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Em noite de festa, SBVC lança a 2ª edição
do estudo mais abrangente do setor.
Mais de 700 pessoas participaram do
evento na Livraria Cultura
Em Brasília, Fórum de
Competitividade discute
fomento aos labs de varejo
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EDITORIAL

Varejo:
forte e inovador
A

o reunir cerca de 700 profissionais de

otimismo e a disposição do varejo. Não se

varejo em uma noite fria de segunda-

trata de ufanismo, e sim da segurança de

feira em São Paulo, a SBVC mostrou alguns

que os últimos meses representaram opor-

de seus atributos mais marcantes: a capa-

tunidades de ajustes e também de deixar

cidade de gerar relacionamentos e a dis-

no passado uma série de hábitos muito

seminação de conteúdo de qualidade, que

arraigados, como a visão de que abrir lojas

reflita o momento e as tendências do varejo.

é sinônimo de prosperidade. O desaqueci-

O lançamento do ranking 300 Maiores Em-

mento da economia fez com que as empre-

presas do Varejo Brasileiro, em sua segunda

sas passassem a analisar a rentabilidade de

edição, também mostrou um cenário muito

cada loja e de cada categoria de produtos.

diferente daquele de “terra arrasada” que

Com isso, entenderam mais a fundo o valor

nos habituamos a ver nos jornais.

que entregam a seus clientes e se tornaram
mais capazes de conquistá-los.

Sim, é fato que a economia brasileira tem caminhado para trás, mas o varejo tem mostra-

Essa arrumação do varejo em 2015 e

do sua força e resiliência ao encarar a crise de

2016 também é importante como pre-

frente e superá-la. Nesse processo, o setor

paração para um futuro que se mostra

aproveitou para fazer uma necessária arru-

digital, conectado e com integração das

mação, focando produtividade e eficiência ao

operações online e off-line. Na busca

mesmo tempo em que se abre para o digital

por novas oportunidades de geração de

e para o uso de tecnologia. Se toda crise gera

resultados, o varejo tem procurado ino-

oportunidades, o varejo vem mostrando que

vação, seja por meio de labs, seja pela

soube aproveitar o momento e sairá dessa

revisão de processos. Para acompanhar

situação muito mais forte e capacitado a en-

consumidores que desejam experiên-

frentar os novos desafios do mercado.

cias de compra inesquecíveis, sem atrito
e que integrem canais, é preciso pensar

O lançamento do ranking também foi um

diferente. E o varejo brasileiro vem mos-

momento em que pudemos comprovar o

trando ter essa capacidade.

Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC)
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GOVERNO

Fórum de Competitividade discute como fomentar labs de varejo
A necessidade de inovar constantemente Serviços do Ministério do Desenvolvimen- Ao apoiar a delegação de executivos brasipara desenvolver negócios sólidos tem leva- to, Indústria e Comércio (MDIC). “O gover- leiros de varejo que, em junho, foi ao Vale do
do o varejo a investir em labs, trazendo para no, por meio do MDIC e da ABDI, está dando Silício conhecer de perto a experiência dos
seu cotidiano a agilidade das startups e a uma atenção especial a esse tema, buscando labs americanos, a SBVC marcou posição no
cultura digital. O tema já chegou ao gover- fomentá-lo e gerar condições para a criação e apoio à inovação no setor. “Em uma das próno: foi colocado em pauta na úlima reunião o desenvolvimento de novas tecnologias para ximas reuniões do Fórum apresentaremos um
do Fórum de Competitividade no Varejo, o varejo”, afirma o presidente do Conselho resumo das principais iniciativas de desenvolviuma iniciativa da Secretaria de Comércio e Deliberativo da SBVC, Hélio Biagi.
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mento de cultura digital no varejo”, comenta.

