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A Zanchetta patrocinou e 
participou com orgulho do 
APAS Show, onde os 
visitantes puderam conhecer 
mais sobre nossas marcas, 
que levam sabor, qualidade 
e sustentabilidade para 
gôndolas de todo o mundo.

Já somos presença confirmada no 
próximo evento, mas você não precisa 
esperar até lá para conhecer mais 
sobre o grupo Zanchetta.

Fale com a gente:
comercial@zanchetta.com.br
Alliz - (15) 3363-9601
Mondelli - (14) 2106-1833
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sustentabilidade e 
qualidade patrocinando 
o APAS Show.
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ED I TOR IAL

NOSSA  
MISSÃ O 
Oferecer aos 
interessados 
no setor 
supermercadista 
brasileiro 
informações 
atualizadas 
quanto às 
melhores práticas 
desenvolvidas 
pelos 
supermercadistas 
nacionais e 
internacionais.

Mais forte do que nunca!

E ela voltou! Realizada entre os dias 
16 e 19 de maio no Pavilhão do Expo 
Center Norte, em São Paulo, a 36ª 
edição da APAS SHOW foi sucesso de 

público e de geração de negócios. No total, o 
mais importante evento supermercadista do 
mundo reuniu 819 expositores (entre nacionais 
e internacionais), foi palco de 78 palestras e 
recebeu mais de 111 mil visitações. 
E celebrando esse retorno tão esperado pelo 
setor, a SuperVarejo realizou uma cobertura 
completa e intensa da feira em todas as 
plataformas, impressa e digital (portal e mídias 
sociais), sendo o ponto alto a produção do 
Podcast e do Videocast, cujas entrevistas 
podem ser acompanhadas no portal www.
supervarejo.com.br, no YouTube e nas 
plataformas Deezer e Spotify.   
E a edição 244, do mês de junho, chega 
recheada de informações sobre tudo que 
aconteceu na APAS SHOW 2022. Nossa 

equipe de repórteres acompanhou o evento 
desde a solenidade de abertura, que contou 
com a presença de Jair Bolsonaro (presidente 
da República) e Paulo Guedes (ministro da 
Economia), entre outros nomes importantes do 
cenário político nacional e empresarial, e cobriu 
todas as palestras do congresso, que trouxeram 
especialistas de diversas áreas, além das 
novidades em produtos (lançamentos) e serviços 
apresentadas pelas empresas expositoras e que 
devem nortear as gôndolas dos supermercados 
de hoje em diante. A presença de empresários, 
celebridades, entre outros destaques, que 
tornaram o evento ainda mais completo no seu 
retorno, também esteve em nossa cobertura. 
Espero que esta edição, feita com empenho e 
dedicação, traga informações relevantes que 
contribuam para a excelência e o sucesso  
da sua empresa.

Boa leitura e bons negócios!

 Daniela  
 Guiraldelli 
EDITORA





 Rafaela Lotto 

E N T R E V I S TA

•  texto MARINA SCHMIDT •  fotos DIVULGAÇÃO/YOUPIX • redacao@supervarejo.com.br

A comunicação das marcas com seus públicos no am-
biente digital ganha cada vez mais complexidade. 
Para segmentos que estão vendo suas operações cres-
cerem no e-commerce, esse é um ponto da estratégia 

que não pode ser deixado de lado. Afinal de contas, a competi-
tividade online só cresce. É desse contexto que emerge a cha-
mada creator economy, que está profissionalizando cada vez 
mais o mercado dos criadores de conteúdo e influenciadores.  
Para a sócia e head de planejamento da YOUPIX, Rafaela 
Lotto, o mercado movimentado pelos influenciadores e cria-
dores de conteúdo vai crescer ainda mais. “O futuro é cria-
tivo e rentável”, afirma. “Espero uma economia profissional, 
o segmento crescendo, com muitos fornecedores, empresas 
e tecnologia tornando o mercado cada vez mais relevante.” 
Rafaela acompanha a evolução do mercado digital há 19 
anos e já atuou como executiva de grandes marcas, pla-
nejando e implementando suas estratégias de presen-
ça online. Em 2011, cofundou a YOUPIX, uma das pri-
meiras agências de marketing de conteúdo do Brasil, e 
hoje é líder da área que desenha as estratégias de con-
teúdo e influência dos clientes atendidos pela empresa.

Bom negócio  
para marcas
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Rafaela LottoE N T R E V I S TA

A transformação digital, no varejo supermercadis-
ta, avançou de forma muito significativa a partir 
de 2020. Inicialmente, muitas redes precisaram se 
adaptar ao e-commerce, que passou a ser uma de-
manda do consumidor durante a pandemia. Nesse 
sentido, o ambiente digital passou a ser mais dis-
putado. Como o conteúdo pode fazer a diferença 
para as empresas desse segmento? RL Sim, a pan-
demia fez com que o mercado migrasse para mo-
delos de e-commerce. As marcas passaram a sentir 
a importância do conteúdo, que vai desde o nível 
mais básico, como a foto e a descrição do produto. 
Existem pesquisas que mostram, por exemplo, que, 
no e-commerce, a conversão aumenta 30% se você 
tiver mais de três fotos do produto. Aqui vemos que, 
realmente, faz diferença pensar o conteúdo em to-
das as fases da jornada do consumidor. Isso passou 
a ser algo que não é apenas um item do e-commer-
ce, mas é uma disciplina a ser pensada para melho-
rar a usabilidade, aumentar a conversão e impactar 
a experiência do consumidor no seu e-commerce.

O mercado de criadores de conteú-
do tem crescido bastante e, hoje, já se 
fala na creator economy. O que é a cre-
ator economy e por que é tão relevante 
para as marcas? RL Para falar de creator 
economy precisamos antes explicar so-
bre um modelo que era imaginado para 
influenciadores ou criadores de conteú-
do. Basicamente, ele estava pautado em 
ganhar dinheiro das plataformas ou por 
meio de “publis” com as marcas. Mas o 
mercado evoluiu e agora um criador de 
conteúdo é uma empresa, ele é um em-
preendedor. A creator economy compreen-
de serviços que vão desde a monetização 
até a gestão dessa empresa de criação 
de conteúdo e todos os players que estão 
dentro dela. Hoje, a creator economy mo-
vimenta as economias: de serviço, pro-
duto, soluções tecnológicas, inteligência, 
business intelligence (BI), produção etc. Um 
ponto relevante é o movimento da creator 
economy em descentralizar a dependên-
cia do criador de conteúdo em relação ao 
trabalho com as marcas. 

Quais são as principais falhas que as 
marcas cometem ao realizarem ações 
com influenciadores? RL Eu diria que 
são muitas falhas, mas todas elas têm a 
mesma origem, que é a falta de planeja-
mento. Muitas marcas ainda entendem o 
marketing de influência como uma coisa 
que você faz com o dinheiro que sobrou 
ou como um apêndice da sua campanha. 
O marketing de influência é cada vez 
mais estratégico e tem que ser planeja-
do. Planejar é essencial. Outro erro bem 
comum é não mapear influenciadores da 
forma correta. Ao olhar apenas para o ta-
manho da base de seguidores do criador 
de conteúdo, a marca está sujeita a crises. 
O ideal é olhar todo o contexto. As mar-
cas, muitas vezes, não consideram um 
relacionamento a longo prazo com esses 2
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creators, mas deveriam, porque muito do trabalho 
e da conversão tão esperada pelas marcas vem 
de um trabalho de longo prazo, de estar presente 
na timeline da audiência desse influenciador com 
frequência. Nada se resolve com um post no feed e 
três stories. Acho que esse é um grande erro que as 
marcas cometem. 

Você acompanha o mercado de criadores de 
conteúdo há mais de uma década. Quais foram 
as mudanças mais relevantes ocorridas nesse 
período? RL Sim, a gente teve uma evolução bas-
tante grande nos últimos anos e acho que a pri-
meira delas é a compreensão do criador de conte-
údo de que ele é uma empresa, e não uma pessoa 
famosa. Claro que não estou dizendo que todas 
as pessoas estão nesse mesmo nível, mas mui-
tos dos criadores já entenderam que o trabalho 
deles vai muito mais do que mostrar a sua rotina 
na internet. Então são, realmente, empresas de 

MUITAS MARCAS AINDA 
ENTENDEM O MARKETING 

DE INFLUÊNCIA COMO 
UMA COISA QUE VOCÊ 

FAZ COM O DINHEIRO QUE 
SOBROU OU COMO UM 

APÊNDICE DA SUA 
CAMPANHA. O 

MARKETING DE 
INFLUÊNCIA É CADA VEZ 

MAIS ESTRATÉGICO E 
TEM QUE SER 

PLANEJADO

tópicos:  NEGÓCIOS • CREATOR ECONOMY • TECNOLOGIA

Chegou o espetinho de linguiça de frango Korin com pimenta. 
O primeiro do Brasil sem o uso de grãos transgênicos, antibióticos  
e anticoccidianos. Temperado somente com ingredientes naturais.

A Família de produtos Korin
para churrasco cresceu!

 Conheça a linha completa:
Filé de Coxa, Filé de Peito, Meio das Asas e Coração de Frango.
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conteúdo que estão pensando e diver-
sificando suas receitas. Já das marcas, 
cada vez mais, o entendimento da impor-
tância que isso tem para as estratégias. 

Quais são as perspectivas para esse 
mercado? Ou seja, o que podemos vis-
lumbrar para o futuro, ainda que seja 
um futuro próximo? RL Para o futuro eu 
espero, cada vez mais, um mercado pro-
fissionalizado, que a gente já vê aconte-
cendo agora. Uma compreensão melhor 
sobre o fato de que a influência não está 
relacionada ao número da base de segui-
dores. Espero uma economia profissional, 
o segmento crescendo, com muitos forne-
cedores, empresas e tecnologia tornando 
o mercado cada vez mais relevante. O fu-
turo é criativo e rentável.

Os consumidores estão mais atentos aos 
propósitos e valores das marcas? RL A 
pandemia veio para consolidar essa aten-
ção do consumidor aos valores e propó-
sitos das marcas. Os próprios influencia-
dores são cobrados por suas audiências 

CRIADORES E AS 
AUDIÊNCIAS ESTÃO CADA 
VEZ MAIS ATENTOS AOS 
VALORES DAS MARCAS E, À 
MEDIDA QUE ISSO SE TORNA 
MAIS TRANSPARENTE, O 
INFLUENCIADOR TEM O 
GRANDE PAPEL DE AJUDAR 
A MARCA A EXTERNALIZAR 
AQUILO QUE JÁ É UM  
VALOR PRÓPRIO

quando eles fazem publicidade para marcas com 
as quais a comunidade não compartilha valores, e 
isso fica muito claro para a gente quando o marke-
ting de influência expõe essa realidade. 

Como influenciadores e criadores de conteúdo po-
dem auxiliar as marcas a construírem esse posi-
cionamento (em relação aos propósitos e valores)?  
RL Como eu disse, criadores e as audiências estão 
cada vez mais atentos aos valores das marcas e, à me-
dida que isso se torna mais transparente, o influen-
ciador tem o grande papel de ajudar a marca a exter-
nalizar aquilo que já é um valor próprio. O criador de 
conteúdo é como um stakeholder do seu negócio, que 
pode te ajudar a desenvolver produtos, entender o 
consumidor e ser o interlocutor da marca com as co-
munidades. Então, acho que é de grande importância, 
de novo, quando feito de forma estratégica.

Considerando a realidade dos pequenos varejistas, 
que têm uma verba menor para direcionar as estra-
tégias de comunicação, quais seriam os seus conse-
lhos para que consigam melhorar o posicionamento 
das marcas de forma mais eficiente?  RL O pequeno 
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varejo tem uma vantagem, inclusive das grandes 
marcas, com o marketing de influência. Primeiro 
porque, apesar da verba menor, eles terão a opor-
tunidade de trabalhar com influenciadores locais, 
por exemplo, que em muitos casos vão conhecer 
pessoalmente a loja ou o serviço e têm muito mais 
autoridade para falar daquilo do que de repente 
uma marca muito grande que contrata um in-
fluenciador que está distante ou não é um usuário 
do produto. Nesse sentido, o influenciador local 
provavelmente vai falar com mais autenticidade 
sobre o negócio, e é essa a estratégia que eu reco-
mendaria. Eu sei que o desejo de muitos varejis-
tas é fazer negócios com criadores muito grandes 
e famosos, mas que isso também tem uma disper-
são enorme, porque essas pessoas têm seguido-
res de tudo quanto é lugar do Brasil, o que talvez 
não faça sentido para a realidade daquele lugar e 

que tem uma duração limitada, pensando 
do negócio local.

Como o movimento live commerce pode 
ser relevante para o segmento varejis-
ta? RL Agora o ponto importante e que 
eu acho que muda o jogo para o varejo 
ou, se não muda, ele transforma algumas 
regras e evolui esse jogo para outro pata-
mar: o live commerce. Se a gente olhar 
para a China e o quanto isso já movimen-
ta, tem também um papel importante do 
influenciador. Não digo que é o influen-
ciador que faz a live, focada no entreteni-
mento, estamos falando de uma catego-
ria que a gente chama de streamers, que 
são essas pessoas especialistas em fazer 
as lives e vender produtos. 

todo diaLinha

Conheça nossa linha TODO DIA, formada por cortes inteiros ou fracionados 
ideal para o churrasco ou consumo do dia a dia de forma prática e sem abrir 

mão da garantia e qualidade. 



experiênciaT R E N D S
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Redução do 
impacto ambiental
N O  E - C O M M E R C E

Faça a compensação
Sabendo quais processos impactam 
o meio ambiente e em que medida, o 

e-commerce deve adotar mecanismos 
de compensação. Isso pode ser feito por 

meio do apoio a projetos de reduções 
de emissões por desmatamento e 
degradação florestal (REDD) ou de 

tecnologia limpa, mas é importante que 
seja realizado na mesma proporção do 

impacto ambiental provocado. 34
21

5

POR FERNANDO BELTRAME, SÓCIO-PRESIDENTE 
DA ECCAPLAN CONSULTORIA EM SUSTENTABILIDADE
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Analise a operação 
Para se ter um e-commerce mais sustentável, é 

preciso compreender que as operações do varejo 
online geram impactos ambientais que, muitas 

vezes, são inevitáveis. É o caso, por exemplo, do 
transporte dos produtos, etapa em que ocorre a 
emissão de gases do efeito estufa (GEE), como o 
dióxido de carbono (CO2), decorrente da queima 

de combustíveis. Entretanto, essas emissões 
podem ser compensadas (neutralizadas) para 

atenuar os danos ambientais.

Quantifique  
e monitore
Além de identificar as 
atividades que geram mais 
impacto ambiental dentro 
da operação, é essencial 
estabelecer indicadores 
para quantificar o tamanho 
do impacto provocado. 
No caso das emissões de 
CO2, é possível calcular 
a quantidade de gases 
emitidos pelo e-commerce 
na execução de seus 
processos, como  
o de entrega.

Assuma um novo 
posicionamento

Ao adotar práticas sustentáveis, 
a empresa assume um novo 

posicionamento de mercado, baseado 
na geração de valor compartilhado. 

Esse posicionamento pressupõe 
alinhamento aos pilares do 

comportamento ambiental responsável, 
por meio de práticas de negócios 

sustentáveis e acessíveis, estímulo ao 
consumo sustentável e promoção da 

qualidade de vida e do bem-estar.

Sistematize a operação
A análise, mensuração e 
compensação do impacto ambiental 
podem ser feitas com o apoio de 
consultorias especializadas, como a 
Eccaplan, que criou o programa Frete 
Neutro, um sistema automatizado que 
mensura a emissão de GEE e realiza 
a compensação dessas emissões 
a cada compra realizada pelo 
consumidor no e-commerce, emitindo 
um certificado de neutralização da 
entrega e o consolidado mensal. Cada 
cliente pode receber o seu certificado 
individual e personalizado.





consumidor em focoT R E N D S
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Proteção de dados:
QUESTÃO DE CONFIANÇA 

Mais do que uma exigência legal, a proteção de dados é uma demanda do 
consumidor brasileiro, que está atento à preservação das informações pessoais 

e tem esse ponto como o fator que mais afeta a confiança nas marcas   
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E a 
personalização?
A pesquisa da PwC revela 
que o uso de dados dos 
consumidores para 
personalizar a experiência 
tende a ajudar menos a 
construir a confiança do 
que usar os dados para 
“fazer o básico direito” e 
personalizar descontos  
e recomendações 

Fatores que mais 
afetam a confiança  
nas marcas 
Entre uma série de fatores 
que impactam a confiança dos 
consumidores nas marcas e que 
foram mapeados pela pesquisa 
da PwC, a proteção de dados é 
o mais determinante, sobretudo 
para o shopper brasileiro, que 
dá importância maior a essa 
questão, na comparação com a 
média global dos consumidores 

PROTEGE MEUS DADOS 

Brasil        58% 
Média global 47% 

SEMPRE ATENDE ÀS MINHAS 
EXPECTATIVAS 

Brasil  47% 
Média global   39% 

OFERECE ATENDIMENTO 
EXCEPCIONAL 

Brasil  47% 
Média global  38% 

PROTEÇÃO DE 
DADOS: AINDA MAIS 
RELEVANTE PARA 
QUEM PRESERVA 
AS PRÓPRIAS 
INFORMAÇÕES  

Brasil                   73% 
Média global         59% 

 FONTE: GLOBAL CONSUMER INSIGHTS PULSE SURVEY (PWC) / 2021 

ENVIA DESCONTOS E 
RECOMENDAÇÕES RELEVANTES 

Brasil  46% 
Média global  36% 

FACILITA A REALIZAÇÃO DE 
COMPRAS RECORRENTES 

Brasil  44% 
Média global  35% 
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AQU I  VOCÊ  VAI 

LE R S OBRE :
C O B E R T U R A

Discursos na solenidade  
de abertura

•
Análises do cenário 
econômico do setor 

supermercadista  
e brasileiro

E la voltou! Foi realizada entre os 
dias 16 e 19 de maio de 2022, no 
Expo Center Norte, em São Paulo, 
a 36ª edição da APAS SHOW. Em 
quatro dias de evento, passaram 

pelo pavilhão 819 expositores (sendo 185 
internacionais) e cerca de 111,5 mil visita-
ções, número que representa um aumento 
de 4,43% na comparação com a soma de 
visitantes do evento realizado em 2019.  Du-
rante o Congresso, passaram pelos auditó-
rios principais e temáticos 3.684 congres-
sistas, que participaram de 78 palestras.    

A solenidade de abertura teve início com a 
palestra de Fernando Schüller, palestrante, 
filósofo, professor do Insper, analista políti-
co e colunista dos veículos Veja e do Grupo 
Bandeirantes de Comunicação, que analisou 
o cenário político e econômico brasileiro. Na 
sequência, houve o discurso de Jair Bolsonaro, 
presidente da República. Em sua participação 
na solenidade, o presidente abordou a impor-
tância do setor supermercadista na economia 
brasileira. “Vocês não pararam na pandemia. 
Foram essenciais e estiveram na linha de 
frente e, assim como o agronegócio, fizeram 
a economia girar nos últimos anos.”

POR DENTRO DA SOLENIDADE 
Passaram pelo palco de abertura do even-
to nomes como Paulo Guedes, ministro 
da Economia; Erlon Ortega, diretor APAS 
SHOW; Ronaldo dos Santos, presidente da 
APAS – Associação Paulista de Supermer-
cados; João Galassi, presidente da ABRAS 
– Associação Brasileira de Supermercados; 

O presidente da República, Jair 
Bolsonaro, assim como políticos e 
nomes do setor supermercadista, 
discursaram na solenidade de 
abertura da APAS SHOW 2022

 DA ESQ. PARA A DIR.: PAULO GUEDES, RONALDO   
 DOS SANTOS E JAIR BOLSONARO 

ABE RTU R A
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Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo; Ronaldo Vieira Bento 
(ministro da Cidadania), além dos ex-ministros Marcos 
Pontes (Ciência e Tecnologia); Onyx Lorenzoni (Trabalho 
e Previdência); Ricardo Salles (Meio Ambiente); Tarcísio 
de Freitas (Infraestrutura), assim como o coronel Mello 
Araújo, diretor da Ceagesp – Companhia de Entrepostos 
e Armazéns Gerais de São Paulo. 

Em seu discurso, Santos, presidente da APAS, ressaltou 
a importância da APAS SHOW, assim como do setor de su-
permercados e o trabalho realizado pelo segmento durante 
a pandemia. “Para evitar uma ruptura na cadeia de abaste-
cimento, trabalhamos para determinar protocolos de segu-
rança, que nortearam outros setores. A segurança alimentar 
é uma das causas defendidas pelo setor. Mantivemos nossas 
lojas abertas sem impactar a pandemia”, ressaltou. 

Nome importante do varejo brasileiro, Galassi, presidente 
da ABRAS, abordou em seu discurso o crescimento do setor 
de supermercados, bem como os fatores que têm impactado 
diretamente e apertado as margens  do setor, tais como o 
conflito na Ucrânia; a importância da redução das altas ta-
xas sobre as vendas do e-commerce; a importância do com-
bate à sonegação e à comercialização informal de produtos 
importados por meio de plataformas digitais estrangeiras; a 

redução no preço do diesel, custo que impacta 
diretamente no custo do frete; a importância 
da isenção total do imposto da cesta básica, 
além da reforma tributária. 

Destaque também para o discurso de 
Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, que 
falou sobre a retomada da economia na 
capital paulista e lembrou da ausência de 
Bruno Covas, que governou a cidade no pe-
ríodo de 6 de abril de 2018 a 16 de maio de 
2021, quando morreu em decorrência de 
um câncer. O político também ressaltou a 
importância da união entre o setor público 
e o privado. “Não aumentamos a tarifa de 
ônibus dois anos consecutivos em razão da 
pandemia”, lembrou aos presentes. 

