midores para as questões de ESG possibi-
lita promover ações mais assertivas, comu-

Práticas globais do ESG 

AMBIENTAIS 
••  Melhor utilização dos recursos naturais e 

não renováveis 
••  Controle de emissão de poluentes 
••  Operações com certificações ambientais 
••  Gestão de resíduos e política ambiental 

SOCIAIS 
••  Saúde e segurança dos colaboradores 
••  Desenvolvimento das comunidades 
••  Diversidade e Inclusão 
••  Direitos humanos e relações trabalhistas 

GOVERNANÇA 
••  Gestão de riscos e Compliance 
••  Diversidade nos conselhos 
••  Transparência nas ações 
••  Aprimoramentos de processos e  

controles internos

2



março 2022 | SUPERVAREJO | 71 

ENTRE AS DIVERSAS AÇÕES DE ESG 
QUE A COOP, que tem 31 supermerca-
dos no Estado de São Paulo, tem em 
sua pauta de governança, o analista 
de Responsabilidade Social da empre-
sa, Murilo Venâncio da Silva, aponta 
duas. A primeira fica por conta dos 
repasses para as Feapaes (Federação 
das Associações de Pais e Amigos dos 
Excepcionais), com a venda da Revista 
Coop e o programa Troco do Bem. "Em 
2021, o valor total ultrapassou a marca 
de R$ 315 mil. É importante dizer que 
a parceria continua em 2022, o que 

fortalece as instituições sociais de 
nosso entorno", diz Silva. 
O segundo tema de destaque é o início 
da comercialização de produtos locais 
em uma de nossas lojas e que deve 
ocorrer também nas demais unidades. 
A proposta da iniciativa, coordenada 
pela área comercial com o apoio da pla-
taforma de sustentabilidade Coop Faz 
Bem, almeja dar visibilidade às marcas 
para se tornarem mais competitivas no 
mercado, mas também busca valorizar 
as empresas regionais e gerar impacto 
social e ambiental positivo às comuni-
dades. "É uma ação que gera diversos 
impactos positivos, como o fortaleci-
mento da economia local, e favorece 
o meio ambiente ao reduzir a emissão 

A P O I O  A  E N T I DA D E S 
S O C I A I S  E 
VA L O R I Z AÇÃO 
R E G I O N A L 

SILVA, DA COOP: PARCERIA COM A 
FEAPAES E PRODUTOS LOCAIS  

de gases poluentes devido à menor 
distância percorrida do produtor à 
gôndola. Além disso, ganha também o 
consumidor, que passa a ter acesso a 
produtos mais frescos e naturais, além 
de produzidos com práticas sustentá-
veis", assinala ele. 

2

tópicos:  GESTÃO • ESTRATÉGIA • TENDÊNCIA

Para Ana Luci Grizzi, diretora do Programa 
Avançado de ESG da Saint Paul Escola de Ne-
gócios, os supermercados precisam atualizar 
seu planejamento estratégico, avaliando ten-
dências de comportamento ambiental e social 
dos consumidores, assim como tendências re-
gulatórias e de comércio exterior relacionadas. 
"Pensar em logística reversa, como o retorno 
de produtos ou embalagens usadas, seria um 
excelente passo, por exemplo, principalmente 
se aliado a programas de descontos na aqui-
sição de novos produtos. Da mesma forma, 
sugiro parceria com fabricantes para ofere-
cer refil de produtos como uma estratégia de 
fidelização. Há uma infinidade de oportuni-
dades ambientais que podem fazer com que 
determinada rede de supermercados saia na 
frente dos concorrentes, ganhando vantagem 
competitiva e fidelizando clientes." 

nicar, mobilizar e (quem sabe?) até educar 
também para um consumo mais conscien-
te. É fato: o consumidor precisa ser educa-
do e ensinado para esta temática também. 
Apesar de pesquisas como a da McKinsey, 
de 2020, mostrarem que cerca de 85% dos 
brasileiros dizem que se sentem melhor ao 
comprar produtos sustentáveis e que 84% 
dos consumidores da Geração Z pararam de 
comprar produtos de empresas envolvidas 
em escândalos, estes consumidores preci-
sam ser educados nas questões de consu-
mo consciente e ESG. E aí está uma grande 
oportunidade para supermercados grandes, 
médios e pequenos que têm a sua clientela 
assídua. Conhecer o consumidor é o básico; 
agora precisamos fidelizá-lo e mobilizá-lo 
para uma causa comum da sustentabilida-
de", analisa Marcus Nakagawa. 