ENTREVISTA

Crescimento com
saúde ﬁnanceira
Ronaldo Iabrudi, CEO do Grupo Pão de Açúcar, mostra como a empresa
tem reagido ao desaquecimento da economia

O

maior grupo varejista do país tem fei-

Como o desaquecimento da economia

o setor desde meados do ano passado, es-

to um intenso trabalho de adequação

impactou o GPA e que ações têm sido

pecialmente o de eletroeletrônicos. Avalia-

de seus negócios à realidade econômica

feitas para acelerar a companhia?

mos que essa tendência deve ser mantida

nacional. Apoiado no tripé resiliência/soli-

O GPA é a maior e mais completa empresa

pelos próximos meses, mas nossos planos

dez financeira/posição de caixa, o GPA tem

de distribuição no Brasil: é multiformato,

no país são de longo prazo e estamos rea-

investido na expansão de seus formatos de

multicanal e com uma grande capilaridade.

gindo rapidamente, priorizando a adequa-

maior retorno (atacarejo e proximidade),

Atuamos no ramo alimentar, com modelos

ção dos nossos negócios a uma nova reali-

aumentar a sinergia entre as operações e

de proximidade (Minimercado Extra e Mi-

dade econômica.

revisar a estratégia comercial das bandei-

nuto Pão de Açúcar), passando por super

ras. Nesta entrevista, Ronaldo Iabrudi, CEO

e hipermercados (Extra Supermercados,

Os resultados desses ajustes já estão

do grupo, comenta os ajustes que vêm sen-

Extra hipermercados, Pão de Açúcar Su-

sendo percebidos?

do realizados e seu impacto sobre os resul-

permercados), atacado de autosserviço

Sim. Os primeiros frutos já foram percebi-

tados da empresa.

(Assaí Atacadista), além de sermos líderes

dos no balanço do último trimestre: esta-

no varejo de eletroeletrônicos (Casas Bahia

mos tendo uma recuperação gradual de

e Pontofrio) e um dos maiores players glo-

vendas, ganho de market share em prati-

bais de e-commerce (com os sites Extra.

camente todas as bandeiras e aumento

com.br, Pontofrio.com, CasasBahia.com.

progressivo de volume no Multivarejo,

br, Barateiro.com e PartiuViagens.com.br,

em especial na bandeira Extra, refletindo

soluções de B2B com a plataforma eHub.

os efeitos iniciais das novas dinâmicas co-

com.br e o Pontofrio Atacado, além do site

merciais adotadas ao longo do trimestre.

de desconto Cdiscount.com.br). Somos

Elas reforçam a nova dinâmica comercial

uma empresa multicanal que “respira” o

da bandeira, que prioriza competitividade

varejo brasileiro. E, como tal, somos direta-

diária e a oferta de uma cesta completa

mente impactados pelo ciclo de desacele-

de itens com desconto aos consumido-

ração econômica e de consumo que afeta

res. Os resultados podem ser percebidos, sobretudo, nas vendas de alimentos,

Ronaldo Iabrudi,
CEO do Grupo
Pão de Açúcar

que aceleraram 9,4% em junho (dentro
do conceito “mesmas lojas” e ajustado

Estamos reagindo
rapidamente, priorizando
a adequação dos nossos
negócios a uma nova
realidade econômica
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pelo efeito calendário) na comparação

A busca por eficiência e produtividade

tempos de crise, são alavancas fundamen-

com o mesmo período de 2015.

virou um mantra do varejo. Como o

tais para assegurar a nossa posição. Esta-

Na Via Varejo, já percebemos a retoma-

GPA tem atuado nesse sentido?

mos com foco absoluto em ganhar market

da do crescimento das vendas totais e

No atual cenário do varejo, uma operação

share, sem, no entanto, comprometer a

“mesmas lojas”, como resultado dos pro-

eficiente e rentável não é apenas um dife-

rentabilidade.

jetos estratégicos já implementados, e

rencial competitivo, mas um fator de sobre-

Acima de tudo, acreditamos que é funda-

um ganho consistente de market share

vivência para qualquer negócio. No nosso

mental termos nossa estratégia de negócio

tanto no mercado especialista quanto no

caso, é importante reforçar que, a despeito

voltada a entender e atender o cliente em

mercado total. No segundo trimestre do

da nossa contínua busca por eficiência, não

suas necessidades. Esse é o nosso dife-

ano, a aceleração da receita foi de 2,6%

estamos abrindo mão da manutenção de

rencial. Nesse aspecto, implantamos uma

no conceito “mesmas lojas”.

nossa competividade.

série de iniciativas nos últimos meses para

Complementar a essas estratégias, o GPA

atender o consumidor do jeito que ele qui-

está atuando nas diversas frentes de pro-

ser, onde estiver, com produtos e serviços

dutividade, otimização de processos e sim-

adequados ao seu desejo e à nova realida-

plificação, sem deixar de lado o foco na

de do mercado.