Em sua apresentação, o coronel Mello 
Araújo, diretor da Ceagesp, lembrou a im-
portância do empório que comercializa mais 
de quatro milhões de alimentos por mês. 
“Fechamos 2021 com 28 milhões de lucro. 
O Ceagesp é a casa onde o supermercado vai 
buscar produtos frescos para atender seu 
cliente. Também passamos a fazer parte do 
Banco de Alimentos”, afirmou. 

Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao go-
verno do estado de São Paulo também es-
teve presente no evento.     

Paulo Guedes, ministro da Economia, deu 
um panorama sobre o cenário econômico e 
relembrou aos presentes os programas so-
ciais promovidos pelo governo federal. “O 
Brasil teve uma resposta efetiva. Todas as 
reduções de impostos que fizemos devem 
chegar ao consumidor. Existem dois cami-
nhos. O da miséria e o do Brasil. Ainda temos 
que trazer mais produtos de fora, em razão 
do custo Brasil.” De acordo com Guedes, 
não basta distribuir renda. “O governo é o 
maior latifundiário de terras no país. Foram 
realizadas até agora meio milhão de transfe-
rências de propriedades. Agora enfrentamos 
uma guerra no consumo de energia. Mas es-
tamos preparados”, afirmou.   

TEXTO

Daniela Guiraldelli  •  daniela.guiraldelli@supervarejo.com.br

 FERNANDO SCHÜLER 



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Gold_Super_Varejo_Pagina_Dupla.pdf   1   03/06/2022   15:32:31



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Gold_Super_Varejo_Pagina_Dupla.pdf   1   03/06/2022   15:32:31



20  | SUPERVAREJO  | junho 2022

AQU I  VOCÊ  VAI 

LE R S OBRE :
C O B E R T U R A

Palestrantes renomados passaram pelo auditó-
rio principal durante a APAS SHOW 2022. Sob 
o tema: “O Essencial é Humano”, especialistas 
nacionais e internacionais colocaram em pauta 
a importância de as empresas varejistas se vol-

tarem também para a gestão de pessoas.  
A abertura do Congresso de Gestão Internacional contou 

com uma palestra do professor e sociólogo Domenico De 
Masi. Em transmissão ao vivo direto da Itália, ele dedicou 
boa parte de sua fala às transformações da tecnologia em 
relação à evolução do ser humano. Na palestra "O futuro ou 
é humano ou não é futuro" ele discorreu sobre as neces-
sidades de entendermos o valor de riquezas que não são, 
necessariamente, materiais. 

Domenico lembrou que seremos oito bilhões de “cére-
bros” em 2030, interligados entre si, muitos deles vivendo 

A valorização das pessoas 
como um valor para  

o negócio
•

Jornada do colaborador 
como um diferencial

competitivo

GR ANDE AUDITÓRIO 

ser humano

 NO TELÃO,  DOMENICO DE MASI 

em centros urbanos, e com uma quantidade 
grande de idosos, em torno de 910 milhões, 
muito superior aos 420 milhões de hoje.  

O pensador ainda refletiu que, no século 
22, as transformações tecnológicas terão na 
engenharia genética um grande auxílio para 
superar doenças, evoluindo o trabalho intelec-
tual do homem, assim como a nanotecnologia 
e as impressoras 3D farão os objetos se relacio-
narem com o mundo e os seres humanos de 
forma mais orgânica. Mas é preciso que toda 
essa evolução tenha reflexo na sociedade. 

“Conceitos de belo e feio, ciência e fé, tem-
po e espaço, público e privado, local e global, 
nômade e estacionário, macho e fêmea, até 
mesmo vivo e morto estão em transformação, 
graças à tecnologia também”. 

Em outra grande palestra, Eduardo Gou-
veia, conselheiro, investidor em startups e 
consultor com passagens pela presidência 
da Multiplus, Alelo, Livelo e Cielo, defendeu 
a importância de as empresas entenderem e 
praticarem a governança corporativa em sua 
essência. “Nunca se falou tanto em EX – Em-
ployee Experience – que nada mais é do que a 
soma de tudo que os colaboradores encon-
tram, fazem, veem e sentem ao longo de sua 
jornada em uma empresa”, explica. 

Segundo Gouveia, tem se vivido uma revo-
lução do EX, com o aumento da competição 
local e global por talentos. “O que nos faz 
feliz no trabalho? Gerar resultados, relacio-
namentos e fazer a diferença”, lembra. Por 
isso é tão importante que o líder engaje sua 
equipe, sendo transparente, reconhecendo, 
celebrando, tendo uma comunicação aberta 

O ser humano como centro da estratégia  
das empresas foi o tema principal das 
palestras realizadas no espaço 



 Um evento de sucesso se faz com um time competente, 
clientes de primeira e produtos de qualidade.

O record de vendas e visitação no stand da EBEG durante a APAS Show 2022, 
nos impulsiona a desempenhar nosso melhor trabalho, sempre.

(16) 3512 3000         ebeg.com.br
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e que, sobretudo, inspire por seu exemplo”. E deixou uma 
frase para reflexão: “Gente feliz traz muito resultado e é 
o único diferencial competitivo de longo prazo”, finaliza.  

CONEXÕES HUMANAS 
A palestra de Edu Lyra, CEO da ONG Gerando Falcões, co-
meçou com um histórico de sua trajetória. A partir de sua 
vivência pessoal e a conexão que estabeleceu com outras 
pessoas que viviam uma realidade similar, Lyra fundou 
a ONG cuja missão é interromper o ciclo de pobreza no 
país. “O CEP de alguém não pode definir aonde a pessoa 
vai chegar na vida”, destacou. 

Lyra mostrou dados e revelou que, durante a pandemia, 
a Falcões alimentou mais de um milhão de pessoas, movi-
mentando mais de 100 milhões de reais a partir da iniciativa 
privada. “A única forma de convivência e desenvolvimento 
para o futuro é a colaboração, porque construir um amanhã 
melhor é algo que passa pela coragem de colaborar”, explica.  

Outro destaque no congresso foi Dill Casella, palestrante 
motivacional que  discorreu sobre como as conexões hu-
manas podem gerar valor para os negócios a partir da ino-
vação. Para ilustrar o tema, alguns cases de sucesso foram 
apresentados, como o da Uber, que verificou uma lacuna na 
relação humana entre passageiros e taxistas, e preencheu 
esse espaço com um novo negócio. “A relação entre taxis-
tas e passageiros era péssima. A Uber chegou e melhorou 
essa relação, o que realmente deu certo. Hoje, quando as 
pessoas pensam em se deslocar, qual aplicativo é líder em 
locomoção particular?”, provocou Casella. 

Casella finalizou sua palestra explicando que observar o 
comportamento humano é fundamental para perceber as 
tendências e inovações. Um bom exemplo foi a pandemia, pe-
ríodo em que a sociedade percebeu que não queria viver com 

carros voadores, como nas séries futuristas, e 
sim estar perto da natureza, trabalhando em 
casa, com espaço e conforto. 

O painel conduzido por Daniel Dias, ex-atleta 
paraolímpico, e Pedro Pimenta, CEO da Da Vinci 
Clinic, fechou o grande evento. Dias e Pimenta 
possuem histórias diferentes, mas ambas per-
passadas pelo convívio com uma deficiência e 
a superação de obstáculos. “Não se falava em 
capacitismo até pouco tempo. Não se via nada 
a respeito do tema na televisão. O preconceito 
era velado e naturalizado, o que nos impedia 
de encontrar até mesmo conhecimento para 
enfrentar o preconceito”, destacou Cintra. 

No Brasil, o IBGE aponta que 24% da po-
pulação se identificam como PCDs (pessoas 
com deficiência), o que demonstra a impor-
tância da inclusão no mercado de trabalho. 
A Lei de Cotas, por exemplo, é uma forma 
de garantir a representatividade dessas 
pessoas nas empresas, porém, segundo os 
painelistas, é fundamental rever a hierar-
quia organizacional para garantir que esses 
profissionais não se concentrem apenas nos 
cargos-base, sendo necessário,  mais do que 
atuar na eliminação de barreiras do ambien-
te (que impedem o acesso físico de algumas 
pessoas), oferecer ferramentas e condições 
de acessibilidade para a comunicação e de-
senvolvimento desses profissionais.   

TEXTO  

Tatiana Ferrador, William Saab e Igor Francisco  •  redacao@supervarejo.com.br

 PEDRO PIMENTA 

 DILL CASELLA 
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No painel Desenvolvimento e Formação, o tema 
do primeiro dia foi “Humanizar para engajar”, 
conduzido por Silvia Martins, diretora de pro-
gramas para famílias empresariais da Funda-
ção Dom Cabral, que falou sobre “A sucessão e 

a longevidade dos negócios”. Ela ressaltou a importância 
de as estratégias, tanto das famílias quanto dos negócios, 
estarem alinhadas aos interesses de investimentos de ca-
pital humano e governança familiar, assim como investi-
mentos financeiros e de governança corporativa, para que 
os resultados sejam satisfatórios. “O nível de preparação 
dos envolvidos na sucessão precisa considerar a relação 
sucessor e sucedido, bem como os desafios estratégicos e 
o grau de compromisso com a missão”, explicou. 

Muitas famílias centenárias possuem uma visão de 
futuro comum compartilhada e profissionalizam a ges-
tão da empresa, preparando a família, cuidando do pa-
trimônio com uma atenção especial para estruturas e 

CON GRESSOS

temáticos

Sucessão familiar
•

Diversidade e inclusão  
no varejo

•
Valorização do colaborador 

como vantagem competitiva

AUDITÓRIO 

desenvolvimento 
e formação

instrumentos de governança. “Membros 
familiares se preparam para o papel de só-
cios, herdando muito além do capital e das 
cotas, mas sim o legado do fundador e os 
valores da família”, complementa. 

No entanto, há uma série de outras ques-
tões que precisam ser consideradas, como o 
fato de o sucessor familiar estar pronto para 
tal função, ou ainda melhor, querer ocupá-la. 
“Há três tipos comuns de sucessão: por patri-
mônio, por legado ou por gestão, e é preciso 
saber em qual dessas se enquadra a empresa 
em que se está inserido para ser mais asser-
tivo nos próximos passos”, afirmou. 

Logo na sequência, Kiko Campos, diretor 
sênior de Recursos Humanos do Carrefour, 
conduziu a palestra sobre “A inovação atra-
vés do empoderamento dos colaboradores”, 
citando que é preciso estar claro que não existe 
nenhum atalho para a inovação, e que se trata 
de três fatores importantes: gestão de talentos, 
pessoas, times e ambiente de trabalho. “Tão 
importante quanto identificar talentos é apro-
veitá-los”, ressalta Campos. 

DIVERSIDADE E TRANSFORMAÇÃO 
“Gerações e Tribos” foi o tema central do 
segundo dia de apresentações no painel 
de Desenvolvimento e Formação, que re-
cebeu como primeira convidada do dia 
Juliana Fiuza, head-hunter, que falou sobre 
como lidar com o conflito e convergências 
de gerações. “Estamos com uma expecta-
tiva de longevidade muito positiva e inédi-
ta, e precisamos focar nisso, estimulando 
a aprendizagem autodirigida de modo que 

 SILVIA MARTINS 

Aspectos como sucessão familiar 
nas empresas, empoderamento dos 
colaboradores, entre outros, foram 
abordados pelos palestrantes  
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adaptemos nossas estratégias de recrutamento e seleção 
a essa nova realidade”, disse. 

Na sequência, Renata Andrade, diretora técnica do Insti-
tuto Diversitas falou sobre “Trabalhando a diversidade e a 
inclusão: desafios do varejo”, em que explicou a necessidade 
de um processo de conscientização sobre a importância da 
diversidade e inclusão nas empresas. “É de extrema rele-
vância e urgência para a sociedade, tanto da perspectiva da 
justiça como para uma melhor compreensão dos clientes, 
inovação e criação de vantagem competitiva”. O desafio, 
segundo Renata, está em como promover essa transfor-
mação na prática, de modo a promover a valorização da 
diversidade e a inclusão de forma efetiva. 

E para encerrar o painel, Sofia Esteves, fundadora e 
presidente do Conselho do Grupo Cia de Talentos, trou-
xe o tema: “Uma empresa, diversas tribos”, destacando 
que em um ambiente complexo, com diferentes modelos 
de negócios, existem diversas tribos, mas onde todos são 
orientados por um único propósito. “Mesmo com toda a 
diversidade, é possível que todos caminhem juntos na 
mesma direção, e o que poderia ser um empecilho, passa 
a ser um propulsor para que a empresa inove e se dife-
rencie das demais, tornando todo o processo de cultura e 
valores muito mais acolhedor”, ressaltou. 

Já Marcelo Salum, CEO & founder do IBVV – Instituto Bra-
sileiro de Vendas e Varejo, apresentou “Ações práticas para 
empoderar a equipe”, por meio de um ecossistema adaptável, 
competitivo, disruptivo, claro e capaz de criar novos líderes 
intencionalmente. “É preciso fazer o que precisa ser feito, 
sempre avaliando o potencial da equipe”, disse. 

Finalizando as apresentações do painel, Frederico 
Lacerda, da Pin People, falou sobre “A importância do 
Humano nos negócios e o papel facilitador da tecnolo-
gia”, combinando a psicologia organizacional, a ciência 
de dados e a tecnologia para ajudar as organizações a 
medirem, entenderem e agirem sobre os dados de expe-
riência de seus colaboradores, de ponta a ponta. “Nunca 
se investiu tanto na experiência do cliente (CX), sendo que 
89% das empresas acreditam competir no CX, enquanto 
40% dos projetos são focados no CX”, como aponta levan-
tamento feito pela Pin People. “Vivemos um aumento da 
competição local e global por talentos, com profissionais 
mais bem capacitados e com novas expectativas com re-
lação ao trabalho”, finaliza. 

“DE HUMANO PARA HUMANO” 
Quem abriu os trabalhos no último dia foi 
Vitoria Thomaz, CEO da Onde Casar Brasil, 
falando sobre a importância da inteligência 
emocional no cenário atual de constante 
transformação sob o tema: “Competências 
pessoais que fazem a diferença no trabalho”. 
“É difícil, mas é possível lidar com os fatores 
que nos levam ou nos distanciam da inteli-
gência emocional, mas é essencial manter 
tudo sob controle, adotando atitudes de um 
profissional de alta performance”, afirmou. 

Já Cidinha Fonseca, sócia-diretora da 
Humà Consultoria, abordou a relevância da 
capacitação de profissionais para um novo 
varejo que se apresenta ao mercado. “O va-
rejo se caracteriza por ser um grande empre-
gador e é primordial atender às expectativas 
do novo consumidor, operando em um am-
biente mais competitivo”, disse.  

E encerrando as apresentações do espaço, 
Severino Ramalho Neto, diretor-presidente 
do Mercadinhos São Luiz, destacou que, se-
gundo a Great Place to Work, 87% de seus 
funcionários afirmam que a empresa é um 
ótimo lugar para trabalhar, comparado com 
os 70% dos colaboradores das empresas do 
mercado varejista na América Latina. “Isso 
muito nos honra, e por isso acreditamos que é 
preciso colocar em prática os valores que sua 
empresa prega, como união, transparência, 
e sempre apoiando a diversidade”, explica. 
“Precisamos diariamente conquistar a satis-
fação dos colaboradores para engajá-los, pois 
somente dessa forma os reflexos se sobres-
sairão na satisfação dos clientes e resultados 
da empresa como um todo”, finalizou. 

TEXTO  

Tatiana Ferrador  •  redacao@supervarejo.com.br

 JULIANA FIUZA 
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No primeiro dia de evento, Bruno Busquet, presidente 
do POPAI Brasil, a associação dedicada ao desen-
volvimento da atividade de Marketing de Varejo no 
Ponto de Venda, iniciou sua palestra explicando o 
conceito do “mundo Drika”, que poderá substituir 

as expressões “mundo VUCA” e “mundo BANI”, anterior-
mente utilizadas para explicar o contexto do ambiente em 
que vivemos, compramos e nos relacionamos com marcas. 
Em referência ao “mundo Drika”, ele falou de diversidade, 
relatividade, inclusão, conhecimento e autenticidade. E todos 
esses pontos, segundo o palestrante, devem ser considerados 
no momento de se comunicar com o shopper na atualidade. 
“É preciso ter um tom de voz de especialista, colaborativo 
e provocativo, para se conectar a esse consumidor”, disse.

Danilo Nascimento, sócio-diretor da Propz, apresentou 
um caso de sucesso ao lado de José Sarrassini, vice-presi-

CON GRESSOS

temáticos

Comportamento  
do consumidor

•
Atendimento  

ao cliente
•

Marketing de 
relacionamento

AUDITÓRIO 

experiência  
de compra

Painelistas destacaram questões decisivas 
para colocar o conceito em prática, nas 
fases de pré-compra, compra e pós-
compra, a exemplo de ocasiões de consumo, 
atendimento e digitalização 

dente Comercial e de Logística da Savegnago 
Supermercados. Em 2021, a rede já trabalha-
va com 81% das vendas identificados e con-
tava com 2,7 MM de clientes cadastrados. No 
ano passado, promoveu mais de 100 campa-
nhas únicas por mês e mais de 50 MM de ati-
vações personalizadas. O executivo contou 
que, graças à estratégia adotada, a cada R$ 1 
investido em canal, o retorno foi de R$ 5,23 
de margem incremental.

ATENDIMENTO COMO DIFERENCIAL 
COMPETITIVO 
Os diferentes aspectos que envolvem o atendi-
mento ao consumidor no momento da compra 
foram abordados no segundo dia do Congresso. 

Bruna Wruk Castro, gerente de Consumer & 
Market Insights da Heineken, demonstrou que 
o entendimento sobre a árvore de decisões do 
consumidor é determinante, principalmente 
diante do cenário econômico conturbado, em 
que o shopper passa a ser ainda mais criterioso 
em suas escolhas. Nesse contexto, varejistas e 
marcas precisam desenvolver suas estratégias 
de vendas, considerando o perfil do comprador. 

 BRUNO BUSQUET

 DANILO NASCIMENTO 
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Ao apresentar os resultados de uma pesquisa desenvol-
vida pela Heineken sobre o perfil dos consumidores de 
cerveja, Bruna salientou que se o ponto de venda estiver 
adequado para satisfazer a ocasião de consumo, entre-
gando praticidade, variedade e exposição adequada, as 
chances de concretização da venda aumentam. Do con-
trário, ao identificarem ruptura, 52% dos consumidores 
desistem de levar o produto e 15% resolvem mudar de loja. 
“É preciso fazer cada visita ao PDV valer a pena”, ressalta.

Douglas Matricardi, diretor-executivo de Operações 
de Lojas do Magazine Luiza, salientou a importância de 
integrar processos e pessoas para que o atendimento ao 
cliente seja encantador. “Se nossos funcionários não estão 
felizes, dificilmente nossos clientes estarão”, observou Ma-
tricardi. Esse fato é constatado nas próprias lojas do grupo, 
demonstra. “Se eu pego uma loja com uma pesquisa de 
clima com um resultado que não está legal, o desempenho 
de vendas também não vai estar.”

ESTRATÉGIAS PARA CONVERSÃO E RETENÇÃO
No território do pós-compra, a construção e a gestão da 
confiança continuam sendo essenciais. Especialistas com-
partilharam experiências valiosas sobre como atingir esse 
objetivo no último dia do Congresso.

A primeira palestrante foi Fernanda Marinho, gerente 
sênior da KPMG. A especialista trouxe ao público a impor-
tância de analisar as reclamações como um sintoma mas, 
além de atacá-las de forma individualizada, buscar a causa 
delas, a fim de evitar que o problema aconteça novamen-
te. “Vale considerar que as reclamações não acontecem 
apenas nos canais oficiais”, disse. A escuta de redes so-
ciais, desse modo, pode ser também um indicativo do que 
é preciso mudar para atender cada vez melhor o cliente.

Bruna Fallani, fundadora da Shopper 2B, 
compartilhou um pouco de seu conhecimento 
sobre pós-compra, chamando a atenção para 
as duas vertentes principais de relacionamen-
to com o cliente: a construção da confiança e 
a gestão da confiança. “É essencial não só 
conquistar, mas manter, e isso se faz princi-
palmente quando algo dá errado”, defendeu. 
Bruna também comentou que não basta ofere-
cer produtos e ofertas, e sim tentar estabelecer 
uma relação duradoura. “Relacionamento tam-
bém é sobre falar de assuntos relevantes com 
esse cliente, com uma certa frequência”, frisou.

Na terceira palestra do dia, Eduardo Pezzi, 
consultor da Edupezzi Marketing Estratégico, 
tratou de marketing de relacionamento e no-
vas tecnologias. E ainda no que diz respeito 
a relacionamento, reforçou a importância de 
acompanhar o comportamento do shopper 
por meio de dados, para que os contatos se-
jam feitos de maneira cada vez mais assertiva, 
facilitando a conversão. “O marketing de rela-
cionamento é como academia e dieta. É essen-
cial fazer e é preciso manter a frequência para 
colher bons resultados”, disse.

Encerrou o congresso temático o supe-
rintendente de clientes da Mapfre Seguros, 
George Maeda, que apresentou alguns indi-
cadores para medir a satisfação do shopper, 
lembrando que “na base da experiência do 
cliente estão a experiência do colaborador e 
do fornecedor”. O trabalho precisa ser feito, 
portanto, com todos os públicos da organi-
zação para dar resultado efetivo.   

TEXTO  
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mix & pricing

proposta de valor, o erro mais comum é que a 
missão esteja clara, mas inviável de se tornar 
prática; em relação à forma que enxergam o 
público, às vezes é pouco especificada e/ou 
desconhecida; em relação aos PDVs, muitos 
não enxergam as oportunidades, não medem 
os giros e nem os estoques”, ressaltou.