2

NAKAGAWA, DA 
ESPM: VAREJO TEM 
CONTATO DIRETO 
COM O CONSUMIDOR, 
O QUE TORNA MAIS 
EXPLÍCITAS AS 
PRÁTICAS DE ESG E 
SUA RELEVÂNCIA 
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Já Patricia lembra que, mesmo com a atu-
al crise econômica, muitos consumidores 
estão atentos a como são tratados dentro 
dos supermercados. "Temos acompanhado 
situações vergonhosas de pessoas que são 
levadas para 'salas especiais' por potencial 
alegação de furto, onde são humilhadas ou 
tratadas de forma desrespeitosa. Situações 
de discriminação racial em supermercados 
já fazem parte do cotidiano das notícias no 
Brasil. Tudo isso é resultado de falta de mu-
dança de mindset da alta direção, que deve ver 
o modelo ESG como um investimento, assim 
como os treinamentos aos colaboradores e 
terceirizados", pontua. 

POR ONDE COMEÇAR 
Supermercados que ainda não tomaram 
nenhuma iniciativa ESG podem iniciar o 
processo fazendo um diagnóstico ambiental 
e social, no viés regulatório e de boas 
práticas, para entender quais são os assuntos 
prioritários. Isso envolve atualizar mapa de 
riscos, desenhar matriz de materialidade 
e traçar plano de ação com cronograma de 
implantação. As ações podem ser escalonadas 
e diferidas no tempo, acompanhando o 
investimento viável. "Não é necessário 
começar grande, há ações simples no aspecto 
social e ambiental que podem servir como 
primeiros passos. O importante é começar 

2

BOTELHO, 
DA SONDA: O 
IDEAL É QUE OS 
SUPERMERCADOS 
ANALISEM SUAS 
OPERAÇÕES E 
FAÇAM PERGUNTAS 
PERTINENTES 

AS PREOCUPAÇÕES COM O MEIO 
AMBIENTE, A SOCIEDADE E A RES-
PONSABILIDADE EMPRESARIAL 
de seus líderes com relação a bo-
as práticas de governança fazem 
parte dos valores do Grupo Enxuto, 
rede com seis supermercados no 
interior paulista e 20 no modelo de 
superproximidade em condomínios, 
desde a sua fundação, há mais de 50 
anos. De acordo com Maíra Goulart, 
diretora administrativa e financeira 
da organização, em 2021 o Enxuto 
foi pioneiro em seu ramo de atua-
ção ao assinar um compromisso 
com a Agenda Positiva do Instituto 
Brasileiro de Governança Corpo-
rativa (IBGC). "Esta agenda sugere 
medidas a serem tomadas pelos lí-
deres apoiadas em seis pilares que 
englobam os principais aspectos 
da sigla ESG. Após a assinatura do 

termo de compromisso, o grupo ini-
ciou um trabalho de diagnóstico das 
ações propostas com aquelas que já 
estão incorporadas em nosso dia a 
dia com o objetivo de alinhar, estru-
turar e posteriormente divulgar para 
cada parte envolvida nossas ações e 
planos para o futuro", explica.  
Os pilares são Ética e Integridade, 
Diversidade e Inclusão, Ambiental 
e Social, Inovação e Transforma-
ção, Transparência e Prestação de 
Contas e Conselho do Futuro. Entre 
algumas práticas existentes, desta-
cam-se a realização de eventos gra-
tuitos voltados para a comunidade, 
campanhas de vacinação nas lojas e 
contratação de aposentados, cola-
boradores acima de 60 anos, apren-
dizes e pessoas com deficiência. No 
quesito Inovação, alternativas tec-
nológicas estão sendo avaliadas pa-

C O N T R ATAÇÃO  C O M 
D I V E R S I DA D E  E  I N OVAÇÃO 

MAÍRA, DO ENXUTO: COMPROMISSO COM A 
AGENDA POSITIVA DO INSTITUTO BRASILEIRO 

DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

ra fazerem parte do negócio, como, 
por exemplo, carrinhos de compra 
autônomos. "A pauta ESG é parte 
integrante do nosso planejamento 
estratégico de curto, médio e longo 
prazo. Para 2022, nossos planos são 
continuar esse trabalho em busca 
de uma evolução contínua atra-
vés da formalização de processos, 
melhorias na Ouvidoria do Canal de 
Ética, link das ações realizadas a in-
dicadores do negócio, entre outros 
aspectos", conclui Maíra. 

