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Voos para o varejo em 2018
O ano de 2018 começou com uma agen-

da voltada para o futuro. Em janeiro, 
estivemos reunidos com as lideranças do 
setor varejista em duas oportunidades, em 
Nova York. A cidade norte-americana foi pal-
co do nosso primeiro encontro em parceria 
com a Associação Brasileira de Supermerca-
dos (Abras). E também da nossa 4ª edição  
especial da Confraria Líderes do Varejo Bra-
sileiro SBVC. O sucesso desses dois momen-
tos nova-iorquinos é resultado da importan-
te troca de ideias dos executivos, antenados 
com as perspectivas futuras, e que vocês 
conferem nesta edição.

No Brasil, a agenda este ano estará voltada 
para a retomada da atividade econômica e 
para o desenvolvimento do varejo. Temos 
certeza que faremos um 2018 diferente 
diante das perspectivas do mercado. A taxa 

O ano de 2018 será marcado, ainda, por um 
importante processo eleitoral. Diante disso, 
a SBVC continuará com a sua atuação estra-
tégica para o fortalecimento do setor varejis-
ta, que deverá estar ainda mais unido para 
reivindicar propostas que contribuam para 
o desenvolvimento do varejo e que gerem 
oportunidades de criação de empregos e 
fortalecimento de sua capacidade competi-
tiva diante dos desafi os globais. 

E entre os muitos desafi os, o desenvolvi-
mento tecnológico deve mudar completa-
mente a nossa forma de ser B2B (Business 

Entre os muitos
desafi os do varejo, 
o desenvolvimento 
tecnológico deve

mudar completamente
a nossa forma de

ser B2B e B2C

to Business) e B2C (Business to Consumer). 
A transformação digital já chegou e, com ela, 
temos apenas um caminho pela frente. Tan-
to é que a SBVC, em conjunto com a ABF,  
apoiará uma missão liderada pelo Grupo 
BTR-Varese para a China em agosto para 
conhecer de perto a revolução silenciosa 
que o país asiático está desenvolvendo no 
cenário mundial de varejo. Boa leitura!

básica de juros, por exemplo, alcançou o 
menor patamar dos últimos 32 anos – de 
6,50% ao ano –, o que ajuda a recolocar 
o País na rota do crescimento e incentiva 
os investimentos na cadeia produtiva. Na 
comparação de janeiro deste ano com o 
mesmo mês de 2017, as vendas no varejo 
avançaram 3,2% e, segundo o IBGE, este foi 
o melhor desempenho em quatro anos.
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Depois das turbulências econômicas 
dos últimos anos, a perspectiva é 

de avanço no setor supermercadista. O 
otimismo vem de João Sanzovo Neto, 
presidente da Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras). Confi ra a seguir 
a entrevista do dirigente, que aponta os 
rumos do setor.

O setor supermercadista é um dos 
primeiros a sentir os refl exos da ati-
vidade econômica. Quais são as pers-
pectivas para 2018? 
O Brasil já caminha rumo ao crescimento 
econômico. O crescimento do PIB [Pro-
duto Interno Bruto], que chegou a 1,0% 
em 2017, confi rma isso e nos dá motivos 
para acreditar que a crise fi cou para trás. 
Projetamos crescimento de 3% para o 
nosso setor em 2018, ano que deve ser 
visto como mais uma oportunidade para 
elaborar boas estratégias de vendas e 
atrair novos consumidores.

Quais são os principais desafi os do 
setor neste ano?
O setor supermercadista terá grandes 
desafi os na ativação do consumo. Os úl-
timos anos foram difíceis para a popula-
ção brasileira, que precisou retrair seus 
gastos, pagar dívidas e, agora, está mais 
consciente e ponderada em relação às 
compras. Sobre as demandas do setor, a 
Abras tem trabalhado muito, por meio da 
Unecs [União Nacional de Entidades do 

Abras projeta retomada
do crescimento

Comércio e Serviços], para melhorar o 
ambiente de negócios no Brasil. A Abras 
também tem trabalhado para que o Ban-
co Central volte a fabricar moedas e nos 
ajude a resolver a séria questão da falta 
de troco nos supermercados do País. 