Alexandre Machado, head de Retail & Con-
sumer Goods da BIP Brasil, acrescentou a 
análise de dados à pauta principal e desta-
cou que esses informativos precisam deixar 
de ser meros instrumentos para se tornarem 
frutos de profundas análises estratégicas. O 
executivo relatou que a atual dificuldade dos 
varejistas já não é tão relacionada a questões 
que envolvem inflação e falta de estoque, já 
que hoje em dia a perda de renda se configura 
como uma das maiores preocupações. Um 
dos principais fatores que contribuem para 
os problemas de mix está relacionado à ne-
gligência com as novas culturas e isso reforça 
a importância de se repensar este cenário. 
“O varejo de hoje em dia é à base de dados e 
precisa ter muito mais do que o básico. Co-

Aspectos como sortimento, 
precificação, promoção, 
entre outros, foram 
abordados por especialistas 
nos painéis do auditório    

O conceito dos 4 ‘P’s do marketing (preço, produto, 
praça e promoção) guiou as palestras e os painéis 
do palco temático Mix & Pricing. Os palestrantes 
trouxeram aspectos práticos do assunto, através 
de cases de players. Leila Okomura, cofundadora da 

startup Local.e,  moderou a discussão sobre o crescimento da 
alimentação saudável no consumo do brasileiro e como isso 
impacta o sortimento dos diversos tipos de mercado. Para o 
debate, foram convidados Carolina Godoy, head de Inovação 
e Transformação Digital na BHB Food – Equilibrium, e Fran-
cisco Homsi, CCO e Marketing do OBA Hortifrúti.

Carolina explicou que o adjetivo "saudável" deve ser utili-
zado para dizer respeito ao ser humano e não aos alimentos, 
que para nos tornar saudáveis, estão sendo cada vez mais 
adaptados ao mercado. "Os novos consumidores exigem que 
os produtos de saudabilidade sejam também saborosos e sus-
tentáveis, e os varejistas precisam se adequar a isso”, disse.

Franciso Homsi relatou que não foi difícil agregar e re-
forçar a questão da saudabilidade no sortimento do OBA 
Hortifrúti. “Não foi difícil quando começamos a acrescentar 
açougue e mercearia com essas tendências porque essa 
evolução foi realizada em paralelo ao modelo central da 
rede, que já prezava muito pela saúde”, disse.

A seleção e a exposição dos produtos são pontos-chave 
para destacá-los nas gôndolas. Fátima Merlin, CEO da Con-
nect Shopper, trouxe um panorama do mercado e como es-
ses aspectos atingem a diversidade de sortimentos dos mais 
diversos modelos. A especialista afirmou que os principais 
aspectos do sortimento costumam ser mal interpretados 
ou mal executados por muitos varejistas. “Em questão de 

 FÁTIMA MERLIN
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nhecer o consumidor por meio de uma cultura analítica é 
fundamental para conseguirmos fazer uma melhor perfor-
mance. Até porque as informações estão disponíveis, basta 
conseguir acessá-las devidamente”, relatou.

PRECIFICAÇÃO EM PAUTA
No segundo dia, focado em Pricing, Paulo Ferezin, da 
KPMG, anunciou as apresentações do palco ilustrando a 
importância da precificação. Neste dia, os palestrantes 
abordaram questões referentes à disponibilidade e ao uso 
de dados de forma inteligente para melhores vendas.

Pedro Fernandes, sócio da McKinsey & Company, abordou 
a precificação inteligente juntamente com o conceito de preço 
dinâmico. O executivo reforçou  que o reconhecimento de da-
dos referentes aos clientes não é difícil de se começar a fazer. 
“Dados, pessoas e ferramentas analíticas são fundamentais. 
Os dados precisam ser segmentados; as pessoas precisam ter 
perfis diferentes e entender o mundo da ciência de dados; e as 
ferramentas precisam ser atualizadas em tempo real, com de-
senvolvedores de insights e comparativos de cenários”, relatou.

Jorge Ortiz, fundador e CEO da Pricemet – Intelligence and 
Methodology, mostrou que o trabalho de precificação se ba-
seia na consultoria e na capacitação da estrutura do proces-
so. “Temos o nosso software de pricing e desenvolvemos as 
nossas pesquisas. Sem dados, não fazemos muita coisa, mas 
sozinhos, eles não representam nada.” Ortiz relatou, ainda, 
que o cliente atual é mais informado, mais imprevisível, om-
nichannel e aderente à ampla concorrência; então, diversos 
tipos de formato podem se tornar concorrentes.  Já Felipe 
Buttignon, CEO do Supermercados Palomax, rede com sete 
lojas no interior de São Paulo, descreveu como o processo de 
pricing realizado pela Pricemet melhorou a performance de 
suas lojas. “Antes nós queríamos combater todas as outras 

lojas que surgiam, independente de formato. 
Hoje, após reservarmos a área de Pricing para 
um especialista, já percebemos melhora no 
desempenho em cerca de um ano”, disse.

Paulo Garcia, CEO e fundador da InfoPrice, 
empresa de dados brasileira, trouxe uma apre-
sentação voltada para o desenvolvimento de 
pricing. “Precisamos entender, em percentuais, 
como uma loja está próxima da sua concor-
rência. Localizações diferentes podem gerar 
concorrentes diferentes até para as mesmas 
redes, já que isso depende de diversos fatores. 
Com base nesses dados, pode-se desenvolver 
estratégias adequadas para um melhor apro-
veitamento do pricing”, afirmou Garcia.

PROMOÇÃO E PROPAGANDA
No terceiro dia, o destaque foi a importância 
das ofertas. Minoru Wakabayashi, CEO da 
Shopping Brasil, comentou que o foco das 
ofertas não deve ser nos tipos de canais, e 
sim no interesse e necessidade do consumi-
dor. “Só rede social não basta. Minha mãe não 
fala português e nem é ativa em redes sociais, 
mas ela assiste aos comerciais da televisão 
aberta e também lê os tabloides dos super-
mercados. A oferta precisa ser trabalhada nos 
mais diversos meios”, explica. 
    Das panfletagens aos vídeos do Instagram, 
Karol Babadeira, a primeira influenciadora 
do setor supermercadista e representante de 
marketing do Grupo Royal, explicou como fez  
sua integração digital. “Como eu sempre estive 
na rede, sabia como vender e como encantar o 
cliente. No meu caso, jogar os gastos de marke-
ting offline para o online e desenvolver o in-
vestimento em redes sociais e aplicativos está 
sendo muito mais benéfico e inteligente.” 

TEXTO
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Trazer palestrantes e empresários do setor para com-
partilhar casos de sucesso de suas lojas e projetos 
que tiveram êxito na aplicação foi uma das propos-
tas do painel Operação Inteligente, um dos seis eixos 
temáticos que fizeram parte do Congresso de Gestão 

Internacional da APAS SHOW. Uma das discussões no espaço 
foi sobre formas de garantir a execução da estratégia, algo 
ainda muito mais próximo da teoria do que da prática para 
muitos supermercadistas e gestores. Quem colaborou com 
essa temática foi Giuseppe Lotto, CEO do Temsi do Brasil, que 
aplicou no Eataly, centro gastronômico italiano, soluções que 
melhoraram a experiência de compra do cliente com custo 
operacional mínimo. Para atingir os objetivos estabelecidos 
pela rede, os especialistas da Temsi pensaram em diversas 
maneiras de medir pontos de melhorias. 

Entre os critérios avaliados, o tempo ocioso dos trabalha-
dores e a quantidade de pessoas em fila para a operação de 
checkout, queixa frequente do setor. Isso permitiu que a em-
presa entendesse de que forma poderia abrir mais caixas 
e quais horários críticos precisavam de atenção para que o 
atendimento ficasse dentro do esperado. Lotto explica que 
todo o planejamento foi pensado a partir do fluxo de clien-
tes. “Conseguimos aplicar soluções que mantêm as carac-
terísticas operacionais da loja e garantem redução de custos 
desnecessários. O Eataly não mantém repositores durante a 
jornada de trabalho — é um posicionamento da loja —, então 
otimizamos a gestão de checkout para que a experiência fosse 
ainda mais bem executada, com redução de profissionais com 
menos atividades em períodos específicos”, explicou.

Um dos principais desafios dos supermercadistas é con-
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Estratégias para melhorar  
a experiência de compra  

do shopper

•
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•
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AUDITÓRIO 

operação            
inteligente

Como aspectos técnicos das lojas melhoram 
a experiência do shopper foi um dos temas 
abordados no auditório

 LOTTO E ONO 

seguir gerir de forma sustentável a área de 
suprimentos, também chamada de Supply 
Chain. Para que seja feito de maneira eficien-
te, Monalisa Caminha, gerente de Inteligência 
Comercial do Super Lagoa, supermercado de 
Fortaleza (CE), apontou alguns caminhos para 
otimizar estes processos. “O primeiro passo é 
entender como funciona o ERP. A preferência 
é manter a atuação deste sistema junto com a 
área de TI, especialmente para facilitar ques-
tões que envolvem a integração à operação 
da loja”, afirmou. Por isso, ela defende buscar 
plataformas de suporte que já estão amadu-
recidas no mercado. Com esse sistema bem 
definido, fica mais fácil desenhar e antever as 
soluções de abastecimento. 

Dentre os obstáculos, além da já citada in-
tegração com o ERP, está a aderência com a 
área comercial e a sincronia com a logística, 
razão pela qual é essencial ter um desenho de 
loja bem definido para disparo e compra, ga-
rantindo uma operação saudável. “Costumo 
falar que um dos maiores indicadores para 
esta questão é o giro de produtos, por isso 
este indicador é essencial para soluções em 
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suprimentos”, detalhou a palestrante. 
Uma dica da empresária é escolher uma categoria para 

teste, porque assim é possível validar os parâmetros apre-
sentados antes de aplicar nos demais. “Ter uma loja-piloto 
também ajuda no processo de evolução e melhor adaptação 
dos processos para evoluir com as demais unidades de forma 
mais madura e assertiva”, recomenda Monalisa. 

Em sua palestra, Ricardo Ono, sócio da Grant Thornton, 
falou sobre como a inteligência de dados pode ser absorvi-
da pelo varejo de forma rápida para gerar assertividade nos 
negócios. O empresário destacou que, atualmente, é preciso 
acessar informações não apenas qualitativas, mas buscar 
precisão em números, com relatórios que embasem as to-
madas de decisões. Dessa forma, é possível que os dados 
tragam insights para que as informações ajudem na escolha 
de processos dentro da operação do varejo. 

Ele destacou a jornada Analytics, em que diversos passos 
devem ser seguidos para otimizar a operação a partir da 
coleta de informações de vendas. São eles: relatórios ope-
racionais, dashboards para análise, exploração espacial dos 
dados, segmentação, modelagem preditiva e simulação e 
otimização. Ele citou como exemplo a venda de máscaras na 
pandemia: varejistas que mapearam suas demandas sou-
beram aproveitar melhor o momento de comercializá-las. 
“Para uma empresa que não está acostumada a trabalhar 
com dados, este pode ser um tema sensível. Mas é importante 
saber que uma ação que detém alguma tecnologia não deve 
ser pontual, por isso é preciso profissionais internos capaci-
tados para atualizar esses sistemas e manter calibrado esse 
modelo de forma perene”, defende Ono.

LOJA QUE APROXIMA
O painel Operação Inteligente trouxe, ainda, especialistas 
de diferentes áreas para compartilhar a visão deles sobre 
como a ambientação da loja pode gerar uma experiência de 
compra mais positiva para o shopper. Julio Takano, CEO da 
Kawahara & Takano Arquitetura, abriu a rodada de pales-
tras e falou sobre tendências na criação de ecossistemas de 
negócios, defendendo que os ambientes de compra devem 
simular, mesmo que por dez minutos, a sensação de férias 
dos clientes, período em que costumam gastar mais. Ele tam-
bém acredita que o principal desafio é criar ambientes em que 
o shopper se reconheça, de modo a criar um ecossistema que 
seja um solucionador de problemas. “O varejo cresce onde não 

tem atrito, por isso temos que humanizar cada 
espaço”, disse o arquiteto.

Já Natália Campos, National Category De-
velopment manager da Ambev, trouxe toda 
a experiência com gerenciamento por cate-
gorias para o palco do Congresso. Ela contou 
que, nos últimos anos, a empresa deixou de 
ser autocentrada para trabalhar com foco no 
consumidor, priorizando a jornada de compra 
no ponto de venda. “A nossa estratégia deve vir 
antes da ambientação porque cada loja possui 
um objetivo que depende de critérios diver-
sos. A árvore de decisão não é linear, o varejo 
é ‘multiocasião’, especialmente com a venda 
de cerveja”, explica Natália.

Colocar o cliente no centro das decisões é 
o que defende Clinton Martins, sócio-diretor 
da Trade Plus. Ele acredita que este processo 
é fundamental para uma boa experiência de 
compra e entende que utilizar dados da empre-
sa e também dos parceiros é uma boa forma 
de criar estratégias para uma ambientação efi-
ciente. Martins também constata que o trabalho 
de pesquisa e diagnóstico deve se antecipar às 
ações de visibilidade e design.

Anelise Campoi, diretora criativa e comer-
cial da Acampoi Arquitetura, trouxe cases de 
supermercados da Grécia, Itália e Espanha, 
que priorizam um fluxo de compra mais cal-
mo e trazem um layout com um mix de produ-
tos mais modesto, alinhado à expectativa do 
shopper. “Estes espaços utilizam vidros, trans-
parências, elementos da natureza, madeira e 
concreto para dar um ar de atemporalidade e 
rusticidade, o que permite novas relações com 
o supermercado”, explica Analise. 

TEXTO 
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O primeiro dia de palestras no auditório E-Commerce 
e Omnicanalidade teve início com o especialista Ro-
berto Butragueño, da NielsenIQ Brasil, que apresen-
tou as principais expectativas para o e-commerce 
brasileiro em 2022, bem como as áreas em que con-

sumidores, varejistas, indústria e profissionais de marketing 
podem se beneficiar das soluções tecnológicas emergentes. 

O especialista também apontou como a pandemia trans-
formou o varejo e fez com que o consumidor se tornasse mais 
digital, passando a buscar economia de tempo, conveniência 
e experiência, sem atrito e com segurança. Porém, aspectos 
que são gargalos na operação online foram abordados, como 
os desafios relacionados a infraestrutura, velocidade, custo, 
relações de confiança e transparência no ambiente digital. 

 Patrícia Quintiliano, da Stoa Estratégias Digitais, abordou 
como o supermercado online se consolidou na vida de con-
sumidores “superconectados”. Amit Eisler, sócio-fundador 
da Zissou, mostrou que os supermercados devem pensar 
em simplificar a vida dos consumidores. “Reduzimos os 
SKUs porque as pessoas têm dificuldade em absorver um 
portfólio muito grande. Elas não sabem diferenciar. O clien-
te busca as sensações e cabe à marca resolver a dor dele de 
forma direta e precisa”, avaliou. Para Eisler, o cliente quer 
uma relação “olho no olho”, com valor, propósito e que seja 
inteligente. “O varejo não vai morrer por causa do digital. 
Vai morrer quem não souber se adaptar. Os dados são ana-
lisados integrados e não dividimos o offline do online. Se 
fizermos essa divisão, não pensamos a jornada como ela 
funciona para o cliente” concluiu. 
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Painel abordou a influência das vendas online 
nos supermercados pós-pandemia e como 
deve ser a relação com o cliente e os canais 
de vendas, principalmente na loja física

 Já Fernando Bravo, da VipCommerce, falou 
que é preciso unificar todos os canais para 
que o cliente tenha uma boa experiência de 
compra. “Construímos ferramentas e tecno-
logias, mas não as entregamos, porque elas não 
conversam entre si. O omnicanal não é todo 
aproveitado. Cliente não vê canal, vê marca. A 
experiência que ele tem em um canal interfere 
no desejo de ele se relacionar com essa mesma 
marca em outro”, concluiu. 

O CLIENTE COMO PROTAGONISTA 
Como tornar o varejo acolhedor e pertinen-
te ao consumidor? A resposta foi unânime: 
ofereça o que o cliente quer e quando ele 
precisar, de forma urgente e diversificada. 
Para isso, os investimentos no omnichannel 
se fazem necessários. Valéria Rodrigues, 
da Shopper Experience, falou sobre como a 
multicanalidade traz grandes desafios para 
o varejo, mas também inúmeras possibili-
dades de fidelização. “Quando o consumidor 
passou a ter confiança no online, passou a 
gastar mais e em mais categorias”, apontou. 
Os canais mais utilizados foram sites de su-
permercados e aplicativos de entrega, mas 

 DA ESQ. PARA DIR: EISLER,   
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os marketplaces também foram canais importantes para a 
categoria de supermercados e que devem ser aproveitados 
pelo setor. “Quando ele se acostumou às entregas de refei-
ção, ele confiou que isso também seria bom para abasteci-
mento”, disse. Valéria ressaltou também que o consumidor, 
se tivesse que escolher um canal de compra de abaste-
cimento, optaria pela loja física (56%), mas uma parcela 
considerável escolheria a loja online (44%), principalmente 
as gerações mais novas, que preferem fazer compras no 
digital. O fator urgência também foi lembrado, já que as 
compras de mercado online são feitas, em sua maioria, 
para reposição e não para grandes compras mensais. 

 Marlety Gubel, fundadora e sócia da ViaVendas e-Beplay 
5.0, destacou o consumidor omnichannel prateado, que tem um 
potencial econômico muito alto. “Essas pessoas de 50 anos são 
multigeracionais, multimídia e adoram várias experiências”, 
pontuou. Afirmou ainda que as empresas precisam minimizar 
barreiras de acesso, oferecer conteúdo acessível, ter conheci-
mento sobre os consumidores e cultivar o valor do tempo da 
vida do seu consumidor. “Percebemos que eles não se sentem 
respeitados e notam que as marcas não têm cuidado e respeito 
com a diversidade. As informações online são importantes, 
mas as aguçadas vêm do presencial, apenas tendo o produto 
em mãos. O processo de independência é importante para a 
autonomia, e o varejo precisa levar o maior número de infor-
mações para o comércio eletrônico”, comentou. 

 Flavio Correia, diretor de Omnichannel & E-Commerce 
da RaiaDrogasil, traçou um paralelo sobre as vendas digitais 
antes da pandemia. “Se, antes, analisar o concorrente era pri-
mordial, fazer o dever de casa olhando para si passou a ser fun-
damental. A importância do e-commerce da categoria era de 
1% e cresceu tanto que precisaram ajustar toda a cadeia, com 
a integração das lojas físicas com site, aplicativo e call center. A 

entrega precisou ser mais ágil. Não pode faltar 
essa integração e o senso de urgência”, avaliou. 

 Ricardo Magalhães, da Dotz, comentou sobre 
as possibilidades de se extrair o máximo de re-
torno financeiro por meio dos pontos que seus 
clientes detêm. Para isso, a criatividade deve 
fazer parte do setor. Eduardo Terra, presidente 
da BTR Educação e Consultoria, apontou como 
a arquitetura promocional pode fidelizar o con-
sumidor e atendê-lo de uma forma mais atrati-
va. A importância de reter os atuais clientes foi 
levantada fazendo-se um paralelo com o custo 
de aquisição de um novo cliente, atualmente 
cada vez mais difícil.  

NOVAS TECNOLOGIAS 
Vlamir Bachrany, da Kyndryl, explicou 
como as ferramentas devem ser imple-
mentadas para gerar maior capacidade de 
gerenciamento de estoque e até mesmo de 
CRM. Mostrou exemplos de RFID e IoT e 
salientou que em breve novas tecnologias 
surgirão para oferecer ainda mais facilida-
de ao consumidor e varejista. 

 Jorge Inafuco, da LeadersLab & Varejo Con-
nection,  falou sobre a busca incessante da ino-
vação e alertou os empresários a praticarem 
uma cultura inovadora, mas com cautela. “É 
importante ter funcionários inovadores em 
cada área, pois é importante trazer o que cada 
um pode melhorar”, avaliou.  Lembrou que é 
importante não se ater aos custos de uma tec-
nologia, que podem ser abatidos de maneira 
indireta. “Implementar tecnologia nem sem-
pre dá o retorno financeiro que você espera, 
mas pode retornar em mídia. Tecnologia é 
investimento. É preciso vislumbrar oportuni-
dade e criar alternativas”, afirmou. 

TEXTO
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OAuditório Transformação Estratégica foi aberto 
com os temas “Lojas autônomas e a hiper conve-
niência para o shopper”, com Rodrigo Miranda, 
founder e CEO da Zaitt, e Bruno Bragancini, dire-
tor-presidente da Enxuto Supermercados, que le-

vantaram discussões complementares sobre a importância 
de pensar no consumidor antes de estruturar a tecnologia 
para atendê-lo. Bragancini demonstrou como a Enxuto 
criou supermercados dentro de condomínios residenciais 
para facilitar o acesso dos consumidores aos produtos. “A 
ideia principal foi atender ao shopper quando ele precisa 
de poucos itens e não quer visitar uma loja grande”, disse. 

A relação entre lojistas e fornecedores, que agora contam 
com novas perspectivas profissionais, foi abordada por Ari 
Vanderlei Gonzalis, diretor comercial da Boltis. "A principal 
ideia de um modelo colaborativo é detectar as necessidades 
essenciais entre supermercadistas e fornecedores, pensando 
sempre em estabelecer metas e target para ambos, gerando 
crescimento mútuo”, explica. 

Rodrigo Toledo, fundador da K21, destacou a importância 
da agilidade no mundo contemporâneo dos negócios, tendo 
em vista que hoje não é mais o tamanho de um negócio que 
importa apenas, porque a agilidade tem colocado pequenos 
players à frente de grandes empresas em todo o mundo. “Não 
basta ser grande, hoje é necessário ser mais ágil. E velocidade 
sem adaptabilidade não funciona. O tempo entre a tomada da 
decisão e a execução precisa ser cada vez menor, inclusive no 
varejo, e só com muita adaptação isso é possível”, explicou. 