2
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e dar continuidade", explica Ana Luci, que 
destaca que a agenda ESG pode caber em 
qualquer orçamento e se torna ainda mais 
necessária na estratégia de pequenos e médios 
supermercados para conseguirem sobreviver 
a médio e longo prazo.  

A liderança deve entender que o assunto é 
muito importante. Depois, pode-se criar um 
comitê de ESG com os principais envolvidos 
internamente com as temáticas e, com isso, 
desenhar os objetivos, metas, projetos e afins. 
"Muitas vezes o supermercado já possui uma 
ação aqui e outra ali, algo como um ponto de 
coleta de reciclagem ou um trabalho volun-
tário com a comunidade ou ainda alguns fa-

tores de governança que não estão escritos 
numa política. O comitê ajudará a 'juntar' as 
várias ações e oficializar como as ações de 
ESG da empresa. E, a partir daí, evoluir sem-
pre, mensurando e comunicando interna-
mente e externamente", destaca Nakagawa. 

Existe também a possibilidade de buscar 
uma ajuda externa de um profissional de De-
senvolvimento Sustentável ou ainda montar 
uma área específica, mas sem perder o enga-
jamento do comitê e das pessoas internamente. 

Já Tiago Serrano, CEO e cofundador da 
SoluCX, empresa especializada em pesquisa 
de satisfação e NPS por meio de um software de 
gestão da experiência do cliente, reforça que o 
consumidor pode direcionar os passos iniciais 
do ESG. "Implemente primeiro uma estratégia 
de centralidade no cliente, na qual a voz dele 
guie a implementação dessa agenda. Existem 
diversas ações simples, como a coleta de 
lâmpadas e pilhas para descarte correto, ações 
sociais com impacto na comunidade local, 
adoção de uma seção de produtos orgânicos 
no setor de hortifrúti, implementação de boas 
práticas de governança etc. O mais importante 
é ouvir do cliente se essas ações estão ou não 
tendo impacto", fala. 

Para André Botelho, business development 
manager da empresa latino-americana de 
soluções e serviços de tecnologia SONDA, o 
ideal é que os supermercados analisem suas 
operações e façam algumas perguntas preli-
minares: como posso reduzir o consumo de 
energia? Como podemos melhorar a qualida-
de de vida dos nossos colaboradores? Como 
engajar a comunidade em ações de forneci-
mento de legumes e frutas frescas, fomen-
tando a economia circular? Como podemos 
reciclar nossos resíduos orgânicos e não or-
gânicos (plásticos e papel principalmente)? 
Como posso contratar e treinar minorias, 
dando oportunidades de crescimento e ren-
da na região onde atuo? "Estas respostas vão 
levar a um plano de ação que é um grande 
salto em direção a uma agenda ESG", conta.   

Benefícios do ESG 
PARA O NEGÓCIO  
••  Diminuição de custos e despesas 
••  Minimização de riscos 

ambientais e sociais 
••  Gestão otimizada 
••  Engajamento dos colaboradores 
••  Sobrevivência a médio e 

longo prazo, ao atualizar o 
planejamento estratégico 

PARA A IMAGEM  
DA MARCA 
••  Diferencial competitivo 
••  Propósito com valor 
••  Credibilidade 
••  Diferenciação da concorrência 

PARA A EXPERIÊNCIA  
DO CLIENTE  
••  Atração e retenção de 

consumidores, cada vez 
mais inclinados a comprar de 
empresas sustentáveis 

••  Fidelização 
••  Identificação

2

ANA LUCI, DA 
SAINT PAUL: 
OPORTUNIDADES 
AMBIENTAIS PODEM 
FAZER COM QUE OS 
SUPERMERCADOS 
SAIAM NA FRENTE 
DOS CONCORRENTES 
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Cultura 
organizacional:

G E S TÃ O
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•  texto HELOÍSA NORONHA•  redacao@supervarejo.com.br

Ela é a orientação de qualquer empresa. Se for deficiente 
ou pouco objetiva, tem o poder de  prejudicar estratégias 

inteligentes e planejadas. Entenda a sua importância e como, 
bem aplicada, permite alcançar resultados positivos

cultura RH

C
onsiderado o "pai da administração 
moderna", o professor e consultor 
austríaco Peter Drucker (1909-
2005) escreveu mais de 30 livros 
a respeito do assunto que ainda se 
mantêm expressivos no mundo dos 
negócios. Entre reflexões e teorias 

que seguem inspirando empresários dos quatro 
cantos do planeta, Drucker cunhou uma frase 
famosa: "A cultura devora a estratégia no café da 
manhã", que nunca fez tanto sentido para o varejo 
atual, sobretudo o segmento supermercadista.   

