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Sergio Zimerman, presidente da Petz: 
“esperamos abrir 20 lojas e elevar
em 50% as vendas em 2017”  Pág. 4

SBVC promove 15 Confrarias em 2016 
e já prepara a próxima agenda de
integração dos executivos do setor Pág. 8

Estudo exclusivo SBVC mostra detalhes da evolução 
do comércio eletrônico no País

ü As 50 maiores empresas do setor movimentaram 73% das vendas totais em 2015
ü A expansão média dessas vendas foi de 18,2%, acima do crescimento total do setor
ü Das 50 maiores operações de e-commerce do País, 18 são puramente online

ü Oito empresas de e-commerce estão no “clube do bilhão”
ü E muitos outros recortes que retratam o setor e orientam as ações!



Esta é a última edição do SBVC News 
em 2016. Um ano que ficará marca-

do pelas expectativas de retomada do 
varejo após um período de recessão, 
mas, principalmente, que será lembrado 
pelo movimento das empresas rumo a 
uma profissionalização ainda maior de 
suas operações. Governança, rentabi-
lidade, retorno sobre o investimento, 
tecnologia, eficiência e produtividade 
predominaram não apenas nas reuniões 
dentro das empresas, como também 
nas conversas formais e informais entre 
os executivos do setor.

Neste fim de ano, apresentamos ao mer-
cado a segunda edição do Ranking 50 
Maiores Empresas do E-commerce Brasilei-
ro, reforçando o nosso compromisso e a 
nossa missão de contribuir para o desen-
volvimento do varejo, por meio de conte-

údo relevante, estimulante e inspirador. A 
SBVC tem, como direcionamento, criar um 
ambiente de negócios saudável, em que, 
em vez de crise, possamos apresentar ca-
sos de sucesso e mostrar caminhos para 
criar empresas duradouras.

Aproveitamos também esta edição de 
fim de ano para falar das Confrarias, que 
têm se tornado, a cada edição, o princi-
pal ponto de encontro do varejo brasilei-
ro. Para nós é uma alegria e um orgulho 
enorme reunir amigos e parceiros para 
conversar, sem a pressão das reuniões e 
dos telefonemas, apenas com o objetivo 
de trocar ideias, criar relacionamentos e, 
dessa forma, ajudar a fazer com que o va-
rejo compartilhe conhecimento, de uma 
forma leve. Como deve ser a vida, mesmo 
em anos de crise. 

O ano de 2017 reserva muitas atividades 
especiais, muito conteúdo interessante 
e, certamente, bastante informação e co-
nhecimento para quem, como nós, tem 
sede por compartilhar cada vez mais. Um 
excelente fim de ano para todos!
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PRÊMIO ANATEC

O Ranking “300 Maiores 
Empresas do Varejo Bra-
sileiro 2016”, da SBVC, re-
cebeu o Prêmio Ouro da 
Associação Nacional dos 
Editores de Publicações 
Técnicas Dirigidas e Especializadas 
(Anatec) na categoria “B2B/Impresso”. 
Em sua 12ª edição, o Prêmio Anatec 
é o principal reconhecimento do País 
para as empresas de comunicação 
que criam conteúdo segmentado, 
com dez categorias, em canais online, 
off-line e eletrônicos. O presidente do 
Conselho Deliberativo da SBVC, He-
lio Biagi, representou a entidade na 
premiação, ao lado do Publisher da 
Editora Lamonica Conectada, José La-
mônica, e da diretora de produção da 
Editora, Andréa Cordioli.

Ranking SBVC é ouro

Ao centro, Helio Biagi, da SBVC, recebe 
certificado, ladeado pelo publisher da Editora 
Lamonica, José Lamônica, e pela diretora de 
produção, Andréa Cordioli

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

SBVC NEWS é uma publicação 
trimestral da SBVC produzida pela 
Editora Lamonica Conectada



Os setores de comércio e serviços 
do Brasil e da China deverão inten-

sificar o volume de negócios em função 
da aproximação dos governos dos dois 
 países. Recentemente, o Ministro da In-
dústria, Comércio Exterior e Serviços 
(MDIC), Marcos Pereira, assinou com o 
Ministro de Comércio da China, Gao Hu-
cheng, um Memorando de Entendimen-
tos para incentivar o comércio exterior 
e os investimentos bilaterais no setor de 
serviços, além de promover o intercâm-
bio de informações sobre práticas que 
gerem aumento da qualidade, competiti-
vidade e eficiência das empresas.
Esse foi o primeiro documento assina-
do entre o Brasil e seu principal parcei-
ro comercial depois da confirmação do 
governo Michel Temer. “O memorando 
atende a uma demanda das empresas 
brasileiras, especialmente aproveitando 
o foco que a China tem dado para o forta-
lecimento do setor”, comenta o Ministro 

