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Retrato do varejo
brasileiro
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capacidade empreendedora.
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EDITORIAL

ENTREVISTA

Ser o maior para ser o melhor
Para a Óticas Carol, escala é essencial para acelerar transformação digital

U

ma empresa que, diante da maior
crise econômica das últimas décadas,
mantém um ritmo de expansão de 150 lojas por ano é especial. Para a Óticas Carol,
crescer é fundamental. “Nosso negócio depende de escala: para sermos os melhores,
precisamos ser os maiores”, diz o presidente
da empresa, Ronaldo Pereira Júnior. Crescer rapidamente demanda um grande
trabalho de informação e capacitação dos
franqueados, que vem sendo reforçado, no último ano, com a necessidade de
promover uma transformação digital dos
negócios. Nesta entrevista para o SBVC
News, Ronaldo Pereira Júnior mostra que
o desempenho atual da Óticas Carol tem
suas raízes em ações tomadas no início da
década e se mostra otimista para 2018.
A que você atribui o desempenho da
Óticas Carol nos últimos anos?
Essa é uma história que não começou agora: vivemos o momento positivo porque
entendemos, lá em 2010, 2011, que precisávamos mudar nosso modelo de negócios, que na época estava concentrado
na linha médica, e migrar para um modelo
mais orientado ao consumidor. Isso fez
com que mudássemos a característica do
nosso negócio e aumentássemos a participação de lentes de contato e óculos de sol.
Passamos a ser uma loja com perfil de varejo, e não somente para quem precisasse
de prescrição. Buscamos, já naquela época, nivelar o preço dos produtos no Brasil com o exterior e adotamos prazos de
parcelamento maiores, entendendo que o
cliente consome com base no valor da parcela. Fomos pioneiros nisso no setor ótico.
Óticas dependem de escala?
Sim, com certeza. Para sermos os melhores, precisamos ser os maiores. A empresa atingiu o break even [ponto de equilíbrio]
com 500 lojas. Somente com escala podemos ter preços de padrão internacional,
proporcionar acesso do cliente às marcas

globais, estar nos principais shoppings e
nos tornarmos conhecidos. Até para falar
com o consumidor é preciso ter escala.
A crise econômica afetou os negócios?
Quando a crise bateu, conseguimos manter a base de crescimento de vendas de
dois dígitos em mesmas lojas, que já acontece há cinco anos, e continuamos abrindo cerca de 150 pontos de venda por ano.
Além disso, desde o início da crise, trocamos muitas lojas para pontos melhores
e, nesse caso, com aluguel acessível. Esse
poder de negociação também decorre de
uma melhor percepção da marca, pois os
locadores sabem que nossas lojas não fecham. Nessa época em que mais de 150
mil lojas fecharam as portas, os donos de
imóveis buscaram a segurança das marcas conhecidas e nos beneficiamos disso.
De certa forma, a crise nos permitiu crescer com consistência e capturarmos oportunidades que se tornaram disponíveis.
O que você espera para os próximos 12
meses?
O mercado ótico não teve um 2016 de
crescimento, mas vem avançando cerca
de 7% este ano. Julho e agosto foram meses muito positivos e acreditamos que a
retomada se consolidará no 2º semestre.
Por isso, projetamos um 2018 mais forte ainda. Temos fatores que contribuem
para esse otimismo: na crise ficamos muito focados no segmento de saúde e perdemos pressão na moda, nos óculos de sol.
Temos visto uma retomada desse mercado. A hora continua sendo de oportunidades e continuaremos a acelerar. Precisamos estar próximos dos consumidores e
isso se faz com presença física: devemos
fechar o ano com 1,1 mil lojas, abrindo 80
unidades em quatro meses, o que significa
mais ou menos uma loja por dia útil.
Como vocês estão lidando com a transformação digital dos negócios?

Ronaldo Pereira Júnior,
presidente da Óticas Carol

Para nós, transformação digital já é presente, não é futuro. Estamos trabalhando
desde 2010 com tecnologia cloud para
permitir que nossos desenhos sejam
produzidos em Israel, na Alemanha, na
França, e voltem para cá para fazermos as
lentes customizadas. Trabalhar com alta
tecnologia é parte de nossa vida no laboratório digital, que abrimos em 2010 com
fortes investimentos. Estamos há um ano
trazendo esse conceito para os pontos de
venda, deveremos em breve realizar a integração das lojas com o CRM e, em 2018,
olharemos também para projetos de Inteligência Artificial. Junto com tudo isso entra a questão da cultura, pois não adianta
criar estrutura sem cultura. Esse é o desafio em franquias, pois temos diferentes
perfis sociais e culturais em nossa rede,
fazendo com que precisemos transmitir
o conhecimento de forma completa, didática e com metodologia. Daqui em diante
vamos trabalhar muito em cima disso, investimento na transformação digital com
humanização. A presença humana é o que
norteia nossos processos.
Setembro/Dezembro
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RANKING SBVC