Entre os que compartilham dessa visão está 
Alexandre Slivnik, diretor-executivo do Institute 
for Business Excellence (Ibex), sediado em Orlan-
do (EUA), e autor de O Poder da Atitude (Ed. Gente). 
"O varejo é um setor que se destaca pelo dina-
mismo, pois sofre mudanças todos os dias. Por 
essa razão, requer uma cultura organizacional 
forte e sólida para que os colaboradores tenham 
uma direção e, assim, consigam superar crises, 
enfrentar desafios e cumprir metas. É necessário 
direcionamento para que a equipe tenha unidade 
e obtenha bons resultados", observa. 

Para o consultor e palestrante internacional 
Alberto Serrentino, fundador da Varese Retail, 
o tema da cultura organizacional vem sendo 
objeto de discussões no varejo porque é um 
elemento estratégico determinante da agenda 
de transformação digital, que, com a pandemia, 
deu um salto. "O que faz a transformação, na 
verdade, são as pessoas e a maneira como elas 

lidam com a tecnologia e se organizam para 
mudar os processos e a relação com o clien-
te. Não há evolução da cultura sem incorporar 
elementos novos. Sem isso a empresa não se 
transforma de verdade, a mudança fica apenas 
na superfície", comenta. 

O especialista em marketing e estratégia de 
negócios Frederico Burlamaqui endossa essa 
perspectiva. "Frente às mudanças da sociedade 
e o crescimento do e-commerce, o varejo necessita 
seguir o movimento de fortalecimento de suas 
qualidades, que não podem ser replicadas por 
substitutos digitais. Tais qualidades somente 
são viáveis em organizações com sólida cultura 
estabelecida. Além disso, em uma economia cuja 
competição cresce exponencialmente, a cultura 
corporativa cada dia mais exerce um papel fun-
damental no sucesso de um negócio", pontua.  

Segundo Serrentino, que também relembra 
a citação de Drucker, é preciso que estratégia e 
cultura se "conversem". "As empresas desenham 
visões estratégicas e muito bem estruturadas 
e depois se frustram por não conseguirem im-
plementá-las. Fica parecendo, em muitos casos, 
que isso é consequência de má vontade ou in-
competência, quando, na verdade, é o 'sistema 
imunológico' da organização que combate a mu-
dança. Se não estiverem alinhadas com a cultura 
e o engajamento das pessoas, as mudanças não 
acontecem. Os colaboradores precisam acreditar 
e se engajar para que, dessa forma, se tornem um 
elemento de execução", diz. 
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É válido ressaltar que a cultura organizacio-
nal é um conjunto de valores, atitudes, princí-
pios éticos e morais que norteiam as decisões 
dentro da empresa; ela está intimamente liga-
da aos valores do dono e/ou da família. "Tudo 
isso deve ser divulgado intensamente a todos 
os colaboradores, para que eles possam tomar 
decisões eficientes em dimensões estratégi-
cas ou operacionais. Considerando ainda que, 
no varejo, as situações são, na maioria das 
vezes, imprevisíveis e bastante dinâmicas e 
que não há um manual que abranja todas as 
circunstâncias, os colaboradores devem estar 
preparados para agirem como o dono agiria", 
afirma Juam Rosa, CEO da Complement Con-
sultoria & Marketing. 

MOMENTO DE CORRIGIR A ROTA 
Em um resumo simplificado, estratégia é para 
onde uma empresa quer ir e cultura é aquilo 
que a empresa de fato é, sendo impossível es-
conder quem seu supermercado é dos clientes. 
Os clientes compram aquilo que seu negócio 
de fato é. E qualquer atitude de bastidores pode 
gerar impacto instantâneo no consumidor. 

2

SERRENTINO, DA 
VARESE RETAIL: 
ESTRATÉGIAS DEVEM 
SE ALINHAR COM O 
ENGAJAMENTO DOS 
COLABORADORES

2

BURLAMAQUI, 
ESTRATEGISTA 
DE NEGÓCIOS: 
PEQUENOS E 
MÉDIOS PODEM SE 
BENEFICIAR COM A 
CULTURA

Alguns sinais podem revelar que a cultura 
organizacional de um supermercado é defi-
ciente ou falha. Um exemplo é quando ela é 
ineficaz em se adaptar aos novos desafios do 
mercado para continuar crescendo. Esse é o 
principal sintoma. "Além desse, são dignos 
de nota: quando a rotatividade de colabora-
dores é alta; quando os clientes claramente 
preferem a concorrência e quando a gestão é 
inábil em fazer as mudanças para se adequar 
às novas necessidades dos consumidores", 
conta Burlamaqui. 

