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EDITORIAL

INOVAÇÃO
em série
V

ivemos um momento de definições no

sim, criar os alicerces para o varejo da pró-

varejo brasileiro. Ao mesmo tempo em

xima década.

TOME NOTA

que é preciso encarar uma séria agenda de
curto prazo que tem como base o aumento
da eficiência e a busca por produtividade,
visando sobreviver à pior crise econômica
dos últimos vinte anos (no mínimo), não é
possível perder de vista as transformações
no médio e longo prazos, que forçam o varejo a se reinventar. Realidade Aumentada,

Na SBVC,
trabalhamos
com um olho no
presente e outro
no futuro

impressão 3D, Internet das Coisas e integração online/off-line são apenas alguns
drivers de inovação que farão o varejo dos
anos 2020 muito diferente do atual.

Buscando alinhar presente e futuro, um
número crescente de varejistas vem ado-

Na SBVC, trabalhamos com um olho no

tando uma filosofia típica das empresas de

presente e outro no futuro. Sem construir

TI, construindo labs que estimulam inova-

um presente sólido, focado na eficiência e

ções alinhadas à proposta estratégica da

na produtividade, o varejo não conseguirá

companhia. Dessa forma, as ações do pre-

ter futuro. Ao mesmo tempo, já é preciso

sente estão alinhadas à visão de longo pra-

preparar os próximos passos, mesmo em

zo. Ao mesmo tempo em que o desenvolvi-

meio ao turbilhão do atual momento polí-

mento de ambientes focados em inovação

tico e econômico. E,

permite que projetos com potencial não

muitas vezes, o curto

sejam tão impactados pelas necessidades

e o longo prazo ca-

de curto prazo, também é possível desen-

minham lado a lado,

volver projetos que tenham como premis-

já que inovações que

sa o momento atual e continuem a gerar

tragam redução de

resultados de longo prazo.

custos e aumento
de eficiência podem,
Eduardo Terra,
presidente da Sociedade
Brasileira de Varejo e
Consumo (SBVC)

Inovar é essencial para vencer. Com os labs,
o varejo se estrutura para inovar constantemente. E isso é ótimo para as empresas e
para os consumidores.
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Parceria frutífera

Avançando em sua missão de entregar ao mercado brasileiro conteúdo
de qualidade que colabore para o desenvolvimento do setor, a Sociedade
Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC)
fechou um acordo de parceria com
o Fórum de Inovação da FGV-EAESP
para a realização de cursos, seminários e eventos em conjunto.
“Sem inovação é impossível fazer com
que o varejo avance. Por isso, queremos
dar nossa contribuição para a evolução
do setor e desenvolver com o Fórum de
Inovação da FGV-EAESP uma série de
ações que contribuam para a criação de
um ambiente de negócios mais frutífero”,
afirma o presidente do Conselho Deliberativo da SBVC, Helio Biagi.
O início da parceria ocorreu na semana passada com a realização de um
evento em São Paulo que reuniu profissionais do varejo com o tema “Inovação no Varejo e Consumo”. O evento
contou com palestras do presidente
da SBVC, Eduardo Terra; do gestor da
área de digital signage da Samsung, Ricardo Fioravanti; e do CEO da E-Guru,
Felipe Azevedo. Entre os temas abordados no evento estiveram tendências
de consumo, gamificação e analytics.
O Fórum de Inovação foi criado por
professores da Escola de Administração de São Paulo (EAESP-FGV) no ano
2000 para fomentar no País a capacidade de inovar, dando condições para
o desenvolvimento de pesquisas sobre o tema inovação e sobre a gestão
inovadora.

ENTREVISTA

Conhecimento que
transforma o varejo
Livraria Cultura investe em e-commerce, ofertas individualizadas e em sistemas de
inteligência para vender serviços de informação para fornecedores e parceiros

A

Livraria Cultura está em meio a um turbilhão. Não apenas

de sermos varejistas, hoje somos uma empresa que vende consul-

seu setor foi o segundo mais afetado pela crise em 2015,

toria para o nosso mercado. O que estamos fazendo é gerar mais

como também é um daqueles mais impactados pelo varejo onli-

informação, deixando tanto nossa loja quanto o fornecedor mais

ne. Ainda assim, a empresa encara o atual momento como uma

inteligente, o que leva a uma melhor experiência para o cliente.