A convenção da National Retail Fede-
ration (NRF) trouxe muitas novida-
des tecnológicas para o varejo? Como 
o sr. vê o impacto das inovações para 
o setor?
Um dos temas mais discutidos no even-
to foi a importância da experiência e 
do varejo disruptivo – criação de novas 
tecnologias e modelos de negócios ca-
pazes de mudar totalmente a maneira 
tradicional de adquirir um produto ou 
serviço. A programação nos mostrou 

a necessidade de nos aproximarmos 
mais do consumidor, e nos adaptarmos 
às novas exigências de consumo, o que 
implica mais integração tecnológica, 
inovação e conveniência. A maioria das 
palestras e cases apresentados na NRF 
abordaram também a importância da 
informação e da coleta de dados aliadas 
à tecnologia. E como isso não pode fun-
cionar somente como um registro de 
informações, mas, sim, para realmente 
captar e fi delizar consumidores.

Qual é a importância da parceria 
entre Abras e Sociedade Brasileira 
de Varejo e Consumo (SBVC)? 
Durante a NRF, a Abras e a SBVC or-
ganizaram um jantar no Harvard Club, 
em Nova York, com o objetivo de con-
gregar profissionais do varejo para dis-
cutir os rumos do setor, levando em 
conta inovações tecnológicas e seus 
impactos nos negócios. O jantar foi 
muito válido porque reuniu algumas 
das mais importantes lideranças do 
varejo brasileiro e isso nos possibilitou 
trocar informações estratégicas e for-
talecer parcerias. A importância está, 
principalmente, nessa junção de forças 
e conhecimento. Quanto mais nos reu-
nirmos com quem tem experiências no 
mercado consumidor, no varejo como 
um todo, mais chances teremos de 
melhorar nossas atuações e, também, 
nossos resultados.

Projetamos crescimento de 3% para o nosso setor em 2018, ano 
que deve ser visto como mais uma oportunidade para elaborar 
boas estratégias de vendas e atrair novos consumidores.



ESTUDO

O estudo Educação Corporativa, de-
senvolvido pela Sociedade Brasileira 

de Varejo e Consumo (SBVC) em parceria 
com a BTR Consultoria e a Évolus Educa-
ção Digital, identifi cou que, nos últimos 
dois anos, o investimento em educação 
sobre o faturamento bruto cresceu em 
44% das empresas e foi mantido em 25% 
delas. Por outro lado, 31% reduziram os 
aportes. O investimento em educação so-
bre o faturamento bruto fi cou em 1,18%. 
O maior investimento em treinamento 
ocorreu nas lojas (54%), seguido dos líde-
res (29%) e corporativo (17%). 

De acordo com o levantamento da SBVC, 
o custo de deslocamento das pessoas (lo-
gística) é o maior desafi o de capacitação 
das empresas. O estudo também identi-
fi cou que a transformação digital é tema 
estratégico dentro das empresas (para 
69% delas), porém nem todas possuem 
um plano estruturado (apenas 56% delas 
têm esse plano). “A cultura digital deveria 
ser tratada como uma competência essen-
cial para as organizações e precisa ser co-
locada dessa forma nos processos de con-
tratação, nas iniciativas estratégicas e na 
avaliação dos executivos”, analisou a SBVC. 
Apenas 38% das empresas têm ferra-

Varejistas aumentam
investimento em educação
Estudo da SBVC
traça pela primeira 
vez um panorama 
da educação 
corporativa
no varejo brasileiro

mentas para mensurar os resultados de 
treinamento, sendo que 42% o fazem 
por acompanhamento de indicadores, 
33% por avaliação de reação e 25% por 
impacto nos resultados. 