Para o consultor, a cultura organizacional 
é importante principalmente para pequenos 
e médios supermercados, embora poucos 
dediquem a devida atenção a isso. "Sendo 
menores, eles têm menor poder de compe-
tição, tanto em preços quanto em atração 
de talentos. Dessa forma, para continuar no 
mercado, precisam ser capazes de atrair e 
manter o cliente por outros fatores — fatores 
estes que são, em sua maioria, de ordem hu-
mana e comportamental. E para contar com 
esses fatores, precisam de sólida cultura 
organizacional", argumenta. "Se um cliente 
vai ao mercadinho do bairro de manhã e é 
atendido de forma amistosa por um funcioná-
rio, é esperado que o colaborador do turno da 
noite tenha o mesmo comportamento se esse 
mesmo consumidor for ao local mais tarde 
para fazer uma compra de última hora. Essa 
coerência no padrão de atendimento é fruto 
de uma cultura organizacional firme", explica 
Alexandre Slivnik, que também atua como 
vice-presidente da Associação Brasileira de 
Treinamento e Desenvolvimento (ABTD). 

Aqui cabe a pergunta sobre o que é mais 
producente: modificar/transformar ou im-
plantar uma nova cultura organizacional? A 
única viabilidade para a implantação de uma 
nova cultura a partir do zero costuma ser a 
abertura de uma nova empresa com novos 
princípios, novos gestores e novos colabora-
dores. "A cultura é feita de seres humanos, e 
estes não mudam abruptamente de compor-
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tamentos culturais. Desse modo, a transfor-
mação cultural é o caminho viável para as 
empresas que estão em operação, sendo o 
mais produtivo", diz Burlamaqui. 

Na opinião de Serrentino, não é proveitoso 
buscar mudar toda uma cultura organizacio-
nal e iniciar uma nova. "É preciso questio-
nar: quais elementos devem ser protegidos, 
fortalecidos e evoluídos? Quais fatores orien-
tadores da empresa que provocam identifi-
cação entre os colaboradores e clientes? E, 
claro, quais são os aspectos que impedem 
a empresa de avançar? A partir dessas res-
postas pode-se traçar melhorias na cultura 
organizacional", diz. 

De acordo com Juam Rosa, existem muitos 
pontos que evidenciam falhas ou desequilí-
brio na cultura organizacional. Alguns deles 
são técnicos, ou seja, somente profissionais 
da área observam; outros, qualquer leigo 

nota. Alguns exemplos que qualquer pessoa 
é capaz de reparar:   distorções de preços, có-
digos errados de produtos, falhas de informa-
ções em campanhas de vendas, má qualidade 
no atendimento ao consumidor, comunicação 
visual ruim, falta de limpeza, falhas nas com-
petências técnicas dos colaboradores em suas 
respectivas funções, produtos em promoção 
que não têm em quantidade nas gôndolas etc. 
A lista é enorme — e também são imensas as 
chances de o cliente buscar outro local para 
fazer suas compras. 

ENGAJAR COLABORADORES  
É ESSENCIAL 
Não basta organizar os fundamentos da cultura 
organizacional em um documento e compar-
tilhá-lo via comunicação interna. É preciso es-
tar atento a algumas questões para engajar os 
colaboradores. Uma delas é evitar palavras de 
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JUAM ROSA, DA 
COMPLEMENT: 
CONSUMIDORES 
PERCEBEM FALHAS 
OU DESEQUILÍBRIOS

Faça como o Grupo Super Nosso e 

aumente em 125%* suas vendas em 
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difícil compreensão e/ou rebuscadas. A lin-
guagem precisa ser simples, clara e objetiva, a 
fim de contemplar desde os trabalhadores da 
linha de frente até aqueles da administração.  

O segundo ponto é imprescindível: a prática 
da cultura organizacional deve se iniciar pela 
alta gestão. As lideranças devem estar 100% 
cientes dos comportamentos mais importan-
tes para a empresa? Se a liderança não tiver 
clareza da cultura organizacional, a linha de 
frente não vai ter também. "Quais são as ati-
tudes que o líder vai adotar para multiplicar 
a cultura entre os liderados? Não é preciso, 
necessariamente, cobrá-la dos colaborado-
res, mas é preciso não só dar o exemplo como 
treiná-los. E o treinamento pode ser feito de 
um modo mais dinâmico e interessante atra-
vés de quizes, jogos interativos, gamificação e 
demais atividades que possam internalizar os 
comportamentos esperados", indica Slivnik.  