CON GRESSOS

temáticos

Transformações  
nas empresas

•
Valorização da diversidade

AUDITÓRIO 

transformação 
estratégica

Auditório discutiu aspectos como os 
formatos de loja, a importância da 
tecnologia, do marketing e as questões 
da diversidade nas empresas, entre 
outros temas relevantes para os negócios

Em seguida, com a moderação de Sandra Ge-
bara, vice-presidente jurídica e de Compliance 
do Instituto Mulheres do Varejo, o painel trouxe 
reflexões sobre alguns pilares fundamentais 
para que a governança seja uma aliada na hora 
de garantir as transformações necessárias 
para os negócios.  “Quando as pessoas compre-
endem que suas atividades individuais dentro 
de uma empresa fazem parte da governança 
também, é muito mais fácil garantir que ela 
faça parte das mudanças que a empresa ne-
cessita e está propondo”, explicou. 

Sandro Benelli, CEO da Livraria Saraiva, 
destacou que os colaboradores podem se tor-
nar agentes de transformação na hora de ga-
rantir que marcas e empresas não sofram com 
a repercussão de ações isoladas que possam 
fomentar crises institucionais.  “Todos aqui já 
ouviram falar sobre empresas gigantes que 

 BRAGANCINI E MIRANDA  

 FERNANDO FERREIRA 
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passaram por crises com repercussão internacional relacio-
nadas à violação dos direitos de seus clientes, e que poderiam 
ter evitado tudo isso se os colaboradores presentes no chão 
de loja supermercadista compreendessem e agissem em prol 
das definições estabelecidas pela governança”, destacou.

METODOLOGIA OKR: RESULTADOS 
SOBREPONDO TAREFAS
Em outro painel, Fernando Ferreira, diretor comercial e de 
Marketing do Grupo Tapajós, demonstrou como é possível 
aplicar a metodologia OKR no varejo.  Destacou a importân-
cia de os gestores admitirem que a experiência individual 
não é sempre 100% da verdade que é necessária para os 
negócios obterem resultados positivos.  “É necessário ter 
exatidão e precisão na hora de tomar decisões, e a meto-
dologia OKR simplificou a nossa comunicação interna, ga-
rantindo finalmente que 100% da verdade esteja presente, 
a fim de garantir transformações viáveis e alinhadas com 
a realidade da empresa”, destacou.

Carlos Leite, diretor de Tecnologia da Informação no St. 
Marche destacou que não existe mais a possibilidade de falar 
em transformação sem citar tecnologia. “Ainda hoje vemos no 
varejo que a tecnologia, por vezes, é deixada de lado, quando 
na verdade ela é parte fundamental das transformações que 
as empresas pretendem gerar”, afirmou o executivo. 

As transformações atuais trazem novos desafios para o va-
rejo, inclusive para as lideranças. A apresentação dos conte-
údos ficou por conta de Fernanda Dalben, diretora de Marke-
ting do Dalben Supermercados, e Sandra Takata, presidente 
do Instituto Mulheres do Varejo. Com o tema “Neurociência 
e neuromarketing criando novas trilhas para os negócios”, 
as executivas apresentaram alguns conceitos iniciais sobre 
neurociência para mostrar como o consumidor cria trilhas 
em seu cérebro na hora de fazer compras. “O mundo vem 
passando por transformações e cada um possui sua própria 
maneira de mudar e de perceber as mudanças. E o desafio 
atual das empresas é justamente mudar de acordo com a 
demanda dos estímulos externos que recebem, alinhando 
seus objetivos às demandas dos clientes, que podem ser to-
talmente diferentes e subjetivas”, afirmou Sandra. ”

Vanessa Sandrini, diretora de Novos Negócios da JHSF, 
explicou que, diferentemente do passado, em que a humani-
dade procurava similaridades para se desenvolver, hoje ela 
busca as diferenças, expondo a necessidade de os organismos 

corporativos perceberem as oportunidades de 
evolução a partir da diversidade: “A sociedade 
deveria funcionar como uma plataforma de de-
senvolvimento, não de impedimento”, reforçou. 

Isis Borge Sangiovani, diretora associada da 
Talenses, afirmou que as transformações são 
necessárias para as empresas continuarem 
existindo. E detalhou o que é mindset: “essa 
palavra que todo mundo fala, na verdade, nada 
mais é que a configuração que a mente faz 
para priorizar determinados pensamentos e 
padrões de comportamento”, disse a executiva.

O painel que finalizou os debates deste 
eixo temático foi composto por executivas da 
Nestlé. Beatriz Reginato, gerente-executiva de 
Gestão de Pessoas, explicou como a empresa 
compreende internamente que diversidade 
é sinônimo de respeito e que valorizar as di-
ferenças fomenta mudanças muito positivas. 
Regiane Rios, gerente regional de Merchan-
dising ressaltou: “as mudanças também vêm 
de ambientes de desconforto, porque eles nos 
ajudam a repensar”. Na Nestlé, o encontro de 
culturas divergentes, inclusive no PDV, tam-
bém é encarado como oportunidades para a 
marca. Tatiana Janovitz, gerente-executiva de 
Desenvolvimento de Categoria mostrou como 
a função do gestor é ampla e nem sempre 
precisa estar focada em encontrar um can-
didato 100% alinhado com as competências 
necessárias para uma vaga, porque às vezes 
o objetivo pode ser buscar um candidato com 
expertises complementares e inovadoras para 
determinada área. “Sou exemplo dessa nova 
visão aberta à diversidade. Estive durante 
anos na área de marketing da Nestlé e um 
gestor identificou em mim o potencial neces-
sário para uma oportunidade de trabalho no 
setor de vendas”, destacou. 

TEXTO 

Igor Francisco  •  redacao@supervarejo.com.br
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De acordo com um estudo da McKinsey, em parceria 
com a plataforma de dados Scanntech, que analisou 
as movimentações no varejo alimentar em todas as 
regiões do Brasil em 2021, 56% dos consumido-
res entrevistados estão dispostos a pagar mais por 

produtos saudáveis e orgânicos. A pesquisa projetou que o 
mercado de alimentos saudáveis e que promovem bem-estar 
pode  crescer a um ritmo de 9% ao ano e chegar a um quinto 
do total de alimentos embalados em 2030. Essa tendência e 
busca por mais saúde no momento de se alimentar foi confir-
mada no posicionamento de empresas e marcas que fizeram 
parte da 36ª edição da APAS SHOW. 

Em se tratando de alimentos saudáveis, empresas apresen-
taram novidades, como os produtos 100% à base de plantas. 
Presente pela primeira vez na feira, A PlantPlus Foods, food-
tech de alimentos, trouxe novidades como os hambúrgueres  
nos sabores picanha e costela (inéditos no segmento aqui no 
Brasil), o frango desfiado e a linguiça toscana, todos 100% 
à base de plantas. 

De acordo com Beatriz Hlavnicka, head de Marketing para 
a América do Sul da empresa, um dos grandes diferenciais 
dos lançamentos disponibilizados é o cuidado com a pro-
dução desde a seleção dos ingredientes. “Trabalhamos ape-
nas com ingredientes de origem natural, como a soja de alta 
qualidade, sem adição de blend, que é o que garante as fibras 
necessárias aos nossos produtos, assim como o suco de be-
terraba de verdade, o alho e cebola naturais”, destacou. A 
empresa também dá atenção detalhada à tabela nutricional 

PAVILHÃO

branco

TÓPI CO

saudabilidade

Entre as apostas do pavilhão, estiveram 
produtos com foco em qualidade de 
vida e bem-estar, além de outros 
destinados a consumidores específicos  

dos alimentos: “O frango desfiado que esta-
mos colocando no mercado tem baixo teor de 
gordura, o que é fundamental para garantir 
a saúde dos nossos consumidores, que antes 
de questões sociais relacionadas ao consumo, 
como a sustentabilidade, demandam expec-
tativas relacionadas principalmente aos ali-
mentos saudáveis”, explicou Hlavnicka. 

A BRF ou Brasil Foods também trouxe para 
a APAS SHOW 2022 inovações em seus pro-

Movimentações no varejo 
alimentar

•
Lançamentos das indústrias

•
Gestão

ESTANDE DA GALLO 

ESTANDE DA LEÃO 
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dutos, como a margarina Qualy Vegê, produto 100% com-
posto de ingredientes naturais e óleos vegetais. “Tendo o 
consumidor no centro de nossas decisões, os lançamentos 
atendem às necessidades do brasileiro e antecipam tendên-
cias de consumo, como a saudabilidade, mapeadas pela 
área de Consumer Insights”, comentou Manoel Martins, 
diretor-executivo e comercial Brasil. 

E não é apenas com a saúde direta de seus consumidores 
que a BRF está preocupada. “Nosso lançamento conta com 
o selo Eureciclo, uma parceria em que a Qualy garante que, 
para cada pote vendido, o equivalente a seu plástico utili-
zado é reciclado. Dessa maneira, a Qualy se torna a única 
marca de margarina a compensar 100% das embalagens 
no Brasil”, destaca Martins. A BRF também apresentou ao 
público a linha Veg&Tal, com nuggets e hambúrguer vega-
nos. A Leão, por sua vez, trouxe uma nova linha de produ-
tos vitamínicos, uma bebida com adição de vitaminas em 
sachês para infusão em água quente, nos  sabores laranja e 
cenoura, rico em vitaminas A, C e E; açaí e guaraná, rico em 
vitamina B; e mel, gengibre e cúrcuma, rico em vitaminas 
C, D e zinco. De acordo com Fábio Moreno, gerente comer-
cial da empresa, a novidade demonstra o compromisso 
da marca de atender às necessidades dos consumidores, 
que estão cada vez mais preocupados com a saúde. “Para 
o lançamento da linha Vitamínicos, levamos em conta não 
apenas a composição de uma bebida saudável, mas tam-
bém a preservação do sabor, tudo para agradar o paladar 
dos consumidores, enquanto a nova linha se torna uma 
aliada na garantia das vitaminas diárias que precisamos 
ingerir”, explicou Moreno.  

VAREJO EM MOVIMENTO 
Pesquisa da Vortex Digital, em 2021, mostra que o varejo foi 
o segundo setor que mais se movimentou rumo à aceleração 
digital, em busca de obter resultados práticos para as em-
presas. Rodrigo Toledo, fundador da K21, destacou durante 
o Congresso de Gestão da APAS SHOW 2022 a importância 
da agilidade no mundo contemporâneo dos negócios. “Não 
basta ser grande, hoje é necessário ser mais ágil. E velocidade 
sem adaptabilidade não funciona. O tempo entre a tomada da 
decisão e a execução precisa ser cada vez menor, inclusive no 
varejo, e só com muita adaptação isso é possível”, explicou. E 
para garantir agilidade, é fundamental que as empresas tra-
balhem com ciclos curtos, melhoria contínua e entregas de 

valor bem identificadas pelo consumidor final. 
Para isso, a multidisciplinaridade dentro de 
um time se torna uma necessidade, destacou 
Toledo. “Hoje, ter um time com inteligências 
de diferentes áreas garante mais agilidade de 
ponta a ponta, porque a inteligência coletiva 
facilita a resolução de problemas.” 

Entretanto, a agilidade exigida no mercado 
atual precisa ser fundamentada com métricas 
bem definidas, que comprovem a necessida-
de de uma mudança rápida. Somente dessa 
maneira a transformação pode acontecer de 
forma ágil e segura, gerando competitividade. 
Pensado nisso, a Gallo apresentou uma nova 
opção: o Azeite de Oliva Gallo Dia a Dia. De 
acordo com Filipe Gonçalves, country mana-
ger da empresa, o produto foi formulado para 
o preparo de refogados e grelhados e vem 
ao encontro da necessidade de incorporar o 
consumo de azeite à rotina dos consumidores 
brasileiros que ainda não estão tão habituados 
ao uso do produto. “O uso médio de azeite no 
Brasil é muito baixo. O consumidor brasilei-
ro usa cerca de um litro de azeite de oliva por 
ano, enquanto no sul da Europa, por exemplo, 
o consumo chega a ser de doze litros ao ano”, 
afirmou o executivo.  

O cenário de pandemia impulsionou rapi-
damente o crescimento dos supermercadistas 
brasileiros. O isolamento social fez com que os 
consumidores passassem a se alimentar mais 
em casa, indo mais vezes aos supermercados. 
As empresas presentes na APAS SHOW des-
tacaram o retorno da feira como um forte am-
biente para aproveitar a dinâmica positiva em 
que o mercado supermercadista se encontra. 

TEXTO

Igor Francisco  •  redacao@supervarejo.com.br

 MARTINS, DA BRF 
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mercado “entre os molhos de tomate prontos 
mais acessíveis, vendidos em caixinhas, em 
geral menos consistentes, e os molhos ven-
didos em vidros, que normalmente trazem 
mais tomate, porém, custam mais caro”.  

 CASA FLORA 

 NESTLÉ

Marcas apresentaram soluções que 
entregam tecnologia a serviço da 
eficiência e sustentabilidade, além de 
produtos com foco na saudabilidade

A inovação e a tecnologia, aplicadas aos produtos, 
foram a tônica dos lançamentos apresentados no 
Pavilhão Verde. A Above trouxe a linha Above Zero, 
composta por produtos sem álcool etílico, alumínio, 
triclosan ou parabenos, que não causam irritação 

em peles sensíveis. Também mereceram destaque no es-
tande os produtos bactericidas da linha Above Elements 
Antibac, fabricados com íons de prata ou carvão ativado.    

A marca Robinson Crusoe aproveitou o evento para 
apresentar ao público seu Atum Sólido ao natural My 
Protein, que tem o dobro de proteína por lata na compa-
ração com a versão convencional.  

O apelo à saudabilidade também motivou a Vigor Ali-
mentos a lançar o Viv Protein UHT, cuja embalagem 
fornece 15 gramas de proteína. O produto, que é uma 
das grandes apostas da marca, não tem lactose nem 
adição de açúcares. 

Igualmente atenta às novas necessidades do consumi-
dor, a Cepêra investiu em uma tecnologia que permite 
envasar tomate ao natural, sem a necessidade de conser-
vantes e aditivos. Segundo a gerente de Marketing Carolina 
Penteado, a proposta é unir o sabor do “molho feito em casa 
pelas avós com a praticidade da embalagem Recart”. Ela 
explica que o produto se posiciona em um gap existente no 

TÓPI CO

eficiência
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SOLUÇÕES INTELIGENTES 
Para João Gandolfi, gerente de Marketing e Trade de Home 
Care da Flora, a retomada da APAS SHOW marca um mo-
mento importante para o varejo e para a indústria, que conse-
guiram estreitar relações durante a feira. Entre as novidades 
trazidas pela marca estão os novos sabões em pó Minuano, 
com opções para atender diferentes perfis de consumidores: 
Minuano Máxima Perfumação, com óleos florais e enzimas 
ativas; Minuano Máxima Limpeza, que possui tecnologia 
antiodor e remove manchas; e o Minuano Máximo Cuidado, 
um produto hipoalergênico e com perfume suave, produzido 
com óleo de lavanda e enzimas ativas. 

Já o estande da Nestlé na APAS SHOW trouxe ao super-
mercadista inovações relacionadas à exposição dos pro-
dutos no PDV. A empresa reuniu soluções para melhorar a 
experiência de compra dos clientes por meio de gôndolas 
personalizadas e de estratégias omnichannel. As inovações 
foram apresentadas de forma imersiva, por meio de óculos 
de realidade virtual com projeção 3D. 

TEXTO
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redução de até 37% no custo energético, 
segundo os fabricantes. 

Já a Seara Gourmet trouxe uma novida-
de que facilita a experiência de compra do 
consumidor e amplia a eficiência e a in-
teligência no varejo: o freezer inteligente 
Empório Store, que possui uma série de 
funcionalidades integradas. O equipamento 
identifica a saída dos produtos e  gera rela-
tórios quantitativos e qualitativos sobre as 
movimentações. O varejista consegue, por 
exemplo, conferir os hábitos de consumo 
dos compradores e até mesmo acompanhar 
um mapa de calor que demonstra os horá-
rios de maior movimento na loja.  

No estande da Unilever, painéis intera-
tivos comunicaram todas as iniciativas da 
empresa com o objetivo de minimizar o im-
pacto ambiental, incluindo o compromisso 
de reduzir pela metade o uso de plástico nas 
embalagens até 2025. Nos itens de limpeza 
da casa, a principal inovação apresentada 
foi a utilização de ativos concentrados, que 
permite que os produtos fiquem cada vez 
menores, apresentando a mesma eficiência. 

A preocupação com a sustentabilidade 
marcou, igualmente, as ações do Grupo Pe-
trópolis, começando pelo próprio estande, 
que contava com coleta seletiva no bar, pa-
pelaria com materiais sustentáveis e copos 
de papel reutilizáveis. O espaço tinha, ain-
da, em sua fachada, um painel sustentável 
que podia ser usado pelos visitantes para 
“plantar uma árvore”. Após o fim do evento, 
essas mudas foram levadas a uma das áreas 
de mobilização ambiental do Projeto AMA, 
apoiado pela empresa. 

Outra grande novidade do evento, introduzida no mer-
cado pela Toledo do Brasil, foram as balanças inteligen-
tes, produzidas com tecnologia de ponta. Para atender a 
uma nova resolução da Anvisa sobre a rotulagem nutri-
cional dos alimentos embalados, muitos supermercados 
terão que adaptar as balanças utilizadas nas lojas, ou 
mesmo substituí-las. Adiantando-se a essa necessida-
de do público supermercadista, a Toledo já mostrou na 
APAS SHOW diversos modelos de produtos que atendem 
a esse novo padrão. “Também estamos trazendo balan-
ças que reconhecem por imagem o produto que está 
sendo pesado (mesmo acondicionado no plástico), que 
informam o preço do alimento e imprimem a etiqueta 
com o preço por comando de voz”, explica o presidente 
da empresa, Paulo Haegler.  

SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
Muitos dos lançamentos de produtos deste ano foram 
desenvolvidos para responder às preocupações da so-
ciedade em relação à sustentabilidade. Um exemplo é 
a ação da Arneg Brasil, que pensou em soluções para 
melhorar a sustentabilidade e a eficiência energética. 
Raul Degaki, gerente de Vendas Técnicas da marca, 
explicou que a substituição de fluidos usados em equi-
pamentos de refrigeração tem avançado e a Arneg tem 
muito a contribuir para esse processo de adequação. 
Nesta edição da APAS SHOW, o visitante pôde conhecer 
a máquina de CO2 transcrítico da marca, equipamento 
sustentável que permite centralizar o controle de todos 
os expositores da loja. O sistema pode resultar em uma 

TÓPI CO

eficiência

 UNILEVER





46  | SUPERVAREJO  | junho 2022

AQU I  VOCÊ  VAI 

LE R S OBRE :
C O B E R T U R A

Quando a proposta é inovação, a APAS SHOW é referên-
cia. Por isso, desde a edição de 2019 a organização dis-
ponibiliza um novo pavilhão, anexo aos outros quatro, 
para que mais indústrias possam apresentar suas novi-
dades. E para marcar ainda mais a retomada do evento 

em 2022, este ano o Pavilhão Amarelo contou com o Espaço 
Beauty Fair, que reuniu estandes específicos do segmento de 
beleza em um ambiente próprio.  A área destinada ao setor reu-
niu expositores como Kiss NY, Jacques Janine, Haskell, Cless, 
Truss, Dailus, Ideal, MQ Hair, Beauty Color, Dana Cosméticos 
e Dompel. A parceria contribui para que os nomes desse mer-
cado tenham mais destaque e aumentem sua participação “na 
gôndola do supermercado” e junto ao varejo alimentar.   

Segundo Cesar Tsukuda, diretor-geral da Beauty Fair, a 
parceria do canal alimentar com o mercado da beleza gera 
mais agilidade ao entregar ao consumidor tudo em um mes-
mo ambiente. “Hoje, as lojas do setor vendem higiene pes-

PAVILHÃO

amarelo

Produtos de beleza  
no supermercado

•
Novidades da indústria

Pavilhão trouxe um ambiente exclusivo 
para as marcas do segmento de beleza: 
o Espaço Beauty Fair

soal, mas cosméticos não. Então, existe uma 
oportunidade grande nessa parceria”, des-
tacou. Ele também afirmou que a “indústria 
da beleza” possui resiliência em períodos de 
crise e é movida a renda e não a crédito, o que 
oferece segurança para se investir no setor, 
mesmo em cenários de crise. O diretor ainda 
completou que, proporcionalmente, a mulher 
brasileira é a que mais gasta com cosméticos. 
Por isso, ampliar o acesso aos produtos do se-
tor é uma forma de atrair novos consumidores 
para os supermercados.  

MAIS DESTAQUES 
Pela primeira vez na APAS SHOW, a Água na 
Caixa mostrou aos visitantes como uma ideia 
que nasceu em 2016 virou sucesso comercial. 
Fabiana Szwarcgun, uma das sócias, conta que 
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a empresa escolheu três pilares que os consumidores valori-
zam: sustentabilidade, inovação e experiência. “Optamos por 
trabalhar desta forma porque nosso produto é água, algo que 
é difícil de criar diferenciação. Quando conheci um produto 
similar nos Estados Unidos, sabia que em algum momento 
chegaria ao Brasil. Então por que não ser eu a pessoa a trazer 
esta inovação ao país?”, disse. 