Marcos Pereira. 
O documento foi 
negociado entre 
o MDIC e o Minis-
tério de Comér-
cio da China du-
rante dois anos.
“Atualmente, as pautas de exportação e im-
portação estão concentradas em serviços de 
logística ou ao comércio de bens, o que su-
gere que há espaço para intensificação das 
relações de comércio bilaterais”, disse o se-
cretário de Comércio e Serviços do MDIC, 
Marcelo Maia, integrante da delegação bra-
sileira que assinou o acordo em Macau. 
Segundo Maia, os dois governos definirão 
um Plano de Ação bianual no qual serão 
detalhadas as ações que deverão ser im-
plementadas no período. “Para que o me-
morando possa trazer resultados concretos, 
o MDIC já realizou uma consulta ao setor 
privado sobre seus interesses com a China e 
está aberto a novas sugestões”, afirma.

GOVERNO

Do outro lado do mundo
MDIC impulsiona desenvolvimento
de negócios entre Brasil e China

A China é o terceiro maior exportador de 
serviços do mundo e ocupa o 17º lugar 
entre os principais mercados de destino 
de serviços brasileiros. Segundo dados 
do Siscoserv, o Brasil vendeu para a Chi-
na, em 2015, cerca de US$ 254 milhões 
em serviços e adquiriu US$ 527 milhões, 
resultando em um déficit de cerca de US$ 
273 milhões para o Brasil.
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LIVRO

O varejo brasileiro está iniciando um novo ciclo, o da 
busca pela competitividade, em que a crise econô-
mica deixará um salto de produtividade, por causa 
da tomada de decisões difíceis, mas necessárias 
neste momento. “O setor está amadurecendo devido 
aos ganhos de lucratividade e uso mais intenso da ciên-
cia para a tomada de decisões”, comenta Alberto Ser-
rentino, vice-presidente e conselheiro deliberativo 
da SBVC e autor do livro “Varejo e Brasil: reflexões 
estratégicas”, que chegou à sua segunda edição.

Com a análise do comportamento do varejo 
nas últimas décadas, o livro teve seus dados 
atualizados, ganhou novos cases, recebeu novo 
capítulo sobre os efeitos da crise e ampliou as 
análises sobre o papel da loja, a experiência e a 
integração com mundo digital. “Em um ambiente 
de crescente complexidade, é cada vez mais impor-
tante pensar de forma simples. O livro traz reflexões 
para entender o varejo e projetar seus desafios”, co-
menta o autor.

Atualizado e ainda mais importante
Nova edição de “Varejo e Brasil: reflexões estratégicas” analisa o Brasil da crise e amplia debate 

sobre integração com mundo digital

Marcelo Maia, secretário de
Comércio e Serviços do MDIC

Marcos Pereira, Ministro da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (MDIC)
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Em 2017, esperamos abrir 20 lojas e alcançar 
uma expansão de 50% nas vendas

Em 2016, o setor pet sentiu os efeitos 
da crise econômica brasileira, mas 

nem de longe seu impacto foi tão forte 
quanto em outros segmentos do varejo. 
Segundo a Associação Brasileira da In-
dústria de Produtos para Animais de Es-
timação (Abinpet), o setor deverá fechar 
o ano com expansão de 6,7% nas vendas 
e faturamento de R$ 19,2 bilhões.

Mesmo em um crescimento acima da 
média do varejo, no mercado pet há em-
presas que se destacam ainda mais. É o 
caso da Petz, que deverá fechar o ano 
com 12 novas lojas (um total de 46 pon-
tos de venda) e prepara a abertura de 20 
unidades em 2017. 