E, por último, a transparência é outro fa-

PILARES FUNDAMENTAIS

Missão: é a razão pela qual a 
empresa existe, é a declaração 

do propósito fundamental 
da organização. Em outras 

palavras, é o motivo pelo qual 
foi criada e sua identidade. 
Cada decisão ou estratégia 

criada para o negócio deve estar 
alinhada à missão do negócio. 

Visão: a visão de uma empresa 
representa o futuro para o 
negócio. Aonde a empresa 
quer chegar? O que deseja 

alcançar? Importante ter uma 
dimensão perceptível e realista 

e estabelecer prazos para 
conquistar objetivos. A definição 
da visão é crucial na elaboração 

do planejamento estratégico. 

Valores: conjunto de 
princípios que regem as 

ações e comportamentos 
de todos os indivíduos 

dentro da empresa.

Existem diversas teorias a respeito da cultura organizacional. Boa parte delas, no 
entanto, aponta como seus pilares essenciais a missão, a visão e os valores. Muita 

gente já ouviu falar sobre eles, mas o que significam, na verdade?  

tor preponderante. É preciso dar feedback à 
equipe e pontuar as evoluções individuais e 
em grupo. O reconhecimento do comporta-
mento positivo leva à repetição. "Mas todos 
esses princípios precisam ter consistência 
diária para que se firmem de fato ao longo 
do tempo e sejam percebidos pelos clientes", 
salienta Alberto Serrentino. "O líder precisa 
ser o espelho do que ele pede para o fun-
cionário. A solicitação precisa ser objetiva e 
cordial ao mesmo tempo, e a gestão deve se 
guiar por aquilo que a empresa de fato é. Se 
o modelo de negócio é eficaz e se a cultura 
traduz o modelo de negócio, todas as ações 
da empresa acabarão seguindo esse princípio 
e, consequentemente, isso levará a melhores 
resultados", reitera Burlamaqui.  

O engajamento dos colaboradores à cul-
tura organizacional é, sim, percebido e as-
similado pelos consumidores. Mesmo que 
eles não saibam nomear essa percepção, ela 
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preocupação em servir bem, na agilidade do 
atendimento e na atitude positiva. "Vivemos 
num mundo de constantes mudanças. Con-
siderando que valores e princípios são menos 
mutáveis, mas mudam, podemos dizer que há 
necessidade de que a cultura organizacional 
seja repensada, mas com cautela. O impor-
tante é ficar bastante atento às tendências 
tecnológicas, costumes e hábitos dos con-
sumidores e valores para decidir uma mu-
dança na cultura organizacional. Porém, há 
necessidade de planejamento e ferramentas 
adequadas", afirma o consultor. 

A cultura organizacional é a parte central 
da competitividade de qualquer negócio. 
Consequentemente, toda vez que o negócio 
não atingir expectativas saudáveis de cres-
cimento, a cultura precisa ser considerada 
juntamente com os demais fatores. Porém, 
não há um intervalo de tempo específico 
para isso. É uma questão de observação do 
contexto pelos gestores.

tem muito a ver com a experiência do cliente, 
tão discutida atualmente, pois pode envolver 
acolhimento, atendimento de qualidade, sen-
timento de escuta. É importante lembrar que 
os consumidores, cada vez mais exigentes, 
tendem a rejeitar empresas cujas culturas 
sejam notoriamente tóxicas ou que causem 
danos emocionais a seus colaboradores, op-
tando por concorrentes que sejam diferentes. 
Porém, além desse traço mais óbvio, a cultura 
é "o modo como fazemos as coisas aconte-
cerem na nossa empresa". E, intuitivamente, 
o consumidor escolhe o supermercado cujo 
modo melhor lhe atenda.  

Como Juam Rosa, não somente os profissio-
nais notam a boa cultura organizacional com 
o auxílio de indicadores, mas o consumidor 
também: nos aspectos de atendimento, na 
educação, no vocabulário, nas vestimentas, 
no conhecimento e apresentação dos produ-
tos, na conduta de todos os colaboradores. 
E ainda na disposição física para ajudar, na 

2

SLIVNIK, DO IBEX: 
TREINAMENTO 
DE EQUIPES 
DINÂMICO PERMITE 
INTERNALIZAR 
COMPORTAMENTOS
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  O negócio é adaptável o bastante para se alinhar com 
as transformações de um mundo em ebulição?  

  Somos flexíveis o bastante para ter ideias além dos 
nossos paradigmas?  

   Entendemos que as pessoas são o centro de 
qualquer negócio de sucesso?  

