
• O setor de varejo está em fran
ca expansão no Brasil. Quais fa
tores o senhor enumera como 
os mais benéficos? 
A expansão do varejo brasileiro 
vem sendo impulsionada funda
mentalmente pelo aumento da 
renda e do emprego, fatores que 
contribuem para significativa 
melhoria do poder de consumo. 
Esses movimentos, analisados à 
luz da participação feminina no 
mercado de trabalho - nas duas 

últimas décadas foram 11 milhões 
a mais de mulheres no mercado de 
trabalho formal -, têm promovi
do uma mudança significativa na 
cesta de compras. Atributos como 
praticidade, entretenimento e tec
nologia têm permitido a inclusão 
de novas categorias e acesso a 
novos produtos, especialmente 
os de maior valor agregado. No 
Grupo Pão de Açúcar (GPA) de
senvolvemos estratégias e mo
delos de operação para atender e, 
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em alguns casos, antecipar essas 
demandas. Outro fator que deve 
ser considerado é o crescimento 
econômico das regiões Nordeste 
e Centro-Oeste, que tem sido de 
grande relevância para que o setor 
varejista cresça de maneira saudá
vel, pois permite uma expansão 
além dos centros urbanos onde 
estão as economias mais maduras, 
dando novo fôlego ao setor. 

• E quais os problemas o setor 
deve vencer para crescer de 
forma exponencial? 

Temos grandes oportunidades 
e desafios e elencaria aqui dois 
deles que devem ser considera
dos na análise do crescimento 
do setor varejista. O primeiro é 
a oferta de mão de obra, sobre
tudo para atividades especiali
zadas e técnicas; e o segundo, 
o da disponibilidade de bons 
pontos para a instalação das 
lojas. No caso do Grupo Pão 
de Açúcar, já mapeamos esses 
desafios e montamos um plano 
de ação para não só atender a 
essa demanda, como também 
para gerar valor e diferencial 
competitivo ao nosso negócio, 
hoje e nos próximos anos. Para 
a questão da mão de obra, de
senvolvemos alguns programas 
de capacitação dos colaborado
res e investimos em projetos 
de desenvolvimento, ações de 
retenção e de atração de talen
tos. Já na área imobiliária e de 
expansão, criamos em 2009 o 
GPA Malls & Properties, uma 
empresa que vem atuando forte
mente na prospecção antecipada 
de pontos e na constituição de 

um banco de terrenos que possi
bilite a execução do nosso agres
sivo plano de expansão, além de 
atuar na captura de sinergias e 
de rentabilizar os ativos entre os 
setores varejista e imobiliário. 

• Como o Grupo Pão de Açúcar 
está agindo para conquistar 
mercado com os novos consu
midores nos centros urbanos 
e nas regiões mais remotas 
do País? 

O cliente é nossa razão de ser. 
Todas as estratégias e ações 
realizadas pela companhia têm 
como objetivo oferecer a melhor 
experiência de compra para cada 
perfil de consumidor em cada 
uma de nossas lojas. Para isso, 
além de prestar um serviço de 
qualidade, premissa do Grupo 
Pão de Açúcar, é preciso co
nhecer e estudar o comporta
mento dos consumidores com 
profundidade, em cada mercado, 
com visão de longo prazo, para 
poder identificar qual é o mo
delo de negócio que melhor irá 
atender às suas necessidades e 
expectativas no atual cenário e 
também no futuro. Nesse senti
do, nossa estratégia multicanal 
nos permite oferecer diferentes 
formatos de loja em diversos 
segmentos de varejo - eletroele-
trônicos, atacarejo, hiper, super 
e minimercados, e-commerce 
e delivery -, que possibilitam, 
mediante a demanda do consu
midor e características socioeco
nómicas de cada mercado, ter o 
modelo, ou uma composição de 
formatos mais adequados para 
cada praça. 

• Qual a importância da diversifi
cação das marcas em mini, su
per e hipermercados do grupo? 

Temos o cliente no centro das 
nossas decisões e nossa estraté
gia omni-channel está diretamen
te relacionada à sua demanda e 
ao seu comportamento cada vez 
mais multicanal. Ao oferecer 
uma solução diversificada de 
marcas, formatos, sortimento e 
serviços, conseguimos atender 
o consumidor em seus diferentes 
momentos de compra. No caso 
do Extra, nossa estratégia prevê 
uma arquitetura de marca com 
operações em hiper, super e mi-
nimercados, atuação no comércio 
eletrônico para não alimentos e 
alimentos (Extra Delivery) com 
o site www.extra.com.br, além de 
postos e drogarias. Essa é uma 
clara resposta à demanda do con
sumidor multicanal, em que po
demos atendê-lo com diferentes 
modelos em uma única marca, 
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que ele reconhece e mantém uma 
relação de confiança. O Pão de 
Açúcar, com um posicionamento 
baseado em inovação e sortimen
to diferenciado, atende a outro 
momento de compra, tanto em 
lojas físicas como pela internet 
com o Pão de Açúcar Delivery. 
No varejo não alimentar, con
seguimos oferecer um portfólio 
de negócios bastante completo, 
com marcas reconhecidas, forte 
presença no mundo físico e tam
bém no e-commerce, com nomes 
como Casas Bahia e Ponto Frio. 
E, para citar um dos negócios 
com maior crescimento dentro da 
companhia, temos o atacado de 
autosserviço com o Assaí, focado 
no pequeno comerciante e trans
formador, mas que também vem 
atraindo o consumidor final que 
busca vantagens nas compras de 
grandes volumes. Portanto, nossa 
estratégia está diretamente rela
cionada aos comportamentos