qualidade de atendimento ao cliente.
Tem havido uma pressão maior
sobre a rentabilidade, por conta
da alta dos custos?
Observamos uma tendência de
expansão dos custos relacionados
à operação, devido ao aumento da
inflação e demais custos associados
ao negócio. Nesse sentido, uma das

Nossos planos
no país são de longo
prazo e estamos reagindo
rapidamente, priorizando
a adequação dos nossos
negócios a uma
nova realidade
econômica

Que iniciativas são essas?
Podemos citar o projeto Store in Store
Mobile, da Via Varejo: um conceito de
atendimento consultivo, multioperadora, que proporciona aos clientes uma
experiência de compra em um ambiente exclusivo de venda de smartphones,
tablets, planos (pré e pós-pagos) e serviços
dos principais fabricantes e operadoras em

principais alavancas para otimizar o

atuação no país, implantado em cerca de

porcentual de custos sobre o total da recei-

270 lojas da Casas Bahia e Pontofrio. Ou-

ta está justamente nas dinâmicas promo-

tro exemplo é o projeto de Revitalização de

cionais. Buscamos uma maior diluição das

Em um momento como o que vivemos, efi-

Móveis, presente hoje em 170 lojas, que

despesas em função do aumento do volu-

ciência é palavra-chave. Para isso, estamos

prevê a transformação 360° da categoria

me de vendas e já observamos um cenário

atentos aos sinais do mercado, no sentido

de móveis, com a criação de espaços com-

mais favorável nesse sentido na compara-

de mirar em alvos certos, maximizando os

pletamente mobiliados, como cômodos de

ção com o primeiro trimestre deste ano.

ganhos e evitando perdas desnecessárias.

uma casa, dentro das lojas Casas Bahia e

Além disso, seguimos focados nas inicia-

Estamos investindo na abertura de lojas de

Pontofrio.

tivas de redução de despesas, que vêm

formatos de maior retorno, como a ban-

Neste ano, o Extra lançou novas dinâmicas

sendo implementadas desde o final do

deira Assaí e o Minuto Pão de Açúcar, do

comerciais com três frentes de atuação,

ano passado. A evolução das linhas de

formato Proximidade.

com o objetivo de oferecer ao consumidor

despesas em percentuais abaixo da in-

Seguimos com o plano de longo prazo para

uma compra completa, com preços e con-

flação para o período também já reflete

o Grupo, com resiliência, solidez financeira

dições mais competitivas: o “1,2,3 Passos

essas estratégias.

e posição de caixa confortável, que, em

da Economia” (descontos progressivos na

O consumidor não se relaciona com canais
específicos e sim com as marcas em que confia.
Uma boa estratégia multicanal é simples e
deve ter como foco principal o cliente
4 | SBVC News | Setembro/Outubro 2016

compra de itens em mercearia, com ofer-

tente. Registramos crescimento de 12%

Hoje, entendemos que o consumidor não

tas em 1000 produtos quinzenalmente),

no número de clientes cadastrados no

se relaciona com canais específicos e sim

o “HiperFeira” (descontos vantajosos em

primeiro semestre em relação ao mesmo

com as marcas em que confia. Uma boa

itens de FLV) e o “Mais Barato” (com ofertas

período do ano anterior.

estratégia multicanal é simples e deve ter

em categorias de produtos para o dia a dia,

O GPA é pioneiro no delivery de alimen-

como foco principal o cliente. Ele é quem

com garantia de menor preço).

tos no varejo brasileiro e seguiremos

determina como iremos criar vínculos en-

Anunciamos este ano também a terceira

investindo nesses formatos e aperfei-

tre as marcas. Nossa missão é, cada vez

geração de lojas do Minimercado Extra,

çoando cada vez mais a experiência de

mais, eliminar as fronteiras entre esses

com modernização de layout e revisão de

compra dos nossos clientes, com foco

canais, ao garantir que os níveis de serviço

sortimento atendendo ao novo perfil de

na comodidade, eficiência na entrega e

oferecidos aos clientes estejam em linha

consumidores de algumas unidades da

variedade de sortimento. Vale mencio-

em todas as plataformas.