O estudo também identifi cou que as 
universidades corporativas já fazem 
parte do cotidiano de muitas empresas 
(44% delas têm universidade corpora-
tiva constituída), e mesmo quem ainda 
não chegou a esse ponto conta com 
uma área específi ca para treinamentos 
(94% das empresas), sendo que os cur-
sos relacionados ao crescimento pro-
fi ssional são os mais procurados pelos 
colaboradores. Em média, sete funcio-
nários compõem a área de treinamen-
tos. Além disso, 75% das empresas 
consultadas contam com diretoria de 
Recursos Humanos.

“Nos últimos anos, o investimento em trei-
namento e desenvolvimento aumentou, 
demonstrando que as empresas estão 
atentas a essa situação e entendem a pre-
paração das equipes como um aspecto 
estratégico no desenvolvimento de seus ne-
gócios. A preparação das equipes, porém, 
ainda é feita basicamente de forma presen-

PANORAMA DA ÁREA DE TREINAMENTOS

94%
das empresas possuem área 
constituída específi ca para 

treinamentos

Em média, 7 funcionários
compõem a área

56% utilizam ferramentas que 
permitem troca de melhores
práticas entre colaboradores

44% possuem universidade 
corporativa constituída

cial, com foco nos treinamentos de loja, li-
derança e resultados”, analisa a entidade. 

Tanto é que 63% das empresas inves-
tem para ter colaboradores qualifi ca-
dos no ponto de venda e para manter 
o seu modelo de negócio competitivo 
e sustentável. “Para que o investimento 
tenha retorno, os treinamentos precisam 
estar alinhados à estratégia da empresa”, 
pondera a SBVC. 
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Investimento na capacitação do time

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO SOBRE 
O FATURAMENTO BRUTO

1,18% é o investimento em educação 
sobre o faturamente bruto (custos de 
programas, logísticos, exceto pessoal)

Últimos dois anos, investimento em T&D:

Aumentou Reduziu Manteve Não investiu

44%
31%

25%

0%

TIPOS DE TREINAMENTO

MENSURAÇÃO DE RESULTADOS

Mais de 60% dessas empresas faturam 
acima de R$ 1 bilhão, 25%, entre R$ 100 
milhões e R$ 500 milhões, e 13% entre 
R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão. A maioria 
das empresas (81%) também tem sede 
em São Paulo, 13% no Rio de Janeiro e 
6% em Sergipe. Das empresas da amos-
tra, 38% empregam mais de dez mil co-
laboradores, 38% entre mil e cinco mil 
colaboradores, 19% menos de mil e 6%, 
entre cinco mil e dez mil colaboradores. 
Metade delas também têm de 100 a 
mais de mil lojas. 

ENSINO A DISTÂNCIA
Os resultados mostraram, ainda, que o 
ensino a distância (EAD) vem ganhando 
força nas empresas, até por conta da ro-
tatividade de funcionários e da distância 
geográfi ca entre as equipes. Entretanto, 
ainda existem desafi os a superar no que diz 
respeito ao conteúdo e à mensuração da 
efetividade dos treinamentos corporativos. 

O EAD responde por 21% dos treinamen-
tos, embora 63% das empresas já utilizem 
alguma ferramenta do ensino a distância 

e acreditem que essa tecnologia possa 
substituir parte dos treinamentos e/ou re-
duzir custos. Outros 57% dos treinamen-
tos são presenciais e 22%, on the job. 

“A defi nição de metodologias efi cientes de EAD 
e o acesso à tecnologia por parte dos usuários 
são percebidos pelo varejo como os principais 
entraves do uso mais disseminado do ensino 
a distância. Soluções que entreguem conteú-
do de qualidade a preços acessíveis tendem a 
ganhar relevância”, avalia a SBVC.

AMOSTRA
Com o objetivo de mapear as principais 
oportunidades de melhora na qualifi cação 
profi ssional do varejo, o estudo consultou 
os mais importantes segmentos do vare-
jo brasileiro: supermercados, hipermer-
cados, atacarejos e conveniências (38%), 
óticas, lojas de joias, bijoux, bolsas e aces-
sórios (13%), moda, calçados e artigos es-
portivos (13%), livrarias e papelarias (13%), 
outros segmentos (13%), food service (6%) 
e eletromóveis 6%). 