O retrato da
excelência do varejo
A

Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, em São Paulo, foi mais uma
vez o palco para o lançamento de um
dos principais termômetros do varejo.
O ranking 300 Maiores Empresas do
Varejo Brasileiro comprovou a força das
empresas do setor, mostrando um cenário de crescimento mesmo em meio
à crise. Aproximadamente 700 pessoas
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lotaram a loja para celebrar a força do
mercado nacional.
“O ranking mostra que as empresas que
avançaram na agenda de eficiência e produtividade colheram os frutos”, comenta
o presidente da SBVC, Eduardo Terra.
“Mesmo em um ano de forte retração da
economia, mais de metade das 300 empresas listadas apresentaram crescimento

Foto: Ivana Debértolis

Lançamento do ranking 300 Maiores Empresas do
Varejo Brasileiro mostra o espírito empreendedor
e a resiliência do mercado nacional

Foto: Ivana Debértolis

PROGRAME-SE

Baixe os estudos
exclusivos SBVC

D

esde sua criação, a SBVC vem
desenvolvendo estudos e
análises de mercado com o objetivo de ampliar o conhecimento
sobre o setor e estimular a troca
de informações. No site da SBVC,
na área de Pesquisas e Estudos
(http://sbvc.com.br/conteudos/
estudos/), é possível acessar na íntegra os estudos já desenvolvidos
pela entidade, tais como:

real de vendas e poucas tiveram resultados inferiores aos do ano anterior. O grupo das 300 maiores abriu lojas, contratou
pessoas, investiu em capacitação e mostrou que, sim, existem muitas oportunidades no varejo brasileiro”, afirma.
Para o vice-presidente da SBVC, Alberto
Serrentino, é preciso avançar na transformação digital do setor. “As empresas
que estão mais maduras nesse quesito
estão se destacando muito, com forte alta
nos resultados. Entretanto, entre as 300
empresas, somente 119 possuem operação
online, um ponto hoje fundamental no relacionamento com os clientes”, alerta.

Mesmo em
um ano de forte
retração da economia,
mais de metade das
300 empresas listadas
apresentaram crescimento
real de vendas e poucas
tiveram resultados
inferiores aos do
ano anterior
Eduardo Terra

OS DESTAQUES DO RANKING

Pelo terceiro ano consecutivo, a SBVC
desenvolveu o ranking 300 Maiores
Empresas do Varejo Brasileiro, apresentando os dados mais importantes sobre
as principais empresas do setor e mostrando um cenário de crescimento, profissionalização e aumento de eficiência
e produtividade, mesmo diante de um
cenário macroeconômico bastante desafiador. Entre os principais destaques
do ranking estão:
§ As 300 maiores empresas faturaram
R$ 562,1 bilhões em 2016. Considerando aquelas que estiveram no ranking
também na edição do ano passado, o
crescimento médio foi de 8,6%, quase
o dobro dos 4,5% do varejo total;
§ As cinco maiores do varejo brasileiro
responderam por 28,06% do faturamento total das 300 empresas listadas e as dez primeiras, por 37,64%;
§ Os Supermercados são o setor com
mais representatividade no ranking:
144 empresas, sendo que quatro delas estão entre as dez maiores;
§ As 300 empresas empregam 1,7 milhão de colaboradores, sendo que as
cinco maiores empregadoras contam
com 332 mil funcionários, ou 21,15%
do total;
§ Doze empresas contam com mais de
mil lojas;

§ Ranking 300 Maiores Empresas
do Varejo Brasileiro
§ Trocas no Varejo Brasileiro 2017
§ Pesquisa Hábitos de Compra do
Consumidor Acima de 60 Anos
Neste segundo semestre, novos
estudos estarão disponíveis no
site da SBVC, com destaque para
as novas edições do Ranking 70
Maiores Empresas do E-Commerce
Brasileiro e da pesquisa Prevenção
de Perdas SBVC. Acesse, acompanhe, faça o download e compartilhe conteúdo de qualidade!