Negócio 
bom para cachorro
Comandada por Sergio Zimerman, 
Petz continua crescendo bem acima 
do mercado e vê aceleração das 
vendas desde setembro



Fizemos um imenso 
trabalho de pricing, de 
redução da ruptura e 

de criação de uma boa 
experiência de compra 

para os clientes

Com um crescimento de 32% nas vendas 
(12% em mesmas lojas) e expectativa de 
alcançar 50% de expansão no próximo 
ano, a empresa afirma que ter “arruma-
do a casa”, com revisão de processos e 
foco na eficiência operacional, é o que 
permite que a rede agora aproveite as 
oportunidades de mercado.

Em entrevista ao SBVC News, Sergio 
Zimerman, presidente da rede e con-
selheiro consultivo da SBVC, analisa o 
momento atual e fala sobre as pers-
pectivas da Petz.

Este foi um ano complicado 
para muitos segmentos, mas a 
Petz vem em forte expansão. O 
que explica isso?
Deveremos fechar 2016 com 32% 
de aumento nas vendas (12% em 
mesmas lojas), um resultado muito 
robusto, ainda que inferior aos 35%-40% 
de expansão que vínhamos tendo nos 
anos anteriores. Claro que a crise afe-
tou nossas vendas, mas estávamos bem 
preparados: desde 2013, com a chega-
da do fundo de investimentos [Warburg 
Pincus, que adquiriu uma participação 
majoritária na empresa], revisamos pro-
cessos e nos organizamos para o cres-
cimento. Estamos colhendo os frutos 
agora e, em 2017, esperamos abrir 20 
lojas e alcançar uma expansão de 50% 
nas vendas.

A crise fez a Petz diminuir o cresci-

mento, mas, mesmo assim, neste 
ano foram 12 novas lojas, contra 
sete em 2015.
Crise também é oportunidade. Muitos 
pontos comerciais interessantes, em 
avenidas de grande circulação, ficaram 
vagos. Aproveitamos o momento para 

acelerar nossa expansão, com foco em 
cidades com mais de 300 mil habitantes. 
Temos ainda muito espaço para crescer.

O cenário político impactou o de-
sempenho da empresa?
É difícil atribuir 100% do comportamento 
das vendas ao cenário político, mas hou-
ve uma grande coincidência: até agosto, 
vínhamos em uma expansão de cerca de 

7% nas vendas em mesmas lojas e ví-
amos os consumidores fazendo trade 
down, especialmente em categorias 

como rações e acessórios. Foi quan-
do houve o impeachment. A partir 
dali, as vendas começaram a embi-
car e fecharão o ano cerca de 15% 
acima na comparação anual, em 

mesmas lojas. O aumento da con-
fiança dos consumidores certamente 

ajuda, mas fizemos um imenso trabalho 
de pricing, de redução da ruptura (que 
está no menor nível da nossa história) e 
de criação de uma boa experiência de 
compra para os clientes. Cuidamos da 
nossa parte e os resultados estão vindo. 



RANKING

O e-commerce brasileiro movimentou  
R$ 41,3 bilhões em 2015, de acordo 

com os dados do relatório Webshoppers, da 
eBit. As 50 maiores empresas do setor mo-
vimentaram R$ 30,4 bilhões, o equivalente a 
73% das vendas totais do comércio eletrô-
nico brasileiro, de acordo com o Ranking 50 
Maiores Empresas do E-commerce Brasilei-
ro, lançado neste fim de ano pela Sociedade 
Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).

De acordo com o estudo, a expansão mé-
dia das vendas das 50 maiores empresas 
do setor foi de 18,2%, acima do cresci-
mento total de 15,3% das receitas de todo 
o e-commerce brasileiro. “As principais em-
presas do setor não somente concentram 
a maior parte das vendas, como também 
crescem acima da média. Isso mostra que o 
consumidor brasileiro quer comprar daque-
las marcas que já conhece e em que confia”, 
afirma Eduardo Terra, presidente da SBVC.

Parte dessa concentração de mercado se dá 
por uma característica importante do e-com-
merce: a formação de marketplaces. “Por 
meio dos marketplaces, o grande varejo agre-
ga amplitude de mix sem incorrer nos custos de 
armazenamento de produtos de cauda longa”, 
teoriza Terra. “Ao mesmo tempo, o varejista 
independente, que não teria condição de com-
petir em grande escala, aproveita a estrutura 
de distribuição do grande e-commerce e conse-
gue oferecer seus produtos a novos mercados. 
É uma solução ganha-ganha”, comenta.