Em sua primeira vez na feira, a Bold Snacks apresentou a 
linha Bold Thin, composta por barras nutritivas nos sabores 
Bombom de Coco, Trufa de Morango, Caramelo & Amendoim 
e Cookies & Cream. As barrinhas contam com cerca de 12g 
de proteína, zero adição de açúcares, além de serem fonte 
de fibras, com menos de 190 kcal por unidade e generosa 
presença de chocolate. A marca está com plano de expansão 
para os próximos meses, com perspectiva de gerar negó-
cios para ampliar a presença em pontos de venda ainda não 
explorados. “Nossa estratégia é que a APAS SHOW nos dê a 
oportunidade de entrar em supermercados e redes locais. 
Por sermos uma empresa de Minas Gerais, nem todos têm 

TEXTO

William Saab  •  redacao@supervarejo.com.br

acesso ao nosso portfólio”, comentou Gabriel 
Ferreira, CEO da marca. 

Os visitantes que frequentaram o Pavilhão 
Amarelo também puderam provar os quatro 
sabores do alho em pasta da Oh My Garlic!, 
empresa que descobriu que esta versão do 
tempero pode ser consumida de formas va-
riadas. Nesta segunda participação na feira 
supermercadista, a empresa apresentou, além 
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do sabor tradicional, uma nova linha com outros três produtos 
desenvolvida na pandemia, que tem na composição cebola, 
pimenta e ervas finas. “Este é um produto inovador, com prê-
mios nacionais pela diversidade com que é feito”, detalha Sa-
mar Semaan, diretora da Oh My Garlic!. “Quando você pensa 
em alho, você pensa nele triturado, in natura, que precisa ser 
manipulado para fazer parte do preparo. Esse resolve todas 
essas etapas do preparo, podendo ser consumido na forma 
com que ele é comercializado, com pães e torradas”, explicou. 

A Kefir Reggula também estreou um estande na feira. A 
empresa alimentícia criou um iogurte de kefir com blend ou 
adição de 15 probióticos exclusivos e fermentados seis vezes 
mais lentamente. A novidade que a companhia trouxe são 
as novas embalagens, em tamanhos menores, no volume de 
100 e 170 ml, uma alternativa para o formato padrão, de 500 
ml, que está no mercado há cinco anos. Para Rafael Abad, 

PAVILHÃO

amarelo

TÓPI CO

inovação

Produtos de beleza  
no supermercado

•
Novidades da indústria

Estúdio da SuperVarejo movimentou pavilhão na 
estreia do Podcast e Videocast da publicação

Com muita movimentação e informação. Foi assim que 
esteve o estúdio da SuperVarejo, no Pavilhão Amarelo 
da APAS SHOW 2022, no Expo Center Norte.  A feira foi 
palco e local onde foi dado o “pontapé” inicial para o 
projeto do Podcast e Videocast da publicação, revista que, 
em sua versão impressa, é editada mensalmente, com 
uma tiragem de cerca de 30 mil exemplares. Já o Portal 
SuperVarejo traz informações diárias sobre os principais 
acontecimentos do setor e a movimentação de empresas 
do segmento. A marca também está presente nas redes 
sociais, e com a chegada do Podcast e VideoCast, amplia 
ainda mais o leque de cobertura sobre o varejo brasileiro. 
No período da feira foram gravadas 30 entrevistas para o 
Podcast, que podem ser acompanhadas no próprio portal da 
publicação (www.supervarejo.com.br), além de plataformas 
como o YouTube, Spotify e Deezer. No total, com foco em 

E STÚD I O 

S UPE RVARE JO

todas as plataformas (impresso, digital e mídias sociais), 
mais de 1.000 entrevistas foram realizadas pela equipe de 
jornalistas. “Não teria lugar mais adequado para iniciarmos 
o projeto do Podcast do que a APAS SHOW. Esse formato 
de entrevista continuará no dia a dia da publicação e chega 
para firmar a SuperVarejo como a principal plataforma de 
informações sobre o segmento no cenário brasileiro”, afirma 
Cristiano Eloi, gestor das Plataformas SuperVarejo. 

proprietário da empresa, o propósito da mar-
ca é democratizar o consumo de probióticos, 
algo que costuma ficar restrito a um núme-
ro de pessoas que podem comprar — muitas 
vezes, apenas em farmácias de manipulação. 
A qualidade da matéria-prima também é um 
ponto importante. “Procuramos entregar um 
produto altamente saudável, por isso o leite 
que usamos é envasado dentro da fazenda em 
que produzimos, sem conservantes e coran-
tes”, explica Abad. 

Acesse os podcasts e 

videocasts no portal  

da SuperVarejo
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Lançamentos da indústria
•

Inovações
•

Estratégias e soluções

PCR (resina reciclada pós-consumo), estraté-
gia que de acordo com Rafael Ivanisk, CEO da 
companhia, torna a marca pioneira na utili-
zação de plástico 100% reciclado em garrafas 
no Brasil. “A embalagem especial chega ao 
mercado, inicialmente, nos sucos naturais 
de laranja e uva refrigerados de 1,5 litro. O 

Importantes players da indústria 
trouxeram novidades em produtos  
e soluções de tecnologia 

F oram muitos os nomes que marcaram presença no 
espaço, que neste ano reuniu empresas de vários 
segmentos. Presente em edições anteriores da APAS 
SHOW, a Catupiry apresentou as novidades do seu 
portfólio. Entre os lançamentos, a empresa destacou 

os novos sabores da linha de requeijões (copo): pimenta bi-
quinho e cebola caramelizada. Outro destaque foi a linha De-
vore Catupiry, nos sabores cebola e salsa e cheddar e cebola 
caramelizada com shoyu. Nicolau Ahn, diretor comercial da 
companhia, explicou que, por ser centenária, a empresa pro-
cura renovar seu público sempre que possível, em busca de 
agregar novos perfis de consumidores. “É importante manter 
a marca sempre contemporânea, e a linha Devore mantém 
esse elo com uma geração renovada. Nossa ideia é atrair um 
perfil de pessoas com até 25 anos”, explicou.    

A Natural One trouxe novidade com foco no mercado de 
sucos, através de embalagens fabricadas em resina PET 

 AHN NO ESTANDE DA CATUPIRY  

 IVANISK NO ESTANDE DA NATURAL ONE 

  ESTANDE DA MAGRINHA 
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objetivo para os próximos cinco anos é que todo o portfólio 
seja envazado neste material, com a mesma segurança e 
qualidade. Ao todo, foram investidos R$ 2,4 milhões em 
pesquisa, desenvolvimento e ações de marketing”, explicou. 

Outro destaque do Pavilhão Azul, a Da Magrinha 100% Inte-
gral inovou com um portfólio que antecipou tendências para o 
consumidor brasileiro. O público do evento conferiu a linha  já 
adequada à nova resolução da Anvisa, que inclui advertências 
sobre o uso do alto teor de gordura saturada e açúcar adicio-
nado aos produtos, além de resoluções que determinam um 
porcentual mínimo de ingredientes integrais. 

Para Fernando Ramos, diretor de Marketing e Vendas 
da empresa, por exportarem para alguns países, estas de-
terminações já eram cumpridas para atender a legislação 
dessas outras localidades, como o Chile, em 2016, que, na 
época, implementava essas mesmas questões. “Por sermos 
uma empresa pequena, optamos por não ter linhas de pro-
dução separadas e otimizar nossas fábricas. Isso fez com 
que nossos produtos tivessem os critérios de saudabilidade 
já atualizados. O produto que vai para o Chile é o mesmo 
para o Brasil”, explica Ramos. 

NOVAS DIREÇÕES 
A Danone aproveitou o fluxo de varejistas que circularam 
pelo evento para apresentar o novo momento da marca, 
que integrou todas as operações em um único corpo di-
retivo. Juliana Moreti, diretora de Trade & E-Business da 
Danone Brasil, explicou que agora um mesmo time cuida 
e maneja os canais e as marcas, somando os esforços para 
o portfólio de nutrição, laticínios, iogurte e água. “O que 
chega para o público final não muda; mantivemos todo 
o plano de inovação das categorias, mas agora podemos 
considerar integrar o portfólio das marcas”, adianta. 

Já a Dahua Technology apresentou novidades para com-
bater furtos no interior das lojas e também coletar dados dos 
clientes que podem auxiliar nas estratégias comerciais das 
operações. Para Eurípedes Magalhães, gerente da vertical de 
Vendas, existe grande demanda no Brasil por mecanismos 
antifurtos, como tags acopladas aos produtos e câmeras de 
segurança. “Há também uma derivação que visa atender à 
inteligência do varejo, que é saber quantas pessoas estão no 
ambiente de compra, as seções mais frequentadas, mapas 
de calor e até mesmo contabilizar filas, o que pode ajudar 
na experiência de compra do cliente”, explica. 

A Ypê trouxe como destaque a primeira li-
nha antibac voltada para a limpeza da casa. 
De acordo com Thais Pizzi, gerente-execu-
tiva de Trade Marketing e Merchandising da 
empresa, a estratégia atende a uma mudan-
ça de comportamento do shopper, que pas-
sou a incorporar, de forma definitiva, mais 
cuidados diários para garantir a proteção 
contra diversas doenças. Ela reforça que 
agora o desafio passa pelo gerenciamento 
de categoria, ou seja, incluir toda a linha em 
um mesmo espaço. “Queremos concentrar 
toda a família de forma integrada para que o 
shopper não precise buscar cada produto em 
um segmento diferente”, comentou. 

TEXTO
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  MAGALHÃES NO ESTANDE DA DAHUA  

  THAIS NO ESTANDE DA YPÊ  

  JULIANA NO ESTANDE DA DANONE  
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Depois de um hiato de dois anos devido à pandemia, 
a APAS SHOW voltou a realizar seu encontro, que 
chegou à 36ª edição com a sensação de dever cum-
prido e a satisfação de expositores e visitantes. E 
no Pavilhão Vermelho não faltaram novidades, 

lançamentos e muito networking. A Peccin, detentora de 
marcas como Trento, Tri Bala e Blong, apresentou aos va-
rejistas novidades em chocolates e candies, entre os quais 
estavam o Trento Speciale, que se junta à Trento Mini Mo-
mentos Sobremesas, Trento Bites Avelã e Trento Massimo 
Nuts. “A APAS SHOW é um acontecimento tradicional e 
muito significativo para o nosso setor. Essa edição foi ain-
da mais especial por marcar a retomada pós-pandemia”, 
afirma Dirceu Pezzin, diretor-presidente da companhia.    

Na ocasião, a empresa falou sobre investimentos na 
modernização de seus processos; apresentou o Portal do 
Cliente, que oferece a varejistas, atacadistas e distribuidores 
acesso rápido a informações atualizadas em tempo real e 
uma série de recursos de autoatendimento, e ainda sobre 
seu e-commerce próprio, com os principais produtos do 
portfólio disponíveis para compra com possibilidade de 
entrega para todos os estados do Brasil.  

Outra empresa que trouxe muitas novidades foi a Bem 
Brasil, que atua no mercado de batatas fritas pré-congela-
das e está presente na feira há 12 edições. Durante a feira 
deste ano, a companhia apresentou a nova identidade visu-
al das embalagens de seus produtos, que contam com um 
design mais moderno e um layout ainda mais colorido. A 

PAVILHÃO

vermelho

TÓPI CO

inovação

empresa, que possui duas unidades fabris no 
Triângulo Mineiro, nas cidades de Araxá e 
Perdizes, anunciou a expansão desta última, 
com o início da operação da Linha 4, que vai 
possibilitar à empresa não apenas dobrar sua 
capacidade produtiva em 2022, mas também 
incrementar o portfólio de produtos, abraçar 
novos mercados no exterior e investir na jor-
nada de experiência do cliente. 

O CEO da empresa, Dênio de Oliveira, prevê 
que, com as recentes medidas adotadas pela 
companhia, haja um crescimento de 30% 
em volume de faturamento. “Para a amplia-

Empresas e público em geral puderam 
conferir tendências e movimentações  
da indústria no evento deste ano 

 À DIR. DÊNIO DE OLIVEIRA, DA BEM BRASIL

 DIRCEU PEZZIN NO ESTANDE  DA PECCIN 

Lançamentos da indústria
•

Investimentos  
das empresas

Tenha o 
mix completo 
de produtos 
Bem Brasil 
no seu PDV

Para se destacar no mercado, é preciso oferecer sempre o que há de melhor e, com a variedade da 
Bem Brasil, essa missão fica fácil. Afinal, temos uma grande linha de cortes de batata feita para  
agradar os paladares mais exigentes e apaixonados por batatas saborosas e crocantes. Acesse o  
nosso site e descubra como a Bem Brasil pode fazer parte do seu negócio. E como você 
pode fazer a alegria dos seus clientes. 
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ção da unidade de Perdizes, foram investidos mais de R$ 
700 milhões, o maior aporte da história da empresa, feito 
com recursos próprios e captações realizadas no mercado, 
o que nos permitirá ampliar a capacidade de produção e, 
consequentemente, as exportações, fortalecendo a nossa 
presença especialmente nos países do Mercosul e abrindo 
novas frentes no exterior”, explicou.  

Já a Tirolez lançou a Seleção Especial, um kit de queijos 
especiais cortados em cubos, dos tipos Emmental, Estepe, 
Gruyère e Gouda, com o objetivo de garantir praticidade e 
uma nova opção de aperitivo para momentos especiais. De 
acordo com Rodrigo Mainieri, head de Marketing da empre-
sa, o lançamento está previsto para o segundo semestre de 
2022 e terá como estratégia o cross merchandising, exposi-
ção em pontos próximos às categorias de vinhos, cervejas, 
frutas secas e outros produtos que harmonizam com o kit.  

Outra presença no Pavilhão Vermelho foi a da Neuge-
bauer, que atua na categoria de chocolates e que aumentou 
sua capacidade produtiva em 30% em 2021, já registran-
do um crescimento de 28% apenas nas vendas da Páscoa 
daquele ano. A empresa tem planos audaciosos para este 
e os próximos anos: aumentar ainda mais sua capacidade 
geográfica, ou seja, expandir a penetração em pontos de 
venda, que hoje somam mais de 80 mil e que até 2026, 
segundo Leandro Notti Laux, gerente de Marketing e Ino-
vação da empresa, devem totalizar 140 mil.  Hoje são 56 
SKUs e Laux prevê um incremento de mais 31 no decor-
rer do ano. “Apenas na APAS SHOW, trouxemos vários 
lançamentos, entre Bib's Amendolate, Neugebauer Hits, 
Napolitano e Napolitano Sticks, linha 1891, Neugebauer 
Caramelo Crocante, Mu-Mu Gold, Mu-Mu e Mu-Mu Choco-

late e Mu-Mu Kids e caixa presenteável”. Já o 
reposicionamento da marca Napolitano e o 
crescimento da linha de sticks abriram a pos-
sibilidade de a Neugebauer investir também 
no lançamento de um novo produto: Napo-
litano sticks, que chega para incrementar a 
família de sticks da Neugebauer, que já conta 
com Bib’s e Stikadinho.  

A Castelo Alimentos lançou sua nova iden-
tidade visual, tendo como foco a inovação e 
sustentabilidade e com o slogan “A alegria do 
sabor”, temática que também foi utilizada na 
decoração do estande da empresa. “A nova 
identidade, que expressa alegria e joviali-
dade, com cores vibrantes, foi criada como 
um marco para a celebração dos 115 anos 
da marca e como forma de levar alegria aos 
lares brasileiros em um momento tão difícil 
de isolamento e incerteza que todos está-
vamos vivendo, mas devido à pandemia, o 
lançamento presencial ainda não havia sido 
realizado”, explica Gabriela Reis, do departa-
mento de Marketing da empresa.   

A Nutrimental trouxe lançamentos em 
proteínas e nuts. Entre as novidades, a Nutry 
traz para o mercado uma linha nova de pro-
dutos com seis sabores na categoria de barra 
de proteínas, versões sensoriais na linha de 
barras de cereais, com os sabores Cookies & 
Cream e Cappuccino, e também nas barras 
nuts, com os sabores Caramelo com Toque 
de Sal, na linha regular, e Frutas Silvestres, 
na linha zero. A Nutry agora também entra na 
categoria de bananinhas, com versões com e 
sem açúcar, atingindo um novo patamar de 
reinvenção e de reposicionamento de catego-
rias no mercado em que atua.  

TEXTO
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NO ESTANDE DA TIROLEZ, LETÍCIA RONCAGLIA, 
GERALDO MANJELLA E JULIANA ABREU 

 LEANDRO LAUX, AO CENTRO,  
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A APAS SHOW deixou de ser um ambiente de gera-
ção de negócios apenas entre fabricantes e super-
mercadistas brasileiros. Companhias de diversos 
países marcaram presença no evento através de 
comitivas, dispostas a fecharem negócios com va-

rejistas nacionais. Países como Chile e Itália já conhecem a 
força das redes no país, mas companhias de outras partes 
do mundo, como do Oriente Médio, também estão de olho 
na potência do mercado de consumo do Brasil.   

O Pavilhão Italiano, estreante na APAS SHOW, trouxe 
uma seleção de empresas do ramo alimentício que já são 
sucesso entre os brasileiros. Vinhos, azeites, massas, arroz, 
espumantes, molhos de tomate estão entre os itens que os 
visitantes puderam conferir no espaço que concentrou 12 

Empresas estrangeiras na 
APAS SHOW 2022

•
Diversificação da pauta de 
importações/exportações

INTERNACIONAL 

países na APAS SHOW

 RONALDO PADOVANI NO ESTANDE DA ITÁLIA 

expositores. A responsável por reunir nomes 
importantes da economia foi a Italian Trade 
Agency (ITA), agência do governo italiano 
que promove iniciativas do país europeu em 
outras partes do mundo. Ronaldo Padovani, 
analista de negócios da ITA, relata que os 
produtos italianos têm muita importância 
na cultura do Brasil, não apenas pela grande 
presença de descendentes aqui, mas também 
pela qualidade da enogastronomia. “Trouxe-
mos um pouco de cada produto que a Itália 
tem capacidade de exportar para o mundo, 
em especial o Brasil, onde somos muito bem 
aceitos”, explicou. 

Padovani conta que as importações de pro-
dutos italianos crescem ano a ano e destacou 
que a ITA faz aproximação constante de par-
ceiros do setor supermercadista para ampliar 
o conhecimento do portfólio do país. “Ficamos 
atrás apenas de Portugal no valor de exporta-
ções, mas temos em nossa tradição o consumo 
de produto de maior poder aquisitivo”, come-
mora. O analista contou ainda que farinhas, 
passatas de tomate (polpa de tomate cozida 
sem pele e sem semente) e arroz ganham cada 
vez maior participação no consumo das famí-
lias brasileiras por conta do isolamento. “Com 
muita gente em casa, as pessoas que puderam 
investiram em itens de mais qualidade para se 
alimentar, e esse movimento, apesar da pan-
demia sob controle, se manteve presente nos 
lares pela qualidade ofertada”, disse.  

Frequentadora habitual da APAS SHOW, a 
Câmara de Comércio Árabe-Brasileira che-
gou à edição 2022 trazendo novidades. Foram 

Presença de empresas internacionais no 
evento refletiu o interesse das marcas pelo 
mercado de consumo brasileiro 
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27 empresas que vieram de países como Egito, Emirados 
Árabes Unidos, Jordânia, Líbano e Tunísia, divididas entre 
dois espaços que totalizaram 400 metros quadrados, loca-
lizados nos pavilhões Branco e Azul.  

Essa presença se reflete em outros compromissos dos 
países do Oriente Médio, já que eles têm, por meio da Câ-
mara Árabe, investido no relacionamento com diversos se-
tores da economia. O objetivo, ao participar do evento, foi 
ampliar ainda mais a presença dos produtos do Oriente no 
mercado brasileiro e junto ao canal supermercadista, que 
já conhece a qualidade das frutas, azeitonas, café e doces. 
“Recebemos muitas empresas do Brasil lá e agora estamos 
no momento de mostrar as nossas novidades para o público, 
já que em 2022 celebramos 70 anos da instituição”, conta 
Silvana Scheffel Gomes, diretora de Marketing e Conteúdo. 

Ela explica, ainda, que existe uma procura do empresa-
riado brasileiro por negócios com os países árabes, por isso 
a instituição aproveitou a feira para gerar novas iniciativas 
com os representantes estrangeiros, o que deve ajudar a 
abrir o mercado brasileiro para marcas do Oriente. “Nes-
ta edição existiu uma grande oferta de outros produtos no 
segmento de cosméticos e embalagens”, relata Silvana, que 
garante que a Câmara tem procurado diversificar cada vez 
mais a pauta de exportação dos países árabes para o Brasil 
e vice-versa. “Têm muitas empresas aqui que já exportam 
para o Brasil e vieram reforçar os laços com os clientes na-
cionais, mas muitas querem mostrar outras possibilidades 
para o mercado”, reforça.  

Há 30 anos, a Saddi Center é exemplo dessa relação, 
pois traz produtos alimentícios libaneses para a mesa 
do brasileiro. De acordo com Alexia Saddi, diretora da 
empresa, a Saddi comemora o fato também de muitos 

TEXTO  
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 ALEXIA SADDI 

brasileiros poderem, através da APAS 
SHOW, ampliar relações comerciais entre 
os países, algo que favorece toda a cadeia 
de abastecimento entre eles. 

A indústria chilena também é bastante co-
nhecida da feira, presente no evento há sete 
edições. Em 2022, com a retomada do even-
to, não foi diferente. Com uma diversidade de 
produtos incluindo vinhos, salmão, frutas e 
sucos orgânicos, estiveram presentes no espa-
ço temático do Pavilhão Branco 19 empresas 
apoiadas pela ProChile. O interesse do país vi-
zinho no mercado brasileiro se justifica pelo 
volume de exportações em alta, mesmo com 
as dificuldades impostas pela pandemia. “As 
vendas para o Brasil têm apresentado aumento 
significativo, atingindo a marca de 1,07 bilhão 
de dólares em 2021, o maior percentual dos 
últimos quatro anos”, afirma Hugo Corales, 
diretor comercial do ProChile, em São Paulo. 