§ As dez maiores em faturamento por
loja são supermercadistas, e varejo
online e franquias lideram o ranking
em vendas por funcionário;
§ Das 300 empresas, 157 tiveram aumento de vendas acima da inflação.

CONFIRA O ESTUDO COMPLETO
EM WWW.SBVC.COM.BR
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O trabalho
desenvolvido pela
SBVC traz uma
análise profunda do varejo,
como nunca visto, e a cada ano
fica melhor. O ranking é uma
publicação de referência que,
com certeza, será usado o ano
inteiro para consulta
e estudos do setor
Paulo Pompilio, diretor
de Relações Institucionais
do GPA

O ranking
permite que o varejo
se espelhe nas empresas de
sucesso para gerar insights e
traçar estratégias, verificando
melhores práticas e novas
oportunidades de investimento
e desenvolvimento
de negócios
Ubirajara Pasquotto,
presidente da Cybelar

Em tempos
de tantos
questionamentos
políticos e econômicos, o
ranking consegue transmitir
com clareza a pujança do varejo
nacional, mostrando que sua
trajetória de crescimento
não será interrompida
Carlos Donzelli,
diretor do Magazine Luiza
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O ranking serve
como norte para
nossa empresa. Ele
nos faz enxergar que podemos
mudar, nos aparelhar, apreciar
as conquistas e a evolução de
um longo trabalho dos
executivos e as tomadas de
decisões das companhias ao
longo dessa jornada
Braulio Bacchi,
CFO da Artefacto

Essa edição
do ranking se
consolida como
referência em indicadores
das maiores empresas de
varejo do País. É um trabalho
representativo que colabora
para posicionar o varejo como
motor da economia e força
empregadora
Sergio Herz, CEO da
Livraria Cultura
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ASSOCIE-SE GRATUITAMENTE

Para empresas
varejistas
F

aça parte do grande centro de
conhecimento do varejo brasileiro. A SBVC oferece uma série
de benefícios a seus associados
(pessoa jurídica), tais como:
§ receber diariamente o boletim
eletrônico SBVC, com as principais informações do varejo
brasileiro;
§ receber antecipadamente o
SBVC News, o informativo com
as ações realizadas pela entidade;
§ acompanhar o Snapshot de Varejo SBVC, relatório mensal com
o comportamento do mercado e
análise macroeconômica;
§ ter condições especiais de participação nos eventos promovidos pela SBVC;
§ obter descontos nos eventos
de parceiros SBVC; e
§ ganhar prioridade nos lançamentos de estudos e pesquisas
da SBVC.

Associe gratuitamente sua empresa e tenha acesso a conteúdo de qualidade e informações
estratégicas para o desenvolvimento dos negócios. Fale conosco: Lina, por meio do telefone
(11) 2597-0068 ou e-mail lina@
sbvc.com.br

PREVENÇÃO DE PERDAS

Missão: construir
um varejo melhor

A

Comissão de Prevenção de Perdas,
Auditoria e Gestão de Riscos (CPAR)
da SBVC finalizou a coleta de dados para o
lançamento da segunda edição de seu estudo anual que analisa o impacto das perdas no varejo brasileiro. “Esta edição será
ainda mais ampla que a do ano passado e
trará novos indicadores. Mostraremos não
apenas o impacto das perdas sobre o desempenho das empresas,
mas também como é possível atuar de forma mais
estratégica para diminuir
esse problema e aumentar
a rentabilidade”, comenta
o presidente da CPARSBVC, Carlos Eduardo
Santos.
Os resultados do estudo
2ª PESQUISA DE PERDAS
SBVC 2017 serão lançados no 2º Fórum
de Prevenção de Perdas SBVC, que também apresentará casos de sucesso de
varejistas no combate às perdas. “É uma
forma de darmos visibilidade a um tema
que ainda não é visto por boa parte das
empresas com a devida importância, mas
que é essencial para aumentar a eficiência
das operações”, avalia Santos.
A agenda de prevenção de perdas também tem avançado no País por meio de
eventos regionais. Neste ano, até agosto, as reuniões da CPAR SBVC foram
realizadas nas sedes de importantes varejistas, como Lojas Marisa, Livraria Cultura, Sonda Supermercados, Riachuelo
e DIA Supermercado. Até o final do ano,
a agenda de reunião da CPAR SBVC seguirá com mais três encontros. “Temos
percebido um interesse muito grande dos
profissionais do varejo, o que contribui
para termos cada vez mais profissionais
envolvidos com o assunto”, afirma o presidente da CPAR.

8 | SBVC News | Setembro/Dezembro 2017