rede. As mudanças têm provocado exce-

nar o Viva Vinhos, serviço lançado neste

Para se ter uma ideia, no ano passado re-

lente resposta nos clientes. Para melhorar

ano em que o cliente escolhe o plano,

gistramos mais de 30 mil pedidos por mês

a formação e padronizar os processos,

quantidade de garrafas e recebe em

com a opção de compra pela internet e

criamos o projeto da Loja Formadora, com

casa, todos os meses, rótulos selecio-

retirada em loja física, o chamado Click&-

espaços para treinamentos em lojas da

nados pelos especialistas da rede, com

Collect. Atualmente, temos 1.315 lojas do

capital paulista (Pão de Açúcar e Minuto

toda a comodidade e qualidade que são

Grupo com essa opção de compra, sendo

Pão de Açúcar), para investir na formação

marcas reconhecidas da bandeira.

que todas as lojas da Via Varejo já contam

e qualificação de novos colaboradores especializados.

com essa modalidade. Nossa expectativa é
Ao mesmo tempo, a empresa vem in-

de crescimento desse tipo de compra nos

vestindo forte em ações omnichannel.

próximos anos.

A empresa foi uma das pioneiras no

O que a empresa tem aprendido com

Recentemente, anunciamos ao mercado o

varejo online, que até hoje não “pe-

essas iniciativas?

sinal verde para a integração das lojas físi-

gou” no varejo de alimentos. Na sua

A tendência de multicanalidade faz parte

cas da Via Varejo com o comércio eletrônico

opinião, existe futuro para a venda de

da estratégia de negócio do GPA há mui-

da CNova (Extra.com.br, Pontofrio.com, Ca-

alimentos no e-commerce?

to tempo. Fomos os pioneiros nessa fren-

sasBahia.com.br, Cdiscount.com.br) pelos

Nossos indicadores mostram que os

te com o lançamento, em 1995, do Pão

comitês independentes das empresas e do

brasileiros estão cada vez mais adeptos

de Açúcar Delivery. De lá para cá, evoluí-

GPA, com fortes ganhos de sinergias em di-

a comprar alimentos pela internet. No

mos com as necessidades do nosso con-

versas frentes já mapeadas, estimados em

primeiro semestre de 2016, o e-commer-

sumidor e nos adaptamos a elas. Como

R$ 245 milhões por ano de forma recorren-

ce de alimentos das bandeiras Pão de

exemplo, podemos citar o lançamento do

te e cerca de R$ 325 milhões one time. Essa

Açúcar e Extra registrou um crescimento

primeiro programa de relacionamento do

operação nos permitirá oferecer uma verda-

de 18% em suas vendas na comparação

varejo brasileiro, o Pão de Açúcar Mais, que

com o mesmo período de 2015. Consi-

passou por uma renovação no último ano e

derando os itens perecíveis, o volume de

hoje chega a mais de 4 milhões de clientes

pedidos de carnes e hortifruti registrou

cadastrados, com 70% de participação nas

crescimento de 22,5% nos sites das duas

vendas da rede. Nessa linha evolutiva, cria-

redes. O crescimento no número de ins-

mos o programa de recompensas Clube

critos nesses canais também sinaliza uma

Extra em 2014, que já conta com 7 milhões

tendência de aumento de vendas consis-

de clientes cadastrados.

ENTREVISTA
deira experiência multicanal aos consumi-

modificando o modo como trabalhamos. E

Você é psicólogo de formação e fez car-

dores, com uma estratégia complementar

momentos de crise nos ajudam a catalisar

reira em diversos segmentos de mer-

alinhada à tendência de mercado que tem

energia para empreender e ir além. Outro

cado (mineração e telecomunicações,

como foco principal o cliente – ele escolhe

ponto importante é a troca de informações

entre outros). O que você trouxe, des-

o canal e a forma e a relação dele é com a

entre nossos negócios e o hábito de mape-

sas experiências, para o varejo?

marca, não com o formato de loja.

ar e compartilhar as boas práticas entre as

Acredito que a habilidade de lidar com pes-

Com essa integração, criaremos uma em-

empresas do Grupo. É uma forma de en-

soas me ajudou a compreender o ser hu-

presa com receita aproximada de R$ 26

curtar o caminho e obter sucesso a partir

mano, seja ele cliente, fornecedor ou cola-

bilhões a R$ 28 bilhões, líder no varejo

de experiências reais.