Corales destaca que o que ajudou a impul-
sionar os números positivos foi o acordo de 
livre comércio firmado entre Chile e Brasil. 
“Ações como essas facilitam alguns trâmites 
burocráticos e ajudam no posicionamento dos 
produtos de um país para o outro”, comemora 
o diretor. Os produtos chilenos fazem parte 
do dia a dia da mesa de milhares de famílias 
brasileiras. O Chile é o principal fornecedor 
de salmão fresco, sendo a origem de 99% do 
produto comercializado no Brasil, enquanto 
os vinhos chilenos têm sido líderes em ven-
das no país nos últimos 20 anos”, ressaltou.  

 ESTANDE DO CHILE



Para mais informações, visite: www.sensormatic.com/pt_br

Curta nossa página no LinkedIn: Sensormatic Solutions América Latina

Ou entre em contato por telefone: São Paulo: (11) 4166-4400

Demais Localidades: 0800 892 0003

Veja as soluções Sensormatic que darão um impulso na rent-

abilidade da sua loja.

TRANSFORME SEU SUPERMERCADO EM UMA 
OPERAÇÃO MAIS RÁPIDA, SEGURA E ASSERTIVA 
PARA AUMENTAR SUA MARGEM E DIMINUIR SUAS 
PERDAS.

Etiquetas de Segurança  
Nossas etiquetas já protegeram mais de 65 bilhões de 

produtos em todo o mundo.

Pedestais Antifurto 
Instalados nas principais entradas para inibir furtos 

e proteger sua loja.

Fluxo  
Dados de tráfego precisos para reinventar a experiência do comprador. 

O novo nível de visibilidade permite que você encontre e reaja 

rapidamente às oportunidades, aumente as vendas e a lucratividade.

Consultoria  
Criamos diagnósticos e indicadores. Treinamos e fornecemos uma consultoria 
completa para que você tenha a visibilidade sobre seu negócio e como pode atuar 
para melhorar a performance de sua loja.
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Os visitantes puderam acompanhar a performance 
de 800 expositores e a composição de seus estan-
des, durantes os quatro dias da 36ª edição da APAS 
SHOW. Além de serem espaços para receber o pú-
blico, muitos deles surpreenderam por apresentar 

aspectos técnicos, visuais e de marketing que trouxeram 
ainda mais prestígio ao evento. Para reconhecer o esforço das 
marcas, a APAS – Associação Paulista de Supermercados, 
em parceria com o POPAI, associação dedicada ao desen-
volvimento da atividade de Marketing de Varejo no Ponto 
de Venda, realizou o Prêmio Stand APAS SHOW by POPAI.   

A premiação elegeu os melhores estandes em seis catego-
rias: Melhor Conceito de Estande, Melhor Ação Promocional, 
Melhor Comunicação Visual, Melhor Visual Merchandising, 
Melhor Estande Sustentável, Melhor Estande Internacional 
e Maiores Notas por Categoria, divididos de acordo com o 
porte do espaço na feira.  

A executiva Fernanda Dalben, diretora de Marketing do 
POPAI, destacou que o prêmio acontece há mais de 15 anos 
e sempre procura reconhecer os esforços dos expositores 

Estandes premiados na 
APAS SHOW 2022

•
Reconhecimento aos 

esforços das empresas 
participantes

PREMIAÇÃO POPAI 

melhores estandes

 PREMIAÇÃO COCA-COLA FEMSA  PREMIAÇÃO SEAL 

que levam suas marcas e produtos para a 
maior feira de supermercados do mundo. 
Na solenidade de entrega dos troféus, Carlos 
Correa, superintendente da APAS, reforçou 
que a decisão é baseada unicamente em cri-
térios técnicos, já que a bancada, composta 
por 24 avaliadores, soma quesitos que resul-
tam em uma nota final.  

VOZ DOS GANHADORES 
A premiação é um dos eventos mais aguar-
dados pelos expositores, que veem refletidos 
na premiação todo o esforço e dedicação que 
as empresas que participam da feira empre-
gam em busca de criar espaços que sejam 
áreas para se fazer negócios ou interagir so-
cialmente com clientes e visitantes.  

Democrático, o prêmio destaca estandes 
de todos os portes. "A conquista do Prêmio 
POPAI APAS SHOW 2022 representa o esfor-
ço do time Coca-Cola FEMSA Brasil de re-
ceber clientes e parceiros em um ambiente 
original, criativo e acolhedor que transmitiu 
o DNA inovador da companhia, sem falar no 

Seis categorias premiaram diferentes 
perfis de estandes de portes variados 
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rico portfólio capaz de refrescar e agradar 93 milhões de 
consumidores em todos os momentos", afirmou Adalberto 
Luiz Fofan, diretor Key Accounts da companhia no Brasil. 

Segundo Felipe Votisch, diretor de Trade Marketing da 
Nestlé Brasil, é muito gratificante ser reconhecido em uma 
premiação como essa. “Ficamos em primeiro lugar como 
estande com a Melhor Comunicação Visual. Propusemos 
um modelo diferenciado, colocando o shopper, os clientes 
e as marcas no centro, criando valor compartilhado, a fim 
de estarmos sempre conectados e com o objetivo de cres-
cimento de sell-out”, detalhou. 

Para Denise Lefol, diretora de Marketing da Seal Siste-
mas, o prêmio POPAI reconhece expositores que se rein-
ventam ano a ano para trazer inovação, tecnologia e muitas 
novidades para a APAS SHOW. “Esse reconhecimento é 
importante para motivar todo o time a inovar nas ações 
promocionais", afirma. “Receber dois prêmios na categoria 
Melhor Ação Promocional coroa uma experiência imersiva 
que demonstrou ao mercado o uso do metaverso integra-
do ao Kairos Store, nosso software que gerencia tarefas e 
rotinas operacionais. Foi um ótimo sinal de que estamos 
no caminho certo”, destacou. 

De acordo com Thais Pizzi, gerente-executiva de Trade 
Marketing e Merchandising da Ypê, a empresa ficou bas-
tante honrada em ser a primeira colocada nas categorias 
Melhor Estande Sustentável e Melhores Notas por Categoria. 
“Felizes ainda de estarmos em segundo lugar em Melhor 
Ação Promocional, todos em Grande Porte, e satisfeitos em 
poder compartilhar estas conquistas com nossos parceiros 
comerciais. É um reconhecimento das nossas ações, que 
são planejadas e implementadas em alinhamento com os 
nossos valores de contribuir para um mundo melhor e com 
menor impacto no meio ambiente”, ressaltou. 

O Grupo Petrópolis também celebrou a 
conquista: "Foram dois anos longe desta fei-
ra que é tão importante para o nosso setor. E 
para a retomada, trouxemos lançamentos de 
produtos, inovamos na nossa apresentação 
do estande e em ações promocionais, mos-
tramos o que acreditamos e trabalhamos 
no quesito sustentabilidade. Ganhar esse 
prêmio nos deixa orgulhosos e felizes, e só 
confirma o reconhecimento do trabalho re-
alizado por todo um grande time”, disse José 
Luiz Sinti, gerente nacional de Patrocínio e 
Trade Marketing do Grupo. 

Uma das sócias da Água na Caixa, Fa-
biana Szwarcgun, disse que já esperava 
a repercussão positiva que a APAS SHOW 
promove, mas ainda assim se disse sur-
presa com a premiação, ainda mais por 
estarem na feira pela primeira vez. “Estar 
ao lado de grandes companhias do ramo de 
bebidas, como Heineken e Coca-Cola, sem-
pre foi um desejo nosso. Então, receber o 
mesmo reconhecimento que eles, mudan-
do apenas o tamanho do estande, mostra 
que estamos no caminho certo. E isso é o 
mais importante”, ressaltou.  

TEXTO  

William Saab  •  redacao@supervarejo.com.br

 PREMIAÇÃO ÁGUA NA CAIXA 

 PREMIAÇÃO YPÊ

Conheça a lista de 

ganhadores acessando o 

site da SuperVarejo
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TE XTO  

Tatiana Ferrador
 redacao@supervarejo.com.br
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Mercado internacional
•

Rodadas de negócios

APEXBR ASIL 

negócios

EUA, México, Singapura, Israel, Rússia, In-
glaterra, Estônia, Holanda, Bulgária, Líba-
no, Bahrein e Emirados Árabes Unidos. 

INTERESSE MÚTUO  
Para garantir a assertividade e segurança 
nas transações, os compradores estran-
geiros foram selecionados com base em 
critérios preestabelecidos pela ApexBrasil, 
incluindo volume de negócios anual, reali-
zação de importação direta e participação 
em outras edições do evento. 

Além das rodadas de negócios, os com-
pradores internacionais participaram de 
visitas técnicas para também conhecerem 
a estrutura do setor no país.  

A APAS SHOW 2022 terminou com resultados 
positivos para as 73 empresas brasileiras ex-
portadoras que participaram do evento junto à 
Agência Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (ApexBrasil). Elas fecharam 

US$ 9,6 milhões em negócios na ação, com projeção de 
alcançar mais de US$ 37 milhões 12 meses após a feira.  

Além das 73 empresas nacionais, a ApexBrasil ainda 
trouxe 27 compradores internacionais, oriundos da Amé-
rica do Norte e do Sul, além da Europa, Oriente Médio e 
Ásia, e foi palco de um total de 646 reuniões de negócios.
Em sua última edição, em 2019, foram gerados US$ 330 
milhões em negócios internacionais, com a presença de 847 
expositores, 91 compradores internacionais de 30 países. 

A ApexBrasil tem um papel estratégico na APAS 
SHOW, através da realização do Projeto Comprador, 
trazendo inúmeros potenciais parceiros estrangeiros 
para participarem das rodadas de negócio com auxí-
lio da interlocução dos Escritórios de Atendimento da 
ApexBrasil no exterior, que também são responsáveis 
por encontrar potenciais interessados nos produtos 
brasileiros para visitarem a feira e fecharem negócios. 

Com um número cada vez maior de participantes a 
cada edição, as rodadas de negócios  atraem interessados 
de todas as regiões do Brasil dispostos a exportar seus 
produtos para outros países pela primeira vez, ou ainda 
ampliar a presença internacional. 

O Projeto Comprador neste ano reuniu representantes 
da Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru, Uruguai, 

Durante a APAS SHOW, 
ApexBrasil realiza 646  
reuniões, fecha US$ 9,6 milhões 
em negócios e prevê chegar 
a US$ 37 milhões para os 
próximos doze meses  





70  | SUPERVAREJO  | junho 2022

AQU I  VOCÊ  VAI 

LE R S OBRE :
C O B E R T U R A

Ação de Arrecadação  
da APAS SHOW 2022

SOLIDARIEDADE 

doações

panhia já assinou contrato para participar 
da próxima edição da ação em 2023. 

Cada organização cadastrada na ação re-
ceberá 1.121,46 quilos de itens, entre ali-
mentos, material de higiene e limpeza. A 
Ação de Arrecadação da APAS SHOW está 
em sua décima primeira edição e aconte-
cerá novamente em 2023. 

Ação de Arrecadação da APAS SHOW 
2022 gerou mais de 16 toneladas de 
produtos para doação  

A o final da 36ª edição da APAS SHOW, foi re-
alizada a Ação de Arrecadação, que tem por 
objetivo final recolher alimentos e produtos 
de higiene e limpeza a serem destinados a 
instituições beneficentes que trabalham com 

pessoas em situação de vulnerabilidade social. Na feira 
deste ano foram arrecadadas mais de 16,8 toneladas de 
produtos, que serão distribuídos para diferentes insti-
tuições em todo o estado e que certamente contribuirão 
para a qualidade de vida e bem-estar de milhares de 
pessoas. "O processo da nossa ação de arrecadação é 
totalmente transparente e responsável. O trabalho co-
meça cerca de 60 dias antes da APAS SHOW, quando o 
edital é lançado, para que as organizações se inscrevam 
e sejam selecionadas de acordo com critérios rigorosos", 
explica Roberto Ravagnani, gestor da ação há nove anos. 

Para realizar a ação, no último dia do evento, cerca 
de 400 voluntários fizeram a coleta dos produtos nos 
estandes dos expositores credenciados. Mais de 100 
marcas doaram seus excedentes e diversas outras co-
laboraram com a oferta de cestas básicas. A Búfalo par-
ticipou da ação com a doação de mais de 200 produtos. 
“Foi a nossa primeira participação como expositores e já 
percebemos a importância da nossa presença, tanto na 
feira como na ação de arrecadação que beneficia muitas 
instituições. Somos uma empresa engajada, com ações 
de responsabilidade social e também de sustentabilida-
de, principalmente nas comunidades mais vulneráveis 
e próximas da nossa empresa", afirmou Andrea Rozon, 
gestora de Marketing. A executiva destacou que a com-
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“Ser doce para criar um mundo mais doce.” 
É com esse propósito que a Docile, empre-
sa 100% brasileira fabricante de candies, 
se aproxima e mantém um vínculo afetivo 

com seus consumidores. A companhia familiar co-
meçou a produzir guloseimas de forma artesanal, e 
em 1991, em Lajeado, cidade do interior do Rio Gran-
de do Sul, se firmou no mercado. Ao traçar a linha 
do tempo da empresa, em 1994 ela tinha como seu 
carro-chefe o refresco em pó, categoria de produção 
completamente diferente do que se vê hoje com as 
balas de goma, pastilhas, regaliz, marshmallows e 
muito mais. O fundador, Nestor Heineck, nem ima-
ginava que a produção, que começou artesanalmente 
com seu pai, Natalício Heineck, chegaria no que a 
Docile é hoje e relembra os velhos tempos com nostal-
gia. “As máquinas para embrulhar as balas eram as 
mãos. Uma a uma, pegávamos as balas e os papéis. À 
noite, cortávamos os papéis para embrulhar os doces 
encomendados para o dia seguinte. Felizmente, supe-
ramos as dificuldades que apareceram, e o resultado 
é a nossa fábrica”, conta ele. 

Quem administra a empresa atualmente são os ir-
mãos Ricardo, Alexandre e Fernando Heineck, filhos 
de Seu Nestor. A família garantiu que o negócio prospe-
rasse, sem perder a essência. “Os primeiros anos foram 
de grande dificuldade. Quando tivemos melhorias nas 
condições financeiras, fomos ousados e inovamos para 
construir uma fábrica de primeiro mundo”, relata Ricar-
do Heineck, diretor.

P E R F I L

RECEITA DEsucesso
Nestor Heineck, de 86 anos, nem 
imaginava que a produção que 
começou artesanalmente com seu  
pai chegaria no que é hoje a Docile

•  texto EVELLYN FREITAS*  •  redacao@supervarejo.com.br

FOCO NO MERCADO
Com mais de 1.200 colaboradores, a companhia tra-
balha, atualmente, com duas unidades fabris, uma na 
gaúcha Lajeado e outra em Vitória de Santo Antão (PE), 
que produzem, juntas, 3,3 milhões de quilos de doces 
por mês. A linha de produção possui máquinas de úl-
tima geração que tiram moldes a partir do amido e que 
recebem as receitas exclusivas de balas de gelatina e 
de goma. Além disso, outros equipamentos produzem, 
de forma automatizada, candies de sucesso, como, por 
exemplo, o famoso marshmallow.

Visando a consolidação da marca como referência no 
mercado de balas e doces, a Docile está investindo forte 
em campanhas de marketing. A mais recente, com um 
investimento de 10 milhões de reais, foi a parceria com 
a skatista Rayssa Leal, sendo a maior campanha institu-
cional da sua história – a “Doces Gentilezas”. “Acho que a 
Rayssa Leal tem tudo a ver com a Docile. Ela é extrema-
mente gentil, transmite paz e leveza, e isso conversa mui-
to com o propósito da nossa empresa”, explica Ricardo.

O executivo destaca, também, a importância da cam-
panha para a marca ganhar espaço nas gôndolas dos 
supermercados. “Conseguimos mostrar ao mercado o 
que é a Docile, e a campanha abre muitas portas. Por 
isso é fundamental estar nas redes de supermercados, 
pois isto nos dá visibilidade para a marca e as pessoas 
irão encontrar nosso produto. O varejo é a forma mais 
eficiente de chegar até o consumidor final.”

Para Alexandre Moreno, head de Marketing, este ano 
promete ser histórico para a empresa. “Estamos apostan-
do nessa campanha que reflete o nosso DNA para o Brasil. 
Chegou a hora de mostrar todo o potencial da marca para 
os consumidores. Essa ação ajudará a fortalecer a marca e 
a ganhar distribuição no mercado”, afirma o executivo.  

*A JORNALISTA VIAJOU A LAJEADO (RS) A CONVITE DA EMPRESA

IRMÃOS HEINECK: RICARDO, 
ALEXANDRE E FERNANDO
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em constante 
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78  | SUPERVAREJO  | junho 2022

O mercado de produtos para animais de estimação, que 
cresce acima de dois dígitos ao ano, representa oportunidade 
para os supermercados, mas requer estratégias alinhadas à 

especialização cada vez maior da categoria 

pets

O
cliente que entra na sua loja, provavel-
mente, tem um bichinho de estimação 
que demanda uma série de produtos, 
sobretudo alimentos, petiscos e itens 
de higiene. E ele está cada vez mais 
atento aos artigos específicos para o 
pet que tem em casa, como as rações 

próprias para determinados perfis de animais em 
função da idade ou das condições de saúde.    

De acordo com dados do Instituto Pet Brasil (IPB), 
apenas em 2021, o setor de produtos, serviços e co-
mércio para animais de estimação movimentou R$ 
51,7 bilhões, alta de 27% em relação ao ano anterior 
(R$ 40,9 bilhões) – quase 10% desse faturamento 
passam pelo varejo alimentar físico.  

“O mercado pet brasileiro teve força, vigor e resiliên-
cia ao apresentar taxas positivas de crescimento mes-
mo nos piores momentos de crise econômica/sanitária 
advinda da pandemia de Covid-19”, observa o presi-
dente do Conselho Consultivo do IPB, Nelo Marraccini. 

EFEITO PANDEMIA 
O mercado pet deve manter a trajetória de crescimen-
to, aponta Marraccini. Porém, o segmento também 
sente os efeitos da situação econômica atual, princi-
palmente em relação à inflação, que está elevando os 
custos de produção da indústria que abastece o seg-
mento. “Nossas indústrias estão sofrendo fortemente 
com o valor das matérias-primas, como farinhas de 
cereais e proteína animal. Alguns ingredientes sofre-
ram aumentos de mais de 100%.”  

Nesse contexto, o efeito inflacionário, inevitavelmente, 
chega ao consumidor. O cenário atual requer ainda mais 
atenção da indústria e do varejo no atendimento das de-
mandas do shopper. “É importante lembrar que o consu-
midor é fortemente guiado pela relação custo-benefício, 
por isso ele quer aliar qualidade com preço atraente.” 

A pandemia é outro componente que impactou 
o setor. Em parte, em decorrência dos efeitos eco-
nômicos, mas também pela mudança no compor-
tamento do consumidor. “Uma das tendências que 
temos observado é o crescimento do cuidado dos 
donos para com seus pets, o que foi potencializado 
pela pandemia, uma vez que os animais de estima-
ção reforçaram o seu papel de companhia dos huma-
nos”, demonstra. “Esse amor pelos pets é traduzido 
nos números positivos do setor.” 

1



Acompanhando o cenário, a LDC traz novi-
dades em duas linhas de pet food, que devem 
chegar aos canais de autosserviço em agos-
to. “Uma delas é a Chico&Filó, uma linha de 
alimentos premium para cães e gatos com-
pleta e balanceada. Em apenas um produto, 
é possível encontrar 10 benefícios para o 
bem-estar e qualidade de vida do pet.” A linha 
estará disponível para cães de todas as raças 
(embalagens de 10,1kg e 18kg); cães de raças 
pequenas (embalagens de 1kg, 3kg e 10,1kg); 
e gatos (embalagens de 1kg, 3kg e 10,1kg). 

A LDC também lança a Poppi, linha bási-
ca para cães adultos de todas as raças. Me-
nezes conta que é “um alimento completo 
e balanceado, feito com grãos crocantes e 
um irresistível sabor de carne”, disponível 
em embalagens de 10,1kg e 18kg. “Uma ex-
celente opção, pois possui ingredientes de 
qualidade, com vitaminas, minerais e 19% 

MARRACCINI, DO 
IPB: MERCADO 
PET BRASILEIRO 
MOSTRA FORÇA E 
RESILIÊNCIA, COM 
CRESCIMENTO DE 
27% EM 2021

2

LANÇAMENTOS  
REFLETEM TENDÊNCIAS 
O diretor comercial da Louis Dreyfus Company 
(LDC), Daniel Menezes, avalia que a “humaniza-
ção” dos pets é uma das principais tendências 
do segmento devido ao aumento do convívio 
com os animais. A pandemia fortaleceu o vín-
culo com os bichinhos durante o isolamento so-
cial. “Logo, aumentou o cuidado e, consequen-
temente, o investimento, seja com alimentação 
mais premium, cuidados com a saúde, higiene 
ou mesmo com acessórios e serviços”, comenta.  

Menezes sublinha que a categoria pet 
food tem ganhado mais relevância nos ca-
nais de atacarejo, com a oferta de produtos 
em embalagens maiores, que apresentam 
uma relação melhor de custo-benefício. O 
executivo também observa a expansão do 
e-commerce, alavancado pela conveniência 
e clubes de assinaturas com desconto. 

tópicos: ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO • CÃES • GATOS
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de proteína, que resultam em um alimento 
nutritivo e saboroso.”   

MARCA PRÓPRIA É TENDÊNCIA 
O brasileiro tem aumentado a procura por 
produtos que contemplem diferentes neces-
sidades dos pets, abrangendo da alimenta-
ção a medicamentos. E o autosserviço é um 
canal onde é possível adquirir boa parte 
desses itens. Nesse contexto, o varejo ten-
de a ampliar a oferta de produtos de marca 
própria, e as indústrias do segmento estão 
atentas a esse movimento. 