  Conseguimos atuar como um time coeso ou 
estamos divididos em "feudos"?  

  A empresa trabalha com foco total no cliente?  

  Somos capazes de contratar e reter os melhores 
colaboradores? 

  Temos uma gestão eficaz? 

CHECKLIST 
A partir dos insights dos entrevistados, SuperVarejo compilou uma série de 

perguntas que podem ajudar qualquer supermercadista a analisar se é preciso 
investir com mais cuidado na cultura organizacional e internalizar que ela não se 

trata de "perfumaria". Vamos lá! 

  A organização conta com critérios objetivos de 
desempenho e premiação? 

  Os colaboradores conhecem aquilo que é 
importante para o negócio? 

  Os colaboradores normalmente se saem bem ao 
resolver um problema?  

  A empresa lida com os funcionários de um modo 
direto e claro? 

  Lidamos com os problemas conforme eles 
surgem ou nos adaptamos às crises? 

   Há rapidez e eficiência na correção  
dos problemas?  
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Metaverso  
no varejo POR CARLOS ALBERTO PIAZZA TIMO IARIA, DARWINISTA DIGITAL, 

FUTURISTA E ESPECIALISTA EM INOVAÇÃO E ACELERAÇÃO DIGITAL
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1  O metaverso pode mudar a cara do varejo?
Depende. É preciso lembrar que as novas tecnologias, fundamentalmente, 
nunca foram um fim em si, mas sim meios pelos quais nós criamos valor de 
mudança à sociedade. A adoção de uma tecnologia, não só pelas empresas, 
mas pelas pessoas, depende do significado que se dá a ela, pois muitas se 
esgotam no meio do caminho — como aconteceu com o Second Life. As 
discussões em torno do metaverso estão muito difusas ainda, portanto é 
precoce avaliar o quanto isso vai ser permanente. É preciso que a tecnologia 
faça a diferença na vida das pessoas. É o caso do WhatsApp — ninguém se 
lembra direito como entrou, mas entrou porque se viu valor naquilo.

2  Criar um ambiente no metaverso é producente  
para os supermercados?
É preciso reflexão e análise crítica antes de fazer esse investimento. Qual 
o grande problema que o metaverso pode resolver na sua rede? Essa é a 
pergunta que precisa ser feita. Acredito que existem outras questões no 
momento, como a omnicanalidade e a experiência do cliente, que merecem 
maior atenção. Tenho visto muitas críticas em relação ao e-commerce das 
empresas nos últimos dois anos; falta afinar o atendimento e combater 
a ruptura num mundo híbrido e “phygital”. Para apenas divulgar ofertas e 
ativar vendas, por exemplo, o metaverso não faz sentido.

3  Um supermercado no 
metaverso não pode ser atrativo 
para os consumidores?
Mais uma vez questiono: por quê? 
Para replicar um modelo de consumo 
antigo? Pelas minhas experiências 
e percepções, após dois anos de 
pandemia as pessoas estão ansiosas 
para encontrar outras pessoas, circular, 
ver gente, interagir. Seres humanos 
são seres sociais. Para que, então, 
encontrar o avatar dessas pessoas num 
ambiente estranho? Ainda é um nó. Por 
mais que as compras online estejam 
se massificando, os consumidores 
gostam de ir ao supermercado ver a 
cara dos legumes, comparar preços, 
ver novidades nas prateleiras. É 
possível, sim, que empresas e clientes 
acessem o metaverso, mas, pelo menos 
até o momento, é arriscado prever os 
resultados positivos disso.

3 perguntas sobre...T R E N D S
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Fidelização e LGPD

Pilares em ação conjunta
O programa de fidelização é um dos instrumentos  

do Gerenciamento do Valor do Cliente, cujo objetivo 
é  muito simples: aumentar a receita e reduzir os 
custos de aquisição e manutenção dos clientes. 
Programas de desconto e fidelidade estão entre 

suas ações. No relacionamento com o cliente, 
o supermercadista deve sempre ter em mente 

estes  três pilares: Marketing de Relacionamento, 
Transacional e  de Fidelidade. Muitas vezes, porém,  

foca apenas no pilar Fidelidade, esquecendo-se 
de rentabilizar os dados gerados pelos outros 

dois, mas se deseja criar um relacionamento forte, 
saudável e rentável com o cliente, precisa ter 

estratégias para todos eles. 34
21
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POR JOÃO MOTA, CEO DA STEFANINI INSPIRING
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Solidez e transparência
A implementação da Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais não deve prejudicar um programa de fidelização 
que esteja construído sobre bases sólidas e transparentes. 