Das 50 maiores operações de e-commerce 
do País, 18 delas são puramente online, 
incluindo as líderes B2W e Cnova. Por ou-

Quem dá as cartas
no e-commerce
Estudo exclusivo SBVC mostra detalhes da evolução do comércio eletrônico brasileiro

Os dez maiores e-commerces do Brasil
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1 B2W Digital¹ R$ 10.509.600.000,00 R$ 9.094.500.000,00 16%

2  cnova.com¹ R$ 3.472.000.000,00 R$ 3.908.000.000,00 -11%

3 Magazine Luiza¹ R$ 2.059.000.000,00 R$ 1.876.100.000,00 10%

4 Privalia ⁴ R$ 2.019.660.000,00 R$ 1.642.000.000,00 23%

5 Grupo Netshoes ¹ R$ 2.000.000.000,00 R$ 1.500.000.000,00 33%

6 Máquina de Vendas ² R$ 1.580.253.452,70 R$ 1.855.000.000,00 -15%

7 Grupo Herval ² R$ 1.090.381.500,00 R$ 679.725.000,00 60%

8 Dell Computadores 
do Brasil Ltda ² R$ 1.001.021.000,00 N.I. N.I.

9 Fast Shop ² R$ 902.978.770,20 R$ 562.901.374,45 60%

10 GFG LatAm - Dafiti ⁵ R$ 769.000.000,00 R$ 592.000.000,00 30%

11 Polishop ² R$ 670.795.729,50 R$ 449.061.179,85 49%

12 Saraiva ¹ R$ 569.479.000,00 R$ 581.526.000,00 -2%

13 Walmart Brasil ² R$ 516.656.000,00 R$ 592.948.725,84 -13%

14 Ultrafarma¹ R$ 356.933.348,13 R$ 270.831.880,90 32%

15 Lojas Colombo¹ R$ 344.171.000,00 R$ 361.335.000,00 -5%

16 Mobly ⁴ R$ 306.000.000,00 R$ 180.000.000,00 70%

17 Wine.com ¹ R$ 300.000.000,00 R$ 217.000.000,00 38%

18 Panvel Farmácias 
(Dimed) ¹ R$ 179.782.104,51 R$ 165.714.082,46 8%

19 Lojas Renner² R$ 168.918.582,30 R$ 81.984.295,50 106%

20 Grupo Soma de 
Moda ¹ R$ 132.309.974,55 R$ 103.415.794,00 28%
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1 Dados declaratórios fornecidos pelas empresas, formalmente recebidos e arquivados pela SBVC; 
OBS: e-mails que as empresas nos enviaram

2 Dados publicados por entidades setoriais representativas; OBS: relatório Internet Retail - Latin América 500 e Euromonitor.
4 Publicações em veículos de notória reputação; OBS: Reportagens
5 Estimativas feitas pela equipe técnica da SBVC, empregando como critérios a venda média por loja de redes 

de segmento e perfil similares ou o faturamento por loja



GESTÃO
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tro lado, 32 são varejistas multicanal, em diversos setores do 
mercado, mostrando que o varejo brasileiro tem buscado a 
diversificação de canais como um caminho estratégico para 
atender os consumidores.

“Veremos nos próximos anos uma intensificação de estratégias 
multicanal, não apenas pelas empresas originalmente do varejo 
físico: muitos e-commerces estão abrindo lojas para tangibilizar 
sua oferta de produtos e serviços aos consumidores”, afirma Terra.

O topo do ranking continua a ser dominado por empresas 
pioneiras, que acreditaram no e-commerce quando ele ainda 
era uma promessa e acumularam, em mais de uma década 
de operação, uma sólida curva de aprendizado e de desen-
volvimento de uma cultura digital. O “clube do bilhão” do 
e-commerce brasileiro é formado por apenas oito empresas: 
B2W, Cnova, Magazine Luiza, Privalia, Grupo Netshoes, Má-
quina de Vendas, Grupo Herval e Dell. Dessas, a Herval in-
gressou nesse seleto grupo nesta edição do ranking e a Dell 
teve seus dados capturados pela primeira vez.

Embora o crescimento médio dos 50 maiores e-commerces 
nacionais tenha sido de 18,2%, as dez empresas com maior 
expansão em suas vendas tiveram crescimento acima de 
100% entre 2014 e 2015. São elas: Sunglass Hut, Eletroze-
ma, Madeira Madeira, Evino, Men’s Market, Gallerist,  eÓtica, 
Lojas Renner, Telhanorte e Terra dos Pássaros. 