O gerente-geral da Genial Pet, Adalberto 
Nascimento, avalia que as marcas e fabri-
cantes que atuam no mercado pet buscam 
contemplar todo o ecossistema relacionado 
aos animais de estimação. A Genial Pet, por 
exemplo, que atua no segmento de home 
care, cuidados, higiene e beleza para pets 
está ampliando as soluções oferecidas ao 
consumidor e aguarda a liberação por parte 
de órgãos reguladores para lançar no mer-
cado sua linha de medicamentos (vet care), 
com itens como vermífugos, antibióticos e 
anti-inflamatórios. 

Além de atender o consumidor final, a Ge-
nial Pet também tem expertise e know-how 
para produzir artigos de marca própria para 
o varejo na linha de pet care, com produtos 
como shampoo, colônias e perfumes, entre ou-
tros. Isso possibilita ao varejista ampliar seu 
portfólio de marca própria na linha pet para 
além do pet food, incluindo também opções 
de higiene e beleza para animais de estimação.    

Cada vez mais, o consumidor deve buscar 
novos produtos para os bichos de estimação, 
refletindo o processo crescente de “huma-
nização” na relação com os pets. “Observa-
mos o mercado buscando produtos que se 
assemelhem aos que os humanos buscam, 
abrangendo desde produtos para higiene, 
beleza e cuidados, aos acessórios, incluindo 
roupas e camas que remetem à alta costura”, 
afirma Nascimento. 

MENEZES, 
DA LDC: DOIS 
LANÇAMENTOS DA 
EMPRESA CHEGAM 
AO MERCADO EM 
AGOSTO  

2

TENDÊNCIAS E 
ESTRATÉGIAS NOS 
SUPERMERCADOS  
Para ter um bom resultado de vendas, 
o varejo alimentar precisa estar 
atento às principais tendências do 
mercado para animais de estimação. 
Nelo Marraccini, do IPB, indica 
três questões importantes a se  
considerar nas estratégias:

        Felinos 
São os animais de estimação que registram 
o maior crescimento nos últimos tempos. 
“Estimativas apontam que, a partir da próxima 
década, o número de felinos pode ultrapassar 
o de caninos no mundo”, cita Marraccini. 

        Especialização 
O mercado para pets está cada vez mais 
especializado, e o varejo alimentar deve estar 
atento a isso. “O supermercado não deve 
oferecer, por exemplo, pet food apenas pelo 
tamanho do cão. É preciso lembrar que, cada 
vez mais, consumidores procuram alimentos 
que oferecem dietas especiais, como aqueles 
voltados para pets idosos, castrados, com 
crise renal ou alguma doença de pele.” 

        Gôndolas inteligentes 
Marraccini recomenda destacar produtos 
com maior procura nas gôndolas e evitar 
aqueles que não estão sendo consumidos 
com tanta frequência. “Supermercados que 
têm criado áreas específicas para pets, sejam 
corredores ou ambientes interativos, têm 
conseguido melhores resultados de vendas.” 
Fonte: IPB

1
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GPA: MARCA PRÓPRIA COM 
CRESCIMENTO DE DOIS DÍGITOS 
A Qualitá, marca própria do Grupo Pão de 
Açúcar (GPA), desde janeiro de 2019, oferece 
ao consumidor da rede produtos para pets. 
De acordo com a assessoria de imprensa 
da companhia, o investimento na linha pet 
Qualitá “foi motivado pelos desejos de nossos 
consumidores por produtos para animais de 
estimação, com qualidade e sortimento a um 
custo acessível”. No total, a linha conta com 
20 itens destinados a cães e gatos. 

Entre os produtos oferecidos pela marca, 
destacam-se as rações e comidas úmidas 
em sachês e latas, com opções para pets 
filhotes e adultos. “O alimento é completo e 
balanceado, com fórmulas equilibradas em 
nutrição energética, proteica, vitamínica e 
mineral”, acrescenta a assessoria do GPA.  

De acordo com mesma assessoria, a categoria 

tem crescido de forma consistente desde que a 
linha para pets da Qualitá foi lançada. No acu-
mulado de janeiro a abril de 2022, a categoria 
registrou crescimento de dois dígitos em rela-
ção ao mesmo período do ano passado. 

Sobre o comportamento dos clientes, o 
GPA observa que os pets são considerados 
membros da família. “Nas visitas às nos-
sas lojas, os tutores acabam diversificando 
bastante a compra para além da ração; o 
que mais atrai os consumidores, hoje, são 
petiscos, sachês, itens de higiene (tapetes e 
areias) e acessórios. Também temos notado 
um aumento na procura de itens saudáveis.”

ALIMENTAÇÃO PREMIUM E NATURAL 
Em relação à alimentação, o gerente de Pet 
Food da Matsuda Pet, Marco Antônio Nasta-
ri, afirma que o mercado é receptivo a novos 
produtos, o que estimula a inovação do se-

RESSARCIMENTO DE ICMS?
A CERTACON TE AJUDA!

ESTÁ COM DIFICULDADES NO

DIAGNÓSTICO
FISCAL

IMPLEMENTAÇÃO
DA CAT 42/2018

GERAÇÃO DOS
ARQUIVOS MAGNÉTICOS

ACOMPANHAMENTO
DO PROCESSO

MONETIZAÇÃO
DOS CRÉDITOS

1

2

3

4

5

CONHEÇA OS
DIFERENCIAIS
DA CERTACON

FALE COM UM
ESPECIALISTA!

FAÇA UMA ANÁLISE
DE VIABILIDADE DO
SEU CRÉDITO!

 A Certacon marcou presença na APAS Show deste ano,
apresentando aos presentes a sua expertise de 28 anos na recu-
peração de créditos de ICMS, gerando fluxo de caixa para seus 
mais de 600 clientes.

 Recentemente uma rede de varejo com mais de 20 lojas,
localizada na grande São Paulo, recuperou quase R$ 120 milhões
em créditos de ICMS-ST através da metodologia da Certacon.

 Com diversos clientes do varejo, a Certacon conhece a complexi-
dade e desafios dos varejistas, sendo uma delas o momento de 
gerar o arquivo magnético, que geralmente não
tem destaque do ICMS-ST na nota fiscal, além da grande 
volumetria de dados.

Para apoiar neste processo, a Certacon criou
uma metodologia estratégica dividida em 05 passos:
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tor. “O dono procura alimentar seu animal 
de estimação seguindo a mesma tendência 
de sua própria alimentação”, destaca.  

O executivo destaca que a Matsuda procu-
ra seguir as tendências de mercado, sempre 
priorizando a qualidade dos produtos e as 
preferências dos consumidores. “Renova-
mos nossa linha de produtos naturais, com 
novas formulações e novos ingredientes, e 
estamos renovando nossa linha de produtos 
Super Premium M-Line, com novas embala-
gens, novos canais de uso específicos para ra-
ças e voltados aos clientes mais exigentes na 

2

NASTARI, DA 
MATSUDA PET: 
CONSUMIDOR 
PROCURA 
ALIMENTAR O PET 
SEGUINDO SEU 
PRÓPRIO PADRÃO 
DE ALIMENTAÇÃO

A REDE HORTIFRUTI NATURAL 
DA TERRA, PRESENTE EM QUA-
TRO ESTADOS (Espírito Santo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
São Paulo), com 80 anos, lan-
çou, em março de 2022, a Cão-
midinha, linha de comida natu-
ral para pets de marca própria e 
desenvolvida em parceria com a 
marca Chef Bob.  

O produto é destinado a cães e 
está sendo vendido como proje-
to-piloto em apenas cinco lojas 
da rede, localizadas no Rio de 
Janeiro. Atualmente, o consu-
midor pode escolher entre cinco 
sabores da Cãomidinha: frango 
fit, frango à moda do Chef Bob, 
ragú de carne com legumes, chop 
suey de carne e filezinho suíno à 
francesa. O produto é feito com 
comida de verdade e balanceada. 
“Queremos ser referência em pro-
dutos frescos, por isso trazemos 
uma alimentação natural para 
cães e, também, um jeitinho de 
ficar ainda mais presente na vida 
dos nossos clientes. Sabemos que, 
para muitos consumidores, o pet é 
parte da família, então queríamos 
trazer mais esse conforto para os 
nossos clientes”, pontua o consul-
tor de Eficiência Operacional da 
rede, Guilherme de Souza Silva.

H O R T I F R U T I  N AT U R A L  DA 
T E R R A  A P O S TA  E M  C O M I DA 
N AT U R A L  PA R A  P E T S 

CÃOMIDINHA É PREPARADA COM ALIMENTOS 
NATURAIS E VENDIDA CONGELADA

SILVA, DO HORTIFRUTI NATURAL DA TERRA: 
PROJETO-PILOTO DEMONSTRA GRANDE 
ACEITAÇÃO DOS CLIENTES DA REDE

Nas cinco lojas que já estão ven-
dendo o item, foram instalados 
freezers exclusivos para a linha de 
comidas congeladas para pets. O 
produto tem validade de 90 dias e 
o cliente recebe todas as orienta-
ções sobre como preparar a comi-
da para consumo do pet. A acei-
tação dos clientes da rede está 
surpreendendo, por isso a oferta 
do produto deve ser ampliada para 
mais unidades da rede.  

2

2

alimentação de seus animais de estimação.” 
“O mercado pet vem caminhando muito 

não só para o petshop tradicional, mas sim 
para grandes redes, grandes lojas e grandes 
conceitos”, constata Ramon Barbosa, gerente 
de Marketing da AtacaPet (Grupo União Pet). 
“Acho que uma tendência é o mercado pet 
realmente virar um conceito dentro de loja.” 

A AtacaPet esteve presente na APAS SHOW 
2022. “Nesta edição, nós trouxemos a nossa 
linha natural. Nós estamos vindo muito com 
esse aspecto de linha natural e de produtos 
que sejam funcionais para o pet.”
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A
tualmente os modelos de negócios e as novas tecnolo-
gias permitem que um grande fluxo de informações 
sobre as empresas e o perfil dos consumidores sejam 
coletados, armazenados e utilizados de forma inte-
ligente para garantir vantagens competitivas, e isso 
não é diferente para o varejo supermercadista.  Em 
2019, dados do estudo Global Consumer Insights Survey, 

realizado mundialmente pela PwC – PricewaterhouseCoopers, já 
traziam informações importantes sobre a evolução da digitali-
zação do varejo global e brasileiro nos últimos anos. Os dados 
coletados revelaram que 23% dos brasileiros têm o hábito de 
fazer compras online semanalmente, enquanto 34% já fazem 
mensalmente. O grande destaque da pesquisa se deu no consu-
mo via smartphone, que em 2019 atingiu o ápice e agora faz par-

O uso da tecnologia no 
setor supermercadista 

possibilita às empresas 
alcançarem diferenciais 

competitivos 
importantes em um 

cenário mercadológico 
cada vez mais ágil

Na era dos dados
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1

te do hábito de mais de 50% dos brasileiros.
É nesse contexto de registros de dados on-

line que surgem os conceitos de precificação 
inteligente e precificação dinâmica, tendên-
cias tecnológicas já constatadas pelo varejo, 
e que são formas de precificar os produtos 
de maneira automatizada com base em mo-
delos estatísticos, algoritmos e informações 
internas e externas das empresas nas quais 
as ferramentas são utilizadas para garantir 
mais competitividade na hora de oferecer 
produtos aos consumidores. “Hoje as empre-
sas podem gerar muito mais vantagens com-
petitivas quando realizam a gestão de pricing 

precificação

a partir de ferramentas que coletam e organi-
zam dados que antes eram muito difíceis de 
conseguir de forma manual”, explica Rafael 
Bonfim, CTO da InfoMarket, empresa que há 
uma década desenvolve estratégias de inte-
ligência para o mercado varejista brasileiro. 

E na hora de garantir sucesso na precifica-
ção, muitas empresas acabam confundindo 
os dois conceitos acima citados: precificação 
dinâmica e precificação inteligente. Inicial-
mente, para se ter total certeza sobre qual tipo 
de precificação a empresa está trabalhando, é 
preciso analisar qual é a fonte das informações 
que estão sendo coletadas: são informações 

•   texto 
IGOR  
FRANCISCO 

•   redacao@ 
supervarejo.
com.br
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internas da loja, como vendas e conversão, ou 
externas, como dados da concorrência?

De acordo com Marcelo Correa, CEO da 
Leão Alimentos e Bebidas, na categoria chás 
para infusão é possível dizer que a precifica-
ção dinâmica é um estágio mais simples da 
precificação inteligente, visto que ela é reati-
va, baseada em dados da concorrência. “Nor-
malmente, a precificação dinâmica é bastante 
utilizada para equilibrar a diferença de preços 
entre o que uma loja ou empresa aplicam e os 
demais concorrentes delas no mercado, tudo 
para evitar que ela tenha desvantagem com-
petitiva por estar muito cara, ou então que ela 
perca margem de lucro, por estar mais barata 
que os demais players”, explica.

Em contrapartida, a precificação inteligen-
te é um pouco mais complexa e baseada em 
modelos estatísticos e algoritmos alimenta-
dos por informações internas dos varejistas, 
como vendas, conversão, margem, custo, visi-
tas, estoque e outros dados. E quando os dois 
tipos de precificação trabalham em conjun-
to, as estratégias para gerar competitividade 
funcionam muito mais. 

DADOS QUE GERAM AGILIDADE
A agilidade no fluxo de informações trans-
formou as operações de varejo. Segundo pes-
quisa da Vortex Digital, em 2021 o varejo foi o 
segundo setor que mais se movimentou rumo 
à aceleração digital. Antes das tecnologias 
relacionadas à automatização e inteligência 
artificial, as empresas varejistas não conse-
guiam ter agilidade nas tomadas de decisões 
referentes à precificação.

E um dos principais motivos era a impos-
sibilidade de relacionar dados internos com 
informações externas, principalmente àque-
las relacionadas aos concorrentes. “Quando se 
fala em precificação inteligente, é impossível 
não falar sobre arquitetura de preços. Se a em-
presa não tem informações internas e exter-
nas relacionadas, possivelmente será difícil 
definir uma estratégia competitiva de pricing 
para o mercado no qual ela está inserida”, 
ressalta Correa. O executivo ainda destacou 
que a Leão já utiliza tecnologias que garantem 
agilidade na hora de precificar seus produtos.

Pesquisas de preços nos concorrentes, 
por exemplo, que já foram processos 100% 

1
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manuais e bastante demorados, agora são 
automáticas e possíveis de acontecer com 
o uso de aplicativos e plataformas dispo-
níveis até mesmo nos smartphones dos 
executivos. Ainda segundo Bonfim, CTO 
da InfoMarket, com o uso da inteligência 
artificial tudo ficou mais fácil. “Com a nossa 
ferramenta as empresas já conseguem ex-
trair informações rapidamente até mesmo 
de encartes dos concorrentes. As imagens 
são capturadas e os preços extraídos, se 
tornando uma base de dados consistente”, 
destaca o executivo.

Além da inteligência para captura de ima-
gens e posterior transformação em dados, as 
ferramentas atuais permitem gerar escalabi-
lidade dos dados com as coletas de informa-
ções e também histórico de preços e produtos 
disponíveis, unindo os dados da precificação 
dinâmica e da precificação inteligente.  

TECNOLOGIA A FAVOR  
DO VAREJISTA
Recentemente, um artigo publicado pela 
Harvard Business Review explicou como as 
empresas que tomam decisões baseadas em 
dados conseguem ter mais chance de suces-
so. Na publicação, a revista detalha dados 
da pesquisa anual da NewVantage Partners, 
que acompanha o progresso das iniciativas 
de dados corporativos. Nela, as informações 
coletadas revelaram que a maior problemá-
tica na hora de aderir a novas tecnologias é 
justamente a mudança cultural nas organi-
zações norte-americanas. 

Aqui no Brasil a questão também aparece, 
e apesar das vantagens tecnológicas dispo-
níveis para o varejo, nem sempre as equipes 
responsáveis pela gestão de pricing se encon-
tram totalmente disponíveis para visualizar 
os benefícios das novas ferramentas, expli-
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ca Katrine Rodrigues, CEO da InforMarket. 
“Além da tecnologia, é necessário que os 
profissionais saibam quais são realmente os 
pontos positivos existentes no uso das ferra-
mentas, porque só assim eles conseguem uti-
lizar as informações de maneira estratégica.”

Na pesquisa analisada pela Harvard Business 
Review, 91,9% dos executivos citaram os obstá-
culos culturais como a maior barreira para tor-
nar as decisões da empresa totalmente orien-
tadas por dados. Pensando nisso, a executiva 
explica, ainda, que a InfoMarket percebe essa 
problemática e até mesmo disponibiliza para 
seus clientes módulos de suporte e treinamen-
to, justamente para garantir que os times ve-
jam vantagens reais quando a empresa adota 
novas tecnologias. “Quando os profissionais 
compreendem os dados e as possibilidades da 
nossa plataforma, facilmente eles passam a 
aplicar as informações em estratégias de pre-
cificação”, ressalta Rodrigues.

Há alguns anos, quando o conceito de Big 
Data surgiu, não se sabia ao certo o que se-
ria possível fazer com tantos dados disponí-
veis para as empresas. Algumas estratégias 
surgiram no meio do caminho e, aos pou-
cos, tecnologias passaram a colaborar com 
os times que trabalham especificamente 
com a gestão de pricing.

Hoje, no entanto, as plataformas disponí-
veis estão mais inteligentes do que nunca e já 
conseguem sugerir insights para os profissio-
nais de maneira rápida e automatizada. “Ago-
ra os varejistas conseguem saber em tempo 
real se determinado produto de sua prateleira 
está mais caro ou mais barato que o produto 
da concorrência”, ressalta Rodrigues. 

Além disso, as ferramentas permitem a 
configuração das pesquisas para coleta de 
dados por loja, localização geográfica, pro-
duto e até mesmo período. O cliente conse-
gue delimitar a quantidade de itens que quer 
pesquisar online e recebe as informações di-
retamente na plataforma, e tudo com a cons-
trução de gráficos comparativos muito úteis 

e de fácil interpretação.  “Com todas as pos-
sibilidades que as nossas ferramentas têm 
hoje, a tecnologia se torna uma verdadeira 
aliada das equipes comerciais. Elas colabo-
ram para realizar mudanças estratégicas 
e, o melhor, em pouco tempo, o que é uma 
vantagem competitiva gigantesca em um 
mercado que exige cada vez mais rapidez 
das empresas”, explica a CEO da InfoMarket.

FOCO NO SUPERMERCADO
A pesquisa anual da NewVantage Partners 
disponibilizada pela Harvard Business Review 
também revelou que 40,2% das empresas en-
trevistadas já relatam que as estratégias ba-
seadas em dados são bem-sucedidas e que já 
estão bem estabelecidas no dia a dia de traba-
lho. E o mercado brasileiro já tem experiências 
similares no varejo supermercadista.

Há três anos utilizando as plataformas de-
senvolvidas por empresas como a InfoMarket, 
a Coop Cooperativa de Consumo, situada no 
estado de São Paulo, constatou inúmeros be-
nefícios na gestão de pricing. “Com o uso da 
tecnologia podemos ter consistência nos da-
dos para garantir a aplicação estratégica de-
les na nossa política de preços promocionais, 
por exemplo”, relata Elmo Henrique Minarini, 
coordenador de Pricing do varejista.
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Tudo indica que os benefícios acontecem 
porque ao mesmo tempo em que a tecnologia 
apresenta informações específicas para os su-
permercadistas, como o preço de algum produ-
to nos concorrentes, ela também disponibiliza 
uma perspectiva mais abrangente sobre os 
preços. “As funcionalidades das plataformas 
que utilizamos permitem que, simultanea-
mente, tenhamos uma visão panorâmica dos 
preços em uma região e mais detalhada por 
uma marca de um determinado produto que 
estejamos pesquisando”, destaca Minarini.

A experiência também tem sido positiva na 
Centerbox Supermercados, rede com 13 lojas 
em Fortaleza (CE), que há quatro anos aderiu 
à análise de dados a partir de ferramentas 
disponibilizadas por empresas de tecnologia. 
“O primeiro benefício que constatamos foi na 
estratégia de precificação com base no mer-
cado, porque é possível ter esse acompanha-
mento por cluster. A ferramenta também traz 
muita facilidade para o acompanhamento por 
grupo de lojas, e isso auxilia a área comer-
cial a obter o melhor formato de precificação 
possível”, explica Edilene Cavalcante, gerente 
comercial e de Marketing da rede nordestina.

VANTAGEM COMPETITIVA 
Segundo especialistas, o “bônus competitivo” 
que as empresas podem alcançar a partir da 
coleta de dados e do uso de novas tecnolo-
gias é evidente. Nessa perspectiva, Rodrigo 
Toledo, fundador da empresa de tecnologia 
K21, destacou a importância da agilidade no 
mundo contemporâneo dos negócios, tendo 
em vista que hoje não é mais o tamanho de 
um negócio que importa apenas, porque a 
agilidade tem colocado pequenos players à 
frente de grandes empresas em todo o mun-
do.  “Não basta ser grande, hoje é necessário 
ser mais ágil. E velocidade sem adaptabili-
dade não funciona. O tempo entre a tomada 
da decisão e a execução precisa ser cada vez 
menor, inclusive no varejo, e só com muita 
adaptação isso é possível”, explica Toledo. 

E é com essa ideia em mente que a Cen-
terbox começou a utilizar as tecnologias dis-
poníveis para gestão de pricing no varejo. De 
acordo com Edilene, o objetivo é gerar vanta-
gem competitiva. “Nossa estratégia foi criar 
uma lista de produtos separados por grupo 
de lojas nas plataformas que aderimos. Desta 
forma conseguimos ter um acompanhamento 
mais detalhado baseado na curva de fatura-
mento", detalha. 