O estudo Educação 
Corporativa é o primeiro de 
uma série de nove estudos 
que serão lançados em 2018 
pela SBVC. Todos 
estarão disponíveis 
na íntegra no site 
da entidade.

MAIS NÚMEROS SOBRE 
EDUCAÇÃO CORPORATIVA

As empresas brasileiras inves-
tiram 24% mais em educação 
entre 2015 e 2016: no perío-
do, o investimento fi nanceiro 
por colaborador passou para 
R$ 624. Em número de horas, o 
avanço foi de 33%, para 22 ho-
ras por colaborador. Apesar dos 
números positivos, nos Estados 
Unidos o investimento em edu-
cação por colaborador alcança 
US$ 1.229. Os dados são da Asso-
ciação Brasileira de Treinamen-
to e Desenvolvimento (ABTD), 
que fez esse levantamento com 
coordenação e análise da Inte-
gração Escola de Negócios.



SBVC EM NY
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Nova York sempre surpreende os seus visitantes pela beleza e 
por seus atrativos. Em qualquer época do ano, a cidade ema-

na cultura e inovação e, por isso, foi escolhida para receber o jan-
tar Abras-SBVC, realizado no dia 15 de janeiro, no Harvard Club. O 
encontro contou com cerca de 120 varejistas brasileiros, com forte 
presença dos líderes supermercadistas. 

Embalados pela edição de 2018 do NRF Retail’s Big Show, promovido pela National 
Retail Federation (NRF), os executivos aproveitaram a oportunidade para ampliar as 
discussões sobre o futuro do varejo. “Foi uma experiência extraordinária, relevante e 
com uma representatividade muito boa. O jantar permitiu o encontro dos líderes do varejo, 
que estavam instalados em diferentes hotéis em Nova York. Eles puderam discutir muitos 
assuntos, principalmente sobre inovação”, afi rma o vice-presidente da Associação Bra-
sileira de Supermercados (Abras) e diretor dos supermercados Galassi, João Galassi.

Para o presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), Eduardo Ter-
ra, o jantar simbolizou o primeiro encontro da parceria entre a Abras e a SBVC. “São 
momentos como esse que contribuem para a criação de novas oportunidades e soluções 
para o setor, nos fazendo pensar em um varejo mais forte e mais competitivo”, avalia. 

Depois de dias de intenso frio em Nova York, o jantar da Abras-SBVC transcorreu 
sob um clima ameno. O chef da cozinha do Harvard Club fez questão de demons-
trar o carinho pelos visitantes brasileiros e preparou uma entrada especial para o 
encontro, à base de pão de queijo. O resultado agradou a todos os convidados.

Jantar Abras-SBVC
inspira líderes do varejo
Encontro 
recebeu cerca 
de 120 varejistas 
brasileiros no 
Harvard Club, 
em Nova York

Patrocinador Master Patrocinadores Gold
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Apoiadores do evento

O varejo traz desafios constantes 
para os seus players e ampliar 

as discussões sobre o setor ajuda a 
identificar oportunidades de expan-
são. A Confraria Líderes do Varejo 
Brasileiro SBVC nasceu e se fortale-
ceu como referência para essa troca 
de experiências. Em sua 4ª edição es-
pecial, ocorrida em Nova York no dia 
13 de janeiro, o evento reuniu mais de 
80 líderes do varejo brasileiro.

O encontro, embalado pelas novidades do 
NRF 2018 Retail’s Big Show – maior evento 
mundial de varejo, promovido pela Natio-
nal Retail Federation (NRF) –, foi realizado 
no lounge do Rooftop, do Edifício The Shef-
field, espaço gentilmente cedido pelo CEO 
da Livraria Cultura e Conselheiro Delibera-
tivo da SBVC, Sérgio Herz.