“É interessante observar que se trata de empresas de muitos setores 
diferentes, mostrando que existem oportunidades de crescimento 
em inúmeros segmentos do varejo, de óticas a produtos para pets”, 
comenta Eduardo Terra. “O e-commerce brasileiro tem um grande 
espaço para evolução e, considerando a tendência de integração 
das lojas físicas com os canais online, terão uma influência cada 
vez maior sobre as decisões de compra dos consumidores”, finaliza 
o executivo.

Estancar 
a sangria
SBVC lança pesquisa sobre prevenção 
de perdas e revela cenário da gestão 
do varejo brasileiro

Um estudo exclusivo realizado pela SBVC com 57 
empresas de vários setores, que somam mais de 

8.700 lojas e 125 Centros de Distribuição em todo o 
País, revela que, na média, 1,4% do faturamento das 
empresas é perdido devido a roubos, furtos e quebras 
operacionais. No setor supermercadista, esse número 
chega a 2,26%, enquanto nas livrarias fica em 0,62%. 

“As perdas são um elemento importantíssimo nesse cená-
rio de busca de competitividade e, por isso, nosso estudo 
traz uma visão inédita do que ocorre em diversos setores 
e como diminuir essas perdas para melhorar os resulta-
dos do varejo”, afirma o presidente da Comissão de Pre-
venção, Auditoria e Gerenciamento de Riscos (CPAR) 
da SBVC, Carlos Eduardo Santos.

Santos ressalta que o índice médio de 1,4% de perdas 
fica muito próximo do lucro líquido das empresas de 
varejo. “Qualquer redução nesse índice automaticamente 
se reverte em aumento dos lucros e, por isso, é uma for-

ma muito mais eficiente de 
melhorar a saúde financeira 
das empresas”, comenta. 

Para a SBVC, investir na pre-
venção de perdas é parte 
importante do amadureci-
mento do varejo. “Queremos 
fortalecer a implantação de 
uma política de prevenção 
de perdas nas empresas, 
para que o varejo trabalhe 
de forma precisa e eficiente, 
aumentando sua rentabilida-
de”, comenta o presidente 
da SBVC, Eduardo Terra.

As principais 
empresas do

setor não somente 
concentram a maior 

parte das vendas, 
como também 
crescem acima

da média



CONFRARIAS
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Um dos mitos recorrentes no 
varejo é o de que o setor 

não conversa e atua de forma 
pouco integrada. Neste ano, as 
Confrarias da SBVC se mostraram 
excelentes oportunidades de re-
lacionamento, conexão e troca de 
informações entre executivos do 
setor. Com a realização de uma 
edição do evento em Nova York 
(em janeiro, durante a NRF) e regionais em 
Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador, as 
Confrarias já se tornaram um importante 
ponto de encontro do varejo brasileiro.

Em seu terceiro ano, o evento se consoli-
dou. “O formato se mostrou redondo e a ideia 

Varejista, associe-se gratuitamente à SBVC e tenha acesso à 
principal comunidade de profissionais do setor. Amplie sua 
rede de relacionamentos com uma programação de encon-
tros, fóruns, almoços, palestras, jantares e eventos no Brasil 

e no exterior, ao mesmo tempo em que recebe conteúdo 
e informações relevantes para sua atualização profissional.
Acesse www.sbvc.com.br/associe-se ou envie um 
email para ronald@sbvc.com.br

ASSOCIE-SE

Faça parte da comunidade do varejo!

Hora de 
relacionamento
Com a realização de 15 Confrarias em 2016, SBVC cria 
mais oportunidades de integração entre executivos do setor

de um evento intimista, leve, de relacionamento 
de alto nível, foi muito bem-sucedida”, comen-
ta o vice-presidente e conselheiro delibera-
tivo da SBVC, Alberto Serrentino. Reunindo 
de 50 a 60 pessoas por edição, as Confrarias 
estenderam a visibilidade da entidade, pro-
moveram a integração de varejistas de todo 

o Brasil e confirmaram a missão de levar 
conteúdo e relacionamento para o setor. 

“Em 2017, queremos manter seu espírito, de 
um evento leve e de alto nível, em que reunimos 
decisores do varejo. É uma receita vencedora 
que contribui para o crescimento do setor”, diz.