As ferramentas têm colaborado, inclusive, 
na formulação das ofertas nos supermerca-
dos da rede. “Hoje, conseguimos acompanhar 
as ofertas do mercado por período, por marca 
e por categoria. Com esse histórico, que fica 
armazenado dentro das plataformas, como a 
PromoMarket, o comprador consegue nego-
ciar as melhores condições com fornecedo-
res, e tudo com base nas ações do mercado, o 
que facilita a elaboração de ofertas realmente 
competitivas”, ressalta Edilene. 

Além da facilidade para precificar pensan-
do na competitividade, os executivos entre-
vistados destacaram que as novas tecnolo-
gias adotadas não se fazem presentes apenas 
na hora da precificação, isso porque recur-
sos como a inteligência artificial podem 
gerar impactos positivos de ponta a ponta 
na cadeia de suprimentos, como no estoque 
das lojas, em que sistemas de abastecimento 
autônomos e softwares calculam o momento 
exato de disparar um novo pedido.

Na prática, essas ferramentas conseguem 
capturar dados de real consumo das lojas e 
sugerir o reabastecimento de acordo com a 
demanda, indicando exatamente a quanti-
dade de produtos que precisa ser comprada 
ou distribuída. “A nossa cultura já incorpo-
rou as vantagens do uso da tecnologia não 
só na precificação, mas também em outros 
pontos da nossa cadeia. Nossos profissio-
nais contam com a colaboração de ferra-
mentas tecnológicas desenvolvidas para 
tornar o trabalho de cada setor mais pro-
dutivo”, afirma Correa, da Leão. 



      Junho, 2022 - A Jungheinrich, uma das líderes globais em soluções de intralogística – lançou uma ação de sustentabilidade inédita no Brasil. A cada 
substituição de um equipamento a combustão por um elétrico da Jungheinrich, 20 árvores serão plantadas pela companhia em parceria com a Associação 
Ambientalista Copaíba. Além disso, serão poupadas aproximadamente 1.160 árvores que seriam necessárias para neutralizar as emissões de cada um dos 
equipamentos a gás substituídos durante sua vida útil.
Sob o mote “O meio ambiente ganha em dobro”, a ação da Jungheinrich promove o ganho ambiental tanto redução da emissão de CO2, quanto pela 
contribuição no reflorestamento da Mata Atlântica. 
     A Karina Plásticos, é um dos clientes que já participa da campanha, a empresa tem uma grande preocupação com meio ambiente e tem em seu 
portfólio a linha Eko Karina (Polietileno Verde como sua matéria-prima, produzido a partir da cana-de-açúcar e 100% reciclável) : “Iniciamos nossa 
parceria com Jungheinrich em 2020 com aquisição de diversos equipamentos elétricos e nossa meta é substituirmos todos os equipamentos a combus-
tão. Ficamos muito felizes em participarmos do projeto “O meio ambiente ganha em dobro” contribuindo para um futuro melhor com o plantio de 20 
novas árvores por equipamento adquirido.” Afirma Monica Galiati, responsável pela área de compras da empresa. 
     A Associação Ambientalista Copaíba é uma organização sem fins lucrativos qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP) e atua nas Bacias Hidrográficas dos rios do Peixe e Camanducaia em três áreas que se complementam: produção de mudas de árvores de espécies 
nativas regionais, restauração das matas nativas e sensibilização ambiental. Por isso, além de seu papel no reflorestamento, ela tem o caráter social por 
auxiliar os pequenos produtores locais: “Estamos muito otimistas com essa ação da Jungheinrich pois sensibiliza grandes empresas a pensarem de 
maneira diferente sobre a importância de se mudar a governança em prol do meio ambiente. A conta tem de ser feita a longo prazo. Se uma árvore 
demora, em média, dois anos para atingir a sua maturidade, a redução do efeito estufa só é possível com uma cadeia de ações perenes e genuínas”, 
ressalta Flavia Balderi, secretária executiva da Associação Ambientalista Copaíba.    

     Empresas de diversos segmentos como de alimentos, bebidas, 
supermercados, atacado, papel e celulose, autopeças, plásticos e outros, 
já aderiram a ação de sustentabilidade. A empresa fará comunicado 
periódico ao mercado com a evolução da campanha e árvores 
impactadas no projeto. 
     “Queremos oferecer às empresas uma oportunidade adicional para 
contribuir para a redução de emissões de gases de efeito estufa, o que 
também está em consonância com as boas práticas de ESG. Precisamos 
nos conscientizar que este compromisso com a redução da emissão de 
gases não deve estar restrito aos veículos de transporte rodoviário 
(caminhões, ônibus) mas precisa também ser estendido para o 
transporte interno das empresas”, explica Vigold Georg, vice-presidente 
da Jungheinrich para a América Latina. 

Reflorestamento e desenvolvimento social
      Todo plantio das árvores é acompanhado por certificados atrelados a 
cada muda e, também, do SIPE (Sistema Integrado de Produtos e 
Estabelecimento). Para isso, a Jungheinrich passa a ter uma área em seu 
nome aberta à visitação e onde o plantio é auditado. Os clientes, por sua 
vez, se desejarem, também poderão contribuir com o plantio de mudas 
adicionais ao projeto.
      A Jungheinrich é uma das pioneiras em equipamentos elétricos no 
setor intralogístico. Em 2019, 97% do total de equipamentos produzidos 
pela empresa foram elétricos, com uma participação crescente de 
equipamentos com bateria de íon-lítio.

ECOVADIS 2021: PLATINUM TOP 1% Sustainability Rating 
      A Jungheinrich AG, recebeu em 2021 a Certificação Platinum, o mais 
alto certificado de sustentabilidade atribuído pela agência de classifica-
ção EcoVadis.

      Como uma das instituições líderes mundiais em avaliação de 
responsabilidade corporativa, a EcoVadis concede o status de platina 
apenas a 1% das empresas certificadas. No total, foram analisadas mais 
de 85.000 empresas.

Sobre a Jungheinrich
      A Jungheinrich é uma das líderes globais em soluções e gestão de 
armazenagem e fluxo de materiais. A empresa é uma das mais 
inovadoras, oferecendo a seus clientes consultoria e soluções de 
intralogística com um abrangente portfólio de empilhadeiras e sistemas 
automatizados de armazenagem. A Jungheinrich é uma empresa de 
capital aberto e tem suas ações negociadas na bolsa alemã. Com sede 
em Hamburgo, a Jungheinrich é representada mundialmente em 40 
países e emprega mais de 18.000 pessoas em todo o mundo.

Sobre a Copaíba
      A Associação Ambientalista Copaíba é uma organização sem fins 
lucrativos qualificada como Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP) e atua nas Bacias Hidrográficas dos rios do 
Peixe e Camanducaia em três áreas que se complementam: produção 
de mudas de árvores de espécies nativas regionais, restauração das 
matas nativas e sensibilização ambiental. 

Sobre a Karina Plásticos
      A Karina Industria e Comércio de Plasticos Ltda é uma das maiores 
especialistas na produção de compostos do mercado mundial. Pioneira 
no país e referência em seu segmento há 40 anos, prima por encontrar 
soluções tecnológicas que atendam às necessidades de seus clientes. 
Este ano receberam o certificado e entraram para o hall das empresas 
que realizam “Gestão de Emissões e Remoções de Gases de Efeito 

Estufa (GEE).

Jungheinrich: Até Maio 3.200 árvores já foram plantadas em parceria com a Associação 
Ambientalista Copaiba decorrente da substituição de equipamentos a combustão
por elétricos. 
• 162.400 árvores foram também poupadas de fazer a neutralização das emissões que seriam geradas pelo uso dos equipamentos a combustão. 
• Sob o mote “Meio ambiente ganha em dobro”, companhia vai plantar 20 árvores para cada equipamento elétrico comercializado em substituição
 a um equipamento a combustão;
• Ação é feita em parceria com a Associação Ambientalista Copaíba, organização sem fins lucrativos, que atua na preservação da Mata Atlântica;
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E S P E C I A L

1

programas  
de fidelidade

V
ários fatores colaboram para o crescimento de pro-
gramas de fidelidade no autosserviço. A pandemia, 
por si só, fez com que os consumidores mudassem a 
forma de fazer compras, e isso, somado à redução de 
renda, fez com que buscassem por vantagens, des-
contos ou benefícios agregados. Há, ainda, o fator 
inflacionário que direciona a economia, impulsio-

nando a criação de ofertas personalizadas e soluções agregadas, 
como cartões fidelidade atrelados a recompensas (desde des-
contos cumulativos até troca por produtos mediante pontuação). 

Os supermercados não poupam esforços na busca e retenção 
de clientes, notando-se um verdadeiro boom de novos e atua-
lizados programas de fidelidade, criando uma plataforma de 
engajamento digital móvel, com base em informações cada vez 
mais completas sobre os hábitos de compra, frequência e pre-
ferência dos consumidores. 

Vale lembrar que, mesmo com tantas inovações, o foco funda-
mental da maioria dos programas de fidelidade ainda é economizar 

Programas 
de fidelidade 

atrelados a um bom 
CRM impactam 

diretamente nos 
resultados positivos 

do autosserviço e 
ganham cada vez 

mais a preferência  
dos consumidores
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NETO, DA PLUG 
IN: “PROGRAMAS 
MOSTRAM A 
EXCLUSIVIDADE 
E APROXIMAM 
OS USUÁRIOS 
DO UNIVERSO 
DO PROGRAMA E 
DOS ASSETS DA 
MARCA QUE OS 
PROPORCIONA” 

2

1

tecnologia, estratégia de negócios, data e 
analytics. “Com a evolução da tecnologia, 
cada vez mais esses diferenciais estão 
sendo colocados em prática, e nesse con-
texto os programas de fidelidade estão se 
tornando ainda mais relevantes. Pesquisa 
feita pela Criteo apontou que 41% dos con-
sumidores se sentem parte de um grupo de 
clientes especiais ao fazerem parte desses 
programas e 65% das pessoas que parti-
cipam desse tipo de fidelização de cliente 
dizem gostar de fazê-lo.   

AO ENTRAR NO MUNDO DE CRM 
E FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES, 
Lilian Tonin, diretora de Marke-
ting da empresa, que tem 18 
lojas no formato supermerca-
do e outras no formato cash & 
carry, no interior de São Paulo, 
observa que existem diversas 
maneiras e caminhos que uma 
empresa pode seguir para atin-

R E D E  T O N I N  A P O S TA  E M  C LU STE R S 
D E  C L I E N T E S  PA R A  S UAS 
CA M PA NH AS DE  F I D E L I Z AÇÃO

gir seus objetivos e metas. Al-
gumas soluções, como o BI, aju-
dam a captar dados e analisar 
de forma mais eficiente, além 
de SAC integrado e IA, que vão 
ajudar a analisar e direcionar de 
forma mais eficiente os conte-
údos gerados. “Já em relação a 
soluções para programas de fi-
delidade, tendo as análises feitas, 

é possível criar um programa de 
pontuação, cashback, soluções 
para marketing direcionado, 
super apps para gerar descon-
tos e ser o canal de comunica-
ção de todas as soluções con-
tratadas”, explica. 

dinheiro e, portanto, seu apelo continua a 
crescer à medida que a inflação de alimentos 
atinge níveis recordes. 

De acordo com a Associação Brasileira 
das Empresas do Mercado de Fidelização 
(Abemf), a interação de consumidores com 
programas de fidelidade cresceu 35,4% em 
2021, se comparado a 2020, diante de 9% 
em 2019, chegando a 22,4 milhões de tran-
sações no acumulado anual. 

Outro indicador que teve aumento foi o 
número de cadastros nos programas de fi-
delidade, que chegou ao fim de 2021 regis-
trando 180,5 milhões, 11,7% a mais do que 
no mesmo período de 2020. “Lembrando 
que estes não são registros únicos, pois um 
participante pode ter cadastro em mais de 
um programa”, explica Emerson Moreira, 
presidente da associação. 

Hoje em dia poucos produtos possuem 
diferenciais únicos e que fazem com que 
o consumidor seja extremamente fiel a 
uma marca. Quem defende isso é Renan 
Marafigo, gerente de CRM da Cadastra, 
empresa global de soluções de marketing, 

2



tópicos:  CRM • FIDELIZAÇÃO

Manuel Guimarães, CEO da Propz acre-
dita que um bom programa de fidelidade 
e uma boa estratégia de relacionamento, 
sustentada por tecnologia e analytics de 
qualidade, permitem ao varejista encantar 
o cliente, estimular sua base de consumi-
dores com campanhas e ofertas relevan-
tes, gerando venda com margem incre-

mentada mensurável, e ainda gerenciar e 
reduzir seu “promoshare”, ou seja, reduzir 
a massa de descontos como percentual do 
faturamento total. “Como consequência 
dessas ações, o programa de fidelidade 
vai influenciar o consumidor a concentrar 
suas compras no varejista e permitir que 
ele utilize um volume de descontos me-
nor do que em uma estratégia promocional 
sem conhecimento e inteligência acerca do 
comportamento do consumidor”. 

Para Albano Neto, VP de Estratégia da Plug 
In, empresa de incentive tech da B&Partners.
Co, atualmente os programas de fidelidade 
entendem que há um tripé que vem atraindo 
mais participantes com maior engajamen-
to, uma combinação de conteúdo ou serviço, 
cashback e benefícios (catálogo). Conforme 
o executivo, “esse tripé ajuda os usuários a 
terem uma relação ainda mais próxima, por-

MARINA, DA DAKI:  
DESCONTOS 
GARANTIDOS 
E MIMOS 
SURPRESAS PARA 
ENCANTAR O 
CLIENTE

2
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HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS A REDE LANÇOU 
O PÃO DE AÇÚCAR MAIS, que marcou o início 
das atividades do GPA no que tange à fideli-
zação dos clientes e à utilização dos dados 
de comportamento de compra de forma es-
tratégica, e o Clube Extra, lançado em 2013, 
que é um sucesso entre os clientes até hoje. 
“Com essas iniciativas, aprimoramos o rela-
cionamento com nossos clientes e, hoje, são 
mais de 21 milhões de cadastrados no Pão de 
Açúcar Mais e no Clube Extra. A partir dessa 
base de dados, as funcionalidades dos apps, 
como os programas Meus Descontos e Meus 
Stix, são importantes influenciadores de de-
cisão de compra”, afirma Monique Cavaletti, 
gerente de Inovação e Fidelidade do grupo. 
A empresa aumentou em até 80% o número de 
ofertas personalizadas disponíveis para o clien-
te a cada ciclo quinzenal de ativação. Já com o 

G PA:  P I O N E I R I S M O  E M 
P R O G R A M AS  PA R A  A 
F I D E L I Z AÇÃO  D E  C L I E N T E S 
E  O P Ç Õ E S  PA R A  
D I F E R E N T E S  P E R F I S

Meus Stix, o objetivo é recompensar e reter os 
melhores clientes. “O investimento no progra-
ma fez com que tivéssemos um crescimento 
de 150% no número de clientes beneficiados 
com pontos Stix (comparação do 1º trimestre 
de 2022 com 1º trimestre de 2021), totalizando 
um aumento de mais de 46% no total de pontos 
distribuídos e um incremento de mais 300% de 
clientes resgatando prêmios”, disse. 
O Pão de Açúcar Mais e o Clube Extra possibili-
tam a compra diretamente no aplicativo, com 
diferentes modalidades de entrega que aten-
dem à necessidade e preferência do consumi-
dor. São plataformas de serviço e também 
ferramentas de fidelização, sendo 
uma das frentes mais estratégi-
cas  os descontos personaliza-
dos, oferecidos de acordo com 
o comportamento de consumo 
de cada cliente, o que ajuda a 
construir uma relação de con-
fiança com os consumidores, 
além de proporcionar uma econo-
mia real em sua cesta de compras.

que serviços e conteúdo agregam valor para 
o usuário, cashback fornece soluções e retor-
no na hora, ajudam o usuário em momentos 
difíceis como o atual, e os benefícios são o 
ponto original dos programas que mostram 
a exclusividade e aproximam os usuários do 
universo do programa e dos assets da marca 
que os proporciona”. 

CRM 
Um CRM (Customer Relationship Management) 
inteligente precisa ter integração com siste-
mas, ser adaptável para personalizar cada 
tipo de negócio (B2B, B2C), ter um bom ar-

mazenamento, ser acessível em diferentes 
telas e ter facilidade para extrair dados e 
trabalhar com relatórios personalizados.  

Na Daki existem diversas formas de se im-
plementar uma solução para ciclo de vida e 
fidelidade, e quando se trata da loja de conve-
niência do bairro, por exemplo, é possível ser 
prático e usar um simples Excel para cum-
prir a função. “Da mesma maneira, corpo-
rações grandes e com muitos recursos — de 
time e dinheiro — tendem a buscar softwa-
res gigantes como Salesforce e Oracle, que 
possuem uma infinidade de possibilidades, 
porém alta complexidade de engenharia por 

2

GUIMARÃES, DA PROPZ: 
“BOAS OPERAÇÕES 
NO SEGMENTO DE 
SUPERMERCADOS 
E ATACAREJOS 
CONSEGUEM ENTREGAR 
MAIS DE 90% DE 
RECONHECIMENTO OU 
IDENTIFICAÇÃO DOS 
CLIENTES QUE FAZEM 
COMPRAS”

2
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Acesse gicbrasil.com ou o QR Code
abaixo, e descubra o que estamos 
fazendo para o futuro do varejo.

E se o varejo alimentar tiver
um enorme apetite por
rentabilidade?

A GIC Brasil entrega soluções automatizadas
para a operação de supermercados.

trás. As startups nativas digitais, no entanto, 
têm comumente aberto espaço para soluções 
mais amigáveis e que promovem autonomia 
em times enxutos, como Braze, Insider ou 
CleverTap como sistemas de CRM. No caso 
de programas de fidelidade, alguns nomes 
como Epsilon, Brierley e Talon.One têm se 
destacado no mercado”, pontua Marina Sam-
paio, gerente de Retenção da Daki.  

Para Guimarães, da Propz, é fundamen-
tal que exista capacidade analítica para a 
definição de promoções e ofertas relevan-
tes para cada cliente, capacidade de men-
surar o resultado incremental gerado pelo 
programa em termos de venda e margem e 
adequação sistêmica à Lei Geral de Prote-
ção de Dados por parte da plataforma. “Um 
programa de fidelidade é um meio de renta-
bilização do negócio e precisa de tecnologia 
e fundamento sólido de CRM para entregar 
sua promessa. Quanto mais permeado na 
cultura de tomada de decisão do negócio, 
incluindo, além da área de CRM, o Marke-
ting, Operação e Comercial, mais bem-su-
cedido será o programa de relacionamento.” 

Para Celso Armelin, diretor da Armelin 
Consultoria, o sistema de gerenciamento 
permite obter informações de extrema re-
levância para o varejo para a tomada de de-
cisões rápidas e lucrativas. “Entre alguns 
indicadores a serem monitorados online 
estão o tíquete médio, o número de visitas, 
itens comprados, ausência do cliente, con-
sumo médio semanal e mensal e clientes 
mais assíduos, por exemplo”.  FO
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3 perguntas sobre...T R E N D S

1  Por que o mobile commerce (m-commerce) é 
tão relevante para o varejo?
O m-commerce é o comércio de produtos e serviços feito através de 
dispositivos como smartphone e tablets. Estudo da FGV mostra que 
há 242 milhões de smartphones em uso no país, ou seja, 1,1 aparelho 
por habitante, ou 113% da população (acima da média mundial de 91% 
da população). Os aplicativos de lojas virtuais têm se tornado cada 
vez mais populares no gosto dos consumidores. A navegação mais 
fácil, a finalização de compra direto no app e as condições exclusivas 
cativam os clientes. Além disso, deixam em evidência aqueles 
consumidores fiéis, afinal, ninguém baixa um app com algo que não 
é útil. A ideia principal é o cliente realizar uma compra com poucos 
cliques e ter uma experiência melhor com mais agilidade. Com um 
aplicativo de marca própria o varejista fica mais próximo do cliente, 
aumenta suas vendas e cativa as novas gerações, que já nascem 
conectadas. É um canal sem limitação física ou territorial. 

 
2  O que o varejista deve observar em relação ao 

m-commerce?
Realizar vendas online não é uma questão de tendência e sim de 
sobrevivência. Dados da 2ª Pesquisa Go2Mob/FirstCom Pós-Vacina 
Covid-19 apontam que 34,1% dos brasileiros das classes C e D iniciaram 
ou aumentaram o hábito de comprar pela internet (e destes, 85% 
compram pelo celular). Uma boa plataforma de venda precisa estar 
acompanhada de um bom aplicativo. O e-grocery tem uma média 

Mobile Commerce por André Teté, head de 
Inovação da VR Software

FO
TO

S:
 1 

IS
TO

CK
; 2

 D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

1

2  

de entrega de 25 itens por compras e um 
tíquete médio de 150 reais. O cliente, quando 
recebe o produto, irá te avaliar 25 vezes. 
Por isso, trate tudo com muito carinho. Os 
pilares essenciais para uma jornada perfeita 
abrangem o recebimento do pedido, o 
processo de separação cuidadoso (picking), o 
empacotamento de forma correta (packing) e 
a entrega com volumes adequados (last mile). 
Além disso, é preciso investir em marketing 
digital. Dica extra: ter um profissional dedicado 
às vendas online irá ajudar a controlar melhor os 
processos, realizar treinamentos, acompanhar 
indicadores, falar com o cliente e garantir a boa 
experiência do shopper. 

3  Quais são as principais 
tendências para o m-commerce?
Entre as principais tendências para a venda 
pelos dispositivos móveis, algumas têm mais 
relevância, como a busca por voz, ler produtos 
com a câmera e comprar (scan&go), entrega 
express, canais integrados com omnicanalidade, 
ofertas personalizadas e diversas formas de 
pagamento, que ajudam o consumidor a realizar 
uma compra mais assertiva. 
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