“Foi o momento de calibrar o debate sobre 
as novidades apresentadas na NRF”, expli-
ca o presidente da SBVC, Eduardo Terra. 
Para ele, o local também contribuiu para 
inspirar os participantes: “Nova York ajuda 
a deixar as pessoas mais próximas”.

Entre os convidados da 4ª. edição, a Con-
fraria contou com a participação especial 

Nova York abre calendário 
das confrarias em 2018
4ª edição especial da Confraria 
Líderes do Varejo Brasileiro SBVC 
reúne mais de 80 líderes

dos apresentadores Pedro Andra-
de e Caio Blinder, do programa de 
TV Manhattan Connection. “Foi uma 
semana especial, com agendas com-
plementares à NRF e nas quais pude-
mos promover encontros com as prin-
cipais lideranças do varejo brasileiro”, 
comemora o presidente da SBVC. 

A Confraria Líderes do Varejo Brasilei-
ro continua com nove edições em ter-
ritório brasileiro ao longo de 2018. Se-
gundo Eduardo Terra, muitos assuntos 

deverão ser tratados nesses encontros 
realizados pela SBVC, mas a pauta so-
bre as transformações digitais tem per-
meado o interesse da maioria dos parti-
cipantes, além das perspectivas para os 
negócios em 2018. 



ACONTECE

Embalada pelas inovações tecnoló-
gicas, a China desponta no cená-

rio mundial de varejo. Uma revolução 
silenciosa deve alterar a posição dos 
principais players desse mercado e ga-
nhar força nos próximos anos. O país 
asiático conta com uma economia digi-
tal que representa cerca de 30% do seu 
Produto Interno Bruto (PIB) e responde 
por 42% do comércio eletrônico global. 
Além disso, processa 11 vezes mais pa-
gamentos por meio de celulares do que 
os Estados Unidos, segundo pesquisas 
recentes do Instituto McKinsey. 

Diante dessas signifi cativas transforma-
ções, a SBVC apoiará, em conjunto com 
a Associação Brasileira de Franchising 
(ABF), uma missão liderada pelo Gru-
po BTR-Varese para a China no dia 30 
de agosto, que deve contar com a par-
ticipação das principais lideranças do 
setor varejista. “Temos uma demanda 
muito grande. O interesse pela China tem 

SBVC apoia missão
à China em agosto

crescido muito”, revela o presidente da 
SBVC, Eduardo Terra – um dos organi-
zadores da missão. O país asiático dei-
xou de ser reconhecido como copiador 
de produtos de outras origens para se 
tornar uma nação capaz de incentivar e 
promover uma revolução tecnológica.

Com o objetivo de prosseguir no caminho 
do desenvolvimento, a China tem estimula-
do ecossistemas digitais. Outro importante 

Tenha acesso aos estudos
e pesquisas da SBVC
O endereço eletrônico da SBVC disponibiliza o conteúdo completo dos estudos 
e pesquisas da entidade de forma simples, rápida e gratuita. No 
site da entidade, também é possível ter acesso à agenda de even-
tos, análises do setor (snapshot), artigos e notícias fundamentais 
para balizar os negócios – além, é claro, do conteúdo completo 
de todas as edições do SBVC News. Confi ra em sbvc.com.br

FONTE DE CONSULTA

pilar do fortalecimento chinês está base-
ado no comércio cross-border, no qual as 
transações comerciais vão além do próprio 
território e atendem aos clientes globais. 
O fortalecimento desse comércio se com-
plementa com sistemas que permitem a 
integração da loja física com a loja digital, 
sempre amparadas pela possibilidade de 
pagamento por meio de smartphones. “Va-
mos buscar novas ideias para o varejo brasi-
leiro”, ressalta o presidente da SBVC. 

Objetivo é levar os líderes do varejo brasileiro para 
conhecer a transformação tecnológica que o país asiático 
tem desenvolvido silenciosamente nos últimos tempos
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