borador. Minhas experiências em grandes

brasileiro de eletroeletrônicos no país, que

Nesse sentido, somos privilegiados por ter-

companhias de diferentes setores me fize-

proporcionará vantagens relevantes frente

mos um relacionamento direto com ope-

ram aprender que o foco na pessoa – e não

aos competidores e o fortalecimento dos

rações de varejo no mundo todo, graças

só em indicadores – foi e é o diferencial de

canais on e off-line. Acima de tudo, gerare-

uma gestão assertiva. O varejo é feito de pes-

mos valor para o cliente, que terá uma me-

soas, e pessoas motivadas fazem a diferença.

lhor experiência de compra, melhores produtos, ofertas, preços e nível de serviço.
Como fomentar a inovação em
uma empresa tão grande quanto o GPA?
A inovação está presente em todos
os nossos negócios e é uma característica do GPA. Fomos pioneiros
no delivery de alimentos, na implantação de estações de reciclagem e

No atual cenário
do varejo, uma operação
eficiente e rentável não
é apenas um diferencial
competitivo, mas um fator
de sobrevivência
para qualquer
negócio

Você acredita que estamos próximos
do fim da crise? O GPA sairá mais forte
desse momento da economia?
Ainda é cedo para falar em recuperação,
do ponto de vista macroeconômico.
Mas, falando da nossa operação, podemos dizer que estamos trabalhando
duro para adequar todas as nossas frentes de negócio à atual realidade do mercado e temos verificado que estamos no

caixas verdes nas lojas e na criação de

caminho certo.

programas de fidelidade no varejo, por

No último trimestre, houve uma clara ten-

exemplo. Criamos, mais recentemente, o

dência de retomada de crescimento das

Minuto Pão de Açúcar, uma loja de proxi-

às sinergias proporcionadas pelo nosso

vendas em praticamente todas as bandei-

midade voltada ao público AB. Inovamos

controlador [o grupo francês Casino]. Essa

ras. Trata-se de uma tendência consisten-

com o lançamento do projeto Store in Sto-

característica nos permite um intercâmbio

te, na medida em que apuramos também

re Mobile, uma loja dentro da loja especia-

total de boas práticas que é largamente uti-

uma evolução do nosso market share. Es-

lizada na venda de aparelhos de celular, e

lizado na implantação de novas iniciativas.

tamos confiantes que a nossa estratégia

o projeto de revitalização de móveis, com

Outro exemplo que vale mencionar é o

começa a dar frutos.

a criação de ambientes decorados dentro

programa Aliados Compre Bem, que esta-

Evidentemente, ainda existem oportuni-

das lojas nas lojas da Casas Bahia e do Pon-

belece parcerias do GPA com pequenos va-

dades relacionadas a ganhos de sinergia e

tofrio, entre outros.

rejistas brasileiros. Trata-se de um modelo

aumento de eficiência. Estamos absoluta-

Em todos os momentos, estamos reven-

baseado em uma iniciativa vencedora da

mente focados em implantar esses ajustes

do nossos processos e refletindo se há

bandeira Éxito, na Colômbia, e que agora

finos nas estratégias comerciais de cada

como obter resultados ainda melhores

deve render frutos no Brasil.

unidade de negócio.

O GPA está atuando nas diversas frentes de
produtividade, otimização de processos e
simplificação, sem deixar de lado o foco na
qualidade de atendimento ao cliente
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ARTIGO

Educação corporativa
no varejo
Por Eduardo Terra e Michele Colamaria

É

indiscutível que a atual situação políti-

Nesse processo de evolução, transforma-

ca do País refletiu diretamente sobre

ção, crise e complexidade, muita coisa mu-

a economia e, consequentemente, em to-

dou e muitas outras irão mudar na gestão

dos os segmentos de negócios. A queda

de pessoas e na educação corporativa.

na confiança dos consumidores, empresários e investidores fez um verdadeiro

Um olhar mais profundo e granular sobre

estrago no mercado, com crescimento

as despesas e investimentos em treina-

violento do desemprego, queda na renda

mento e educação é algo que veio para

real e aumento da inflação.

ficar. Cada vez mais nos deparamos com
empresas com fórmulas de ROI (Retorno

Além do contexto da crise, vivemos no

sobre Investimento) e todo um racional

mundo um processo de profunda trans-

de justificativas dos valores orçados e in-

formação, em que as novas tecnologias

vestidos. As empresas fornecedoras de

e as novas gerações têm trazido inova-

soluções para educação corporativa de-

ções e mudanças rápidas para a socie-

vem estar prontas para essa discussão,

desastre. Com ações mais focadas e dirigi-

dade e para as empresas. O smartpho-

que será cada vez mais técnica.