grande oportunidade. Do relacionamento com os fornecedores
Hoje usamos inteligência artificial para precificar os produ-

ao atendimento ao cliente, o uso de tecnologia e de ferramen-

tos na hora certa, de acordo com o perfil de consumo.

tas de inteligência analítica vem transformando a varejista

E, em duas lojas, estamos testando a precifica-

e antecipando uma revolução que, em algum mo-

ção one-to-one, individualizando as ofertas

mento, impactará todo o mercado: a revolução
da informação. Nesta conversa com o SBVC
News, o presidente da Livraria Cultura,
Sergio Herz, fala sobre o crescimento do
digital e o uso cada vez mais intenso de
inteligência no Ponto de Venda (PDV).
Nosso grande canal de crescimento
hoje é o digital e a estratégia básica é
melhorar a experiência ao cliente tanto
no físico quanto no e-commerce. Investimos mais de R$ 20 milhões só em Tec-

para o cliente. Achávamos que pro-

Nosso grande
canal de crescimento
hoje é o digital e a
estratégia básica é
melhorar a experiência
ao cliente tanto no
físico quanto no
e-commerce

moções genéricas fossem funcionar
melhor, mas verificamos que quanto
mais o cliente percebe que aquela
oferta é exclusiva e personalizada,
mais temos resultados. Quanto
mais assertiva é a oferta, mais o
cliente responde.
Atualmente, precisamos de menos lojas físicas para atender ao
cliente. No varejo como um todo, grande

nologia da Informação (TI) para logística e
e-commerce e estamos investindo em sistemas de

parte das compras são um mal necessário,
aqueles produtos que o consumidor não quer

inteligência para vender serviços de informação para

gastar tempo comprando. Essas compras estão migran-

fornecedores e parceiros. O varejo hoje tem o cliente, o produto,

do para se tornarem serviços oferecidos via internet, por assiFoto: Divulgação

a transação e o PDV, mas faz pouco uso dessa informação. Além

natura, e as lojas mudarão muito por causa disso. Como ficarão
os supermercados sem que o cliente vá comprar produtos de
limpeza, por exemplo? Essas áreas da loja vão sumir e essa é a
evolução do varejo. Acontecerá com os supermercados e também com a gente. As livrarias não vão acabar, mas encontrar o
mix entre lojas físicas e e-commerce é fundamental.
Sergio Herz, presidente da Livraria Cultura

As livrarias não vão acabar,
mas encontrar o mix entre
lojas físicas e e-commerce
é fundamental

RAIO-X

Nove indicadores
que traduzem a crise
Estudo SBVC, apresentado em primeira mão, mostra os fatores
que definem o atual momento da economia

N

ão é novidade dizer que o País vive
a maior crise econômica dos últi-

mos vinte anos, com retração dos diversos setores, aumento do desemprego,

1.

Desemprego

2.

Alta dos juros

redução do crédito e inﬂação. Um cená-

Segundo a Pesquisa Nacional por Amos-

A dificuldade do governo em fechar suas

rio que, apesar de vivenciado pelo vare-

tra Domiciliar (Pnad) do Instituto Brasileiro

contas deu início a um ciclo de forte alta na

jo no dia a dia, torna-se mais dramático

de Geografia e Estatística (IBGE), o índice

taxa básica de juros (Selic), o que, por sua

quando os diversos indicadores são co-

médio de desemprego no País, que foi

vez, fez com que todo o mercado aumen-

locados sob perspectiva.

de 8,00% em 2013, recuou para 7,20%

tasse os juros cobrados e a concessão de

no ano seguinte, mas subiu para 7,9% em

crédito rareasse. Se em 2013 a Selic havia

O estudo “Raio-X da Economia Brasilei-

2015 e, em 2016, já se aproximou dos 11%

fechado em 7,9%, no ano seguinte voltou

ra: 2013-2016”, desenvolvido pela So-

– os dados referem-se aos meses de mar-

aos 11,8% de 2011 e, em 2015, avançou

ciedade Brasileira de Varejo e Consumo

ço desses anos. A deterioração do cenário

ainda mais, para 14,2%. Nos primeiros me-

(SBVC) com base em dados econômicos

fez com que em 2015, mesmo no período

ses de 2016, a retração da economia fez

do País, mostra como se deu a deterio-

de fim de ano – em que tradicionalmente

com que novas altas não se tornassem

ração nos últimos três anos. A seguir,

o comércio contrata temporários –, o índi-

necessárias para desaquecer o mercado.

apresentamos uma prévia dos resulta-

ce de desemprego alcançasse os maiores

dos do estudo, com os indicadores que

números dos 12 meses anteriores. Nos

explicam a crise:

primeiros meses de 2016, o desemprego
continua em alta. Em 2015, as grandes empresas demitiram mais de 62 mil pessoas

3.

Inﬂação

e o total de demissões no varejo chegou

Temido nos anos 80, eliminado nos anos

próximo dos 190 mil, segundo a Confede-

90, esquecido nos anos 2000, o dragão

ração Nacional do Comércio (CNC).

da inﬂação ameaça retornar. O Índice

Nos primeiros meses de 2016, o desemprego continua em alta. Ao longo
de 2015, as grandes empresas demitiram pelo menos 62 mil pessoas e
o total de demissões no varejo chegou próximo dos 190 mil, segundo a
Confederação Nacional do Comércio (CNC)

de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
– índice oficial de inﬂação calculado pelo
IBGE – subiu desde 2013 de 5,91% para
6,4% em 2014 e 10,67% em 2015. No

Produto Interno Bruto
Indicadores
PIB (R$ bilhões)
Taxa de Variação Real (%)

da perda do poder de compra.

2015

2014

2013

-

5.904,30

5.687,30

5.316,50

-3,5

2,7

0,2

-3,8

Fonte: BCB *Previsão

primeiro trimestre de 2016, já se aproximou de 3%, projetando a continuidade

2016*

Índice de Preços ao Consumidor Amplo
IPCA - Acumulado

2016 *

2015

2014

2013

2,62%

10,67%

6,4%

5,91%

* Jan a Mar

Selic

4.

Renda

O desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) é o maior indicador de problemas estruturais no País: de uma alta de

Taxa Selic

2015, com projeção negativa de 3,5%

2014

2013

14,25%

11,8%

7,9%

Taxa média de desemprego
Taxa média de desemprego

2016 *

2015

2014

2013

11%

7,9%

7,20%

8,00%

Fonte: PME *até Mar

Evolução do Emprego por setor de atividade econômica – saldo
Comércio - ( Comércio Varejista +
Comércio Atacadista)

2016 *

2015

2014

2013

-125.312

-218.650

180.814

325.823

Fonte: CAGED *Jan a Fev

neste ano. A consequência é a redução
da renda média da população.

2015

14,25%

* Copom – abril de 2016

3,8% em 2013 para uma queda de 0,2%
no ano seguinte e um recuo de 2,7% em

2016 *

Salário mínimo
Índice de Reajuste do Salário Mínimo
Valor Mensal
Índice de Reajuste

2016

2015

2014

2013

R$ 880,00

R$ 788,00

R$ 724,00

R$ 678,00

11,68%

8,84%

6,79%

9,00%

5.

Confiança do consumidor

Enfrentando aumento dos juros, queda
da renda e alta na inflação, inevitavelmente a confiança dos consumidores

em 2015, abrindo espaço para mais 12 mil

7.

Fechamento de lojas

lojas. Tornou-se comum inaugurações de
shoppings com um número elevado de
espaços disponíveis para locação. Segun-

só poderia cair. Entre 2015 e 2016, o

Com vendas em queda prolongada e

do a Associação Brasileira de Shopping

índice calculado pela Fundação Getú-

pouca esperança de reversão no curto

Centers (Abrasce), já foram inaugurados

lio Vargas (FGV) bateu recordes nega-

prazo, o caminho do varejo é apertar os

oito shoppings em 2016 e a previsão é de

tivos seguidos, chegando em março

cintos e fechar pontos de venda para

mais 21 inaugurações até o final do ano.

a 68,2 pontos em uma escala de

cortar custos. Entre 2014 e 2015 hou-

zero a 200.

ve um aumento de 52% no número de
lojas fechadas (para 80 mil) e, ao longo

6.

Pesquisa Mensal
de Comércio (PMC)

O varejo vem sentindo intensamente os

desse período, mais de 130 mil pontos
comerciais baixaram as portas.

8.

9.

Vacância

A inauguração de shoppings em um
cenário de retração da economia na-

calculadas pelo IBGE, avançaram 3,6%

Abertura de
shoppings centers

em 2013, para recuar 1,6% no ano se-

Com um ciclo de desenvolvimento longo,

shoppings abertos em 2013 tiveram

guinte e 8,6% em 2015. Nos primeiros

o setor de shopping centers reduziu o

vacância média de 40%, número que

meses deste ano, o declínio se mantém

número de inaugurações, mas continuou

saltou para 50% dois anos depois. Tra-

nos níveis de 2015, indicando uma de-

crescendo. Vinte e quatro empreendimen-

ta-se do maior número da série histó-

morada recuperação.

tos foram abertos em 2014 e outros 18

ria da Abrasce.

efeitos do cenário. As vendas do varejo,

turalmente traz elevação do índice de
vacância nos empreendimentos. Os
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INOVAÇÃO

Com cara de startup
Varejo adota modelo
de inovação do Vale
do Silício para integrar
digital às lojas físicas
e continuar a ser
relevante para os
clientes

E

m um mundo no qual os consumidores

timular a geração e aplicação de ideias

estão o tempo todo online, faz cada vez

digitais nos negócios tradicionais. Em

menos sentido separar o varejo físico do di-

outros setores, Bradesco, Itaú Uniban-

gital. Integrar esses dois mundos e cumprir

co, Ambev e Ford também partiram para

as promessas que o omnichannel vem anun-

esse caminho, como forma de, ao mes-

ciando há algum tempo é, porém, um desa-

mo tempo, aprender e desenvolver uma

fio imenso para empresas acostumadas a

nova cultura corporativa.

trabalhar com a barriga no balcão.
Os labs funcionam como startups, trabaPara acelerar a inovação e criar uma

lhando com o desenvolvimento rápido

cultura digital, cada vez mais empresas

de produtos, testes de protótipos e o

têm desenvolvido estruturas dedicadas,

descarte rápido daquilo que não funcio-

que atuam como startups desenvolven-

na. “O papel dos labs não é criar grandes

do projetos que possam ser testados

projetos, e sim aplicações de implantação

rapidamente e, caso tenham sucesso,

imediata de curto prazo para que as tec-

expandidos.

nologias digitais possam ser incorporadas
aos negócios”, explica Serrentino. É o

“O varejo tem sentido a necessidade de in-

modelo das empresas de tecnologia do

ternalizar a cultura digital e fazer com que

Vale do Silício aplicado a negócios que,

ela permeie todos os processos da compa-

até recentemente, tinham muito pouco

nhia, já que o digital impacta não apenas

de tecnológico.

o canal de vendas, mas também comunicação, relacionamento e interação com

LUIZA LABS

o cliente”, analisa o fundador da Varese

No Brasil, o Magazine Luiza é a empresa

Retail e membro do Conselho Delibera-

de varejo que melhor exemplifica a incor-

tivo da SBVC, Alberto Serrentino.

poração de uma mentalidade digital. O
Luiza Labs, criado em 2011, funciona em

No exterior, empresas como Wal-

um galpão próximo à sede da varejista

mart, Target, Westfield e Deca-

em São Paulo e está totalmente focada

thlon são algumas que criaram

na criação de novas soluções. O Labs é o

estruturas separadas para es-

responsável pelo desenvolvimento de me-

Foto: Divulgação

lhorias no e-commerce da varejista e pela
Alberto Serrentino, fundador da
Varese Retail e membro do Conselho
Deliberativo da SBVC

criação de aplicativos para celular, entre
outros projetos que têm o objetivo final de
melhorar a experiência dos clientes.

O varejo tem sentido a necessidade de internalizar a cultura digital
e fazer com que ela permeie todos os processos da companhia,
já que o digital impacta não apenas o canal de vendas, mas
também comunicação, relacionamento e interação com o cliente
6 | SBVC News | Março/Abril 2016

Quero de Casamento e Magazine Você
são exemplos de iniciativas da Magazine
Luiza integrados com as redes sociais

Um exemplo é o Bob, uma aplicação de

do lab e permite que consumidores criem

big data que é responsável pelas reco-

lojas no Facebook e funcionem como di-

mendações de produtos do site Maga-

vulgadores do Magazine Luiza, sendo co-

zineluiza.com, pelas sugestões de com-

missionados pelas vendas geradas em sua

pras por e-mail e por redes de display.

página) e o Quero de Casamento (uma

O Bob alimenta também o aplicativo de

lista de casamento integrada ao Facebook

compras do Magazine Luiza para iOS e

que oferece uma série de serviços adicio-

Android, oferecendo sugestões de pro-

nais, como vaquinha virtual, RSVP para a

dutos com base no histórico de navega-

cerimônia e impressão de miniconvites).