Um programa de relacionamento personalizado gera uma 
melhor experiência para o cliente e facilita o alcance dos 

objetivos estratégicos e financeiros do supermercadista sem 
o uso desnecessário de dados pessoais. A LGPD não protege 

só o consumidor, mas também as empresas, porque limita 
seus riscos, cria um ambiente de segurança, confiança e 

transparência com o cliente, gerando resultados positivos.

Tecnologia é aliada
A tecnologia permite a criação de 
um relacionamento personalizado 
com o consumidor, sem necessidade 
de pedir seus dados pessoais. Com 
isso, o logista cumpre integralmente 
a LGPD e diminui drasticamente o 
risco em eventual vazamento de 
informações, uma vez que os dados 
não têm qualquer significado. O 
consumidor, por sua vez, tem a 
segurança de uma experiência de 
compra anônima, sem perder o 
acesso a descontos personalizados. 
A Inspiring possui um produto 
que implementa um programa de 
fidelização personalizado sem 
necessidade de CPF ou dados 
pessoais do consumidor.

CRM eficiente
Em mercados saturados, a aquisição de 

novos clientes está cada vez mais cara, e os  
atuais tendem a buscar melhores propostas. 

Nesse ambiente de negócios, as empresas 
precisam desenvolver o Gerenciamento do 

Valor do Cliente (CVM), que trabalha lado a 
lado com o CRM, construindo uma visão 360° 

da jornada do cliente. É operacionalizado 
por campanhas, incluindo precificação 

dinâmica, recompensas e descontos 
personalizados, gamificação, cross-sell, up-

sell, cupons, cashback, fidelidade e afinidade 
etc. Sua boa execução pode aumentar 
a receita entre 3 e 7 p.p., com impacto 

semelhante na lucratividade. Hoje qualquer 
rede de pequeno e médio porte pode 

implementar um programa de CVM no nível 
das melhores referências mundiais.

Erros a evitar
Alguns equívocos têm consequências 
diretas para a lucratividade, receita, 
experiência do cliente e custos 
operacionais. Um deles é a canibalização 
da receita, ou seja, dar descontos 
massificados e de forma inadequada a 
quem não precisa deles, diminuindo as 
margens de lucro. Outro é não tirar partido 
da precificação dinâmica, deixando de 
atingir segmentos de consumidores que 
geram receita e lucro adicional. Não ter um 
relacionamento contextual com o cliente 
gera insatisfação. Quantos consumidores 
não recebem uma promoção de um produto 
ou serviço que acabaram de comprar e se 
sentem enganados e frustrados com isso? 
Querer desenvolver tudo em casa é outro 
grande erro. Um parceiro estratégico, que 
aporte tecnologia e boas práticas, reduz 
custos, aumenta o time-to-market e foca o 
time interno no negócio e em resultados.



Lembre-se: simplificar a jornada 
de compra e organizar sua loja para que 
o shopper tenha a melhor experiência 
em diferentes momentos garantem 
conversão, recompra e fidelização!

CERVEJAS: COMO USAR O 
GERENCIAMENTO DE CATEGORIAS 
PARA IMPULSIONAR TRANSAÇÕES 
E TICKET MÉDIO NA LOJA?
O CONSUMIDOR DE CERVEJA MUDOU E CONSOME MAIS DO QUE SÓ 
UMA MARCA OU SEGMENTO FAVORITO

A CERVEJA É UMA CATEGORIA DE DESTINO, 
COM ALTA CAPACIDADE DE AMPLIAR TRANSAÇÕES, 
TICKET MÉDIO E FATURAMENTO

DICAS PARA UM BOM GERENCIAMENTO DE CATEGORIA:

O shopper 
pós-pandemia busca 
conveniência: facilite 
sua jornada de compra 
para aumentar 
transações

Disponibilize packs 
com quantidades 
corretas por canal 
e exposição 
priorizada na 
gôndola, para 
incremento 
de ticket médio

CATEGORIA DE 
DESTINO: 
83% das compras de 
cervejas são planejadas

ALTA FREQUÊNCIA: 
54% das compras
são semanais

OPORTUNIDADE: 
Apenas 17% das 
compras no Brasil são 
para estocagem

Fonte: Nielsen

24% dos lares brasileiros 
consomem cervejas 
de todos os segmentos. 
Por isso, iniciar o fluxo 
conforme perfil da loja 
e otimizar o sortimento 
para atender o shopper 
nas diferentes ocasiões 
é fundamental
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