das, a tendência é que o retorno sobre os in-

ne (criado em 2007) é protagonista de

Michele Colamaria,
da BTR Educação e Consultoria

vestimentos em educação aumente muito.

nossas vidas, andamos de Uber, ficamos

Outro elemento forte trazido pela crise é a

hospedados na casa de um estranho

maior precisão dos projetos de educação,

Precisamos parar e pensar o que gera

(Airbnb), temos tudo “na nuvem”, com-

combinando cada vez mais as ferramentas

mais relevância para negócio: horas de

pramos pela internet e no horário nobre

de assessment com as iniciativas de desen-

treinamento, número de treinados, nú-

assistimos um vídeo no Youtube, que ali-

volvimento, permitindo mais precisão nas

mero de pessoas logadas na plataforma?

ás já tem apresentadores (“youtubers”)

ações de desenvolvimento das equipes.

Ou indicadores relacionados ao desem-

ganhando bem mais que profissionais

Treinar ou educar em competências já pre-

penho dos negócios? O que gera mais

famosos da televisão.

sentes será tratado como um verdadeiro

valor para a organização?

Eduardo Terra é sócio-diretor da BTR Educação e Consultoria e presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo
Michele Colamaria é Gerente de Educação Corporativa da BTR Educação e Consultoria

ASSOCIE-SE

Faça parte da comunidade do varejo!
Varejista, associe-se gratuitamente à SBVC e tenha acesso à prin-

mesmo tempo em que recebe conteúdo e informações relevan-

cipal comunidade de profissionais do setor. Amplie sua rede de

tes para sua atualização profissional.

relacionamentos com uma programação de encontros, fóruns,

Acesse www.sbvc.com.br/associe-se ou envie um

almoços, palestras, jantares e eventos no Brasil e no exterior, ao

e-mail para ronald@sbvc.com.br.

Setembro/Outubro 2016 | SBVC News | 7

LANÇAMENTO RANKING

A celebração da
força do varejo
Lançamento do estudo 300 Maiores Empresas do Varejo
Brasileiro reúne, em São Paulo, os principais nomes do
setor no País

A

Livraria Cultura do Shopping

segunda edição do ranking 300 Maio-

Gostaria de
da a
agradecer to a por
farm
ra
lt
U
a
íli
m
fa
ande
mais essa gr
entre as
r
ta
conquista. Es s do Brasil
jista
maiores vare ificativo e
é muito sign
uito orgulho
motivo de m
ira,
Sidney Olive
fundador
presidente e
a
da Ultrafarm

Iguatemi São Paulo lotada em

res Empresas do Varejo Brasileiro

uma noite de segunda-feira foi uma

reuniu os mais importantes profissio-

demonstração da união e da capa-

nais do setor para um momento de

parado para retomar o crescimento”,

cidade de crescimento do varejo,

celebração. “O varejo fez a lição de

afirma Eduardo Terra, presidente da

mesmo em um momento difícil da

casa, acelerou ajustes e aumentou a

SBVC. Veja alguns dos principais mo-

economia nacional. O lançamento da

produtividade. O setor está bem pre-

mentos do evento:

Danilo Nascimento, Roberto Chade,
Fábio Lobão. Todos da Dotz
Bacchi (Artefacto),
ão e Consultoria), Braulio
Helio Biagi (BTR Educaç e Retail), Ronald Nossig (SBVC),
res
Alberto Serrentino (Va
o Terra (SBVC)
a Lamonica) e Eduard
José Lamônica (Editor

Keller De Paula, Altino Cristofoletti
e Angela Manzoni. Todos da ABF
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Paulo Melo (Serasa), Marco Costa (Proﬁx), Enzo Brigante
(CTEEP) e Paulo Pompilio (Grupo Pão de Açúcar)

Paulo Bernardo (Savoy), Eduardo Leone (Savoy) e José
Lamônica (Editora Lamonica)
Andréia Bessa Vieira Rocha e Adriana
Bezerra Bessa. Ambas do Lojão do Brás

Luciano Galea (Abralimp),
Rosana Rodrigues (Abralimp) e
Ronald Nossig (SBVC)

ta Alcarde e

bugaro, Mar
Adriano Sam ebo
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Todos da Gu
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Hailton Santos
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to
momen
CEO da
Sergio Herz,
ra
Livraria Cultu