ção e de compra de cada cliente.
Mais do que criar aplicativos e testar
O aplicativo, também desenvolvido pelo

ideias, com o Labs o Magazine Luiza está

Labs, permite também que os clientes locali-

plantando as sementes e colhendo os re-

zem a loja mais próxima que tenha o produ-

sultados iniciais da integração do digital

to desejado em estoque. Com o sistema, a

ao mundo físico. “O desenvolvimento de

varejista aumentou a customização de suas

aplicações que permitam tirar proveito do

ofertas, melhorou a experiência dos consu-

mundo digital para melhorar o serviço e o

midores e impulsionou suas vendas online.

relacionamento com o cliente fazem com
que o Magazine Luiza se torne mais relevan-

A integração com as redes sociais está

te para os consumidores. Esse tem que ser

no centro de duas iniciativas do Labs, o

o espírito dos labs das empresas de varejo”,

Magazine Você (que é anterior à criação

completa Serrentino.
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ARTIGO

Pagamento de tributos
federais com imóveis
Por Adonilson Franco

D

esde 2001, o Código Tributário Na-

As dívidas tributárias têm sido objeto de

cional (CTN) dispõe extinguir o crédi-

protesto extrajudicial, impondo vários

to tributário a dação em pagamento com

impedimentos creditícios ao contribuin-

bens imóveis, na forma e condições esta-

te, de modo que a liquidação da dívida

belecidas em Lei (CTN, art. 156, XI incluí-

com liberação do crédito pode ser muito

do pela Lei Complementar 104/2001). Ou

importante. Ou, então, é ela objeto de

seja, o contribuinte que deve para o fisco

penhora on-line e, se já penhorada a dí-

pode pagar a dívida tributária entregando

vida, o bem é leiloado por fração de seu

imóvel de seu patrimônio.

preço. Pior que tudo é vender imóvel a
preço vil para pagar o tributo. Agora não

A partir da Lei 13.259/2016 isso passou

mais será necessária essa medida extre-

a ser permitido. O Ministério da Fazenda

ma, que resulta em inevitável prejuízo

vai regulamentar alguns critérios da Lei,

para o contribuinte.

dispondo sobre a avaliação dos bens
imóveis a serem ofertados em dação em

Um dado que deve ser considerado é

pagamento, os quais devem estar livres e

o ganho de capital – diferença entre o

desembaraçados de quaisquer ônus.

valor contábil registrado e o de mercado atribuído ao imóvel – a ser tributado

Adonilson Franco é sócio da Franco
Advogados Associados

Importante destacar que ainda que os

pelo Imposto de Renda Pessoa Jurídica

imóveis sejam valorizados a preço de mer-

(IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro

cado, pode valer a pena utilizá-los para pa-

Líquido (CSLL) -34%. Assim, se a avalia-

ferença será tributada. E isso deve ser

gar o fisco federal porque atualmente eles

ção admitida para o imóvel for a contábil

computado no custo juntamente com a

não são vendidos nem mesmo a preço de

e a avaliação para a negociação com o

atualização da dívida, juros, multa e en-

mercado, já que não há comprador.

fisco credor for a de mercado, essa di-

cargos legais incidentes.

PET

Um mercado à prova de crise
O mercado brasileiro de produ-

terior), de acordo com a associa-

portamento dos shoppers desse

tos e serviços para animais de

ção setorial Abinpet, é um setor

segmento e mostra que um gru-

estimação possui um grande

cujo perfil ainda está voltado ao

po ainda pequeno, porém cres-

potencial de crescimento. Ape-

consumo de produtos básicos.

cente, considera os pets como

sar de contar com a segunda

membros da família, merecedo-

maior população de pets do

O estudo especial “O Mercado

res de toda atenção, afeto e cui-

mundo (atrás apenas dos Esta-

Pet no Brasil – Varejo, Marca

dado, o que abre a possibilidade

dos Unidos) e ter movimentado

e Consumidor”, realizado pela

de um forte aumento no consu-

R$ 18 bilhões em 2015 (cresci-

SBVC com o apoio da MeSeems,

mo de produtos e serviços de

mento de 7,6% sobre o ano an-

identificou os padrões de com-

maior valor agregado.

Saiba mais no site da SBVC: http://www.sbvc.com.br/2014/o-mercado-pet-no-brasil/
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