Mário Gazin e Osmar Della Valentina.
Ambos do Grupo Gazin

Sergio Herz (Livraria Cultura)

LANÇAMENTO RANKING

Mauricio Queiroz (Mauricio Queiroz Design de Consumo),
Eduardo Terra (SBVC) e André Friedheim (Francap)

um
O ranking é
ante,
ilh
br
trabalho
bu
ri ir muito
que vem cont ência de
lig
te
in
com a
ra quem está
negócios pa
brasileiro
no mercado
, presidente
Julio Takano asileira das
Br
o
çã
cia
da Asso
s
Equipamento
Indústrias de
ra o
e Serviços pa
v)
Varejo (Abies

Julio Takano (KT Retailing), Rosely Kawahara
(KT Retailing) e Marcos Andrade (Expor
Mannequins Experts)

Luis Alcubierre (Almaviva), Fabíola Xavier
(IDV) e Edmundo Lima (Abvtex)

Gabriela Kerlakian (Pontal) com
os ﬁlhos Manuela (8) e Enrico (7)

llah (ACSP),
Felipe Kheira
rry’s), Nelson us Lopes (Ben & Jerry’s)
Je
&
en
(B
Ana Centrone (Ben & Jerry’s) e Mathe
ho
Victor Cantin

Gilberto Alves (Posigraf), Amanda Rocha (Posigraf),
Salmon Vianna Júnior (Posigraf) e Ronald Nossig (SBVC)
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Arcione Piva e Graciele Grando.
Ambos do Sindilojas

GESTÃO

Caminho rápido para
a rentabilidade
SBVC cria Comissão para desenvolver a cultura
de prevenção de perdas no varejo brasileiro

A

prevenção de perdas no varejo é um tema que, embora seja essencial para a
saúde financeira das empresas, ainda não ganhou a importância estratégica

Pompeo Belusci (Di Pollini)
e Rafael Parmigiano (Vifran)

que merece. Estimativas do mercado indicam que o índice geral de perdas nas empresas gira em torno de 2,5% das vendas, índice que, em muitos segmentos, é superior ao lucro líquido. Qualquer redução das perdas melhora os resultados da companhia e libera recursos para investimento em melhorias na gestão e em inovação.
Para contribuir com o desenvolvimento de uma cultura de prevenção de perdas no varejo, a Comissão de Prevenção, Auditoria e Gerenciamento de Riscos
da SBVC (CPAR), por meio de reuniões periódicas, disseminará informações
sobre o tema. “É muito mais difícil aumentar as vendas do que reduzir as perdas,
e nosso papel é fazer com que as empresas saibam mais sobre a prevenção, por
meio de um fórum permanente de boas práticas”, afirma o presidente da CPAR,
Carlos Eduardo Santos.
Envolvido com prevenção e perdas desde 1995, Santos acredita que o momento
é muito positivo para aumentar as discussões sobre o tema. “A ideia era resgatar
a questão de prevenção de perdas e criar um canal de construção de conhecimento
e disseminação de informações”, afirma. A CPAR-SBVC iniciou suas atividades com

ferência) e
i (Ponto de Re
Edmour Saian ayashi (Shopping Brasil)
Minoru Wakab

reuniões mensais em São Paulo, mas vem rapidamente ganhando abrangência
nacional. “Lançamos uma comissão em Minas Gerais e a Amis [associação de supermercados] abraçou a causa e passou a nos apoiar. Também já realizamos reuniões
no Rio de Janeiro e, mais recentemente, no Rio Grande do Sul”, comenta Santos.
A relevância do tema pode ser demonstrada
pelo forte interesse do mercado em discutir
boas práticas: o grupo de São Paulo já conta
com mais de 80 empresas participantes e,
nos outros estados, as reuniões envolvem
de 20 a 25 varejistas, em média. “A prevenção
de perdas gera resultados para o varejo muito
rapidamente e, com a busca do setor por mais
eﬁciência e produtividade, começa a ter uma
importância maior na sua estratégia”, avalia o
presidente da CPAR.

Paulo Pompilio (Grupo Pão de Açúcar)
e Jaqueline Sena (Hapvida)

Carlos Eduardo Santos,
presidente da CPAR-SBVC
Portal Prevenir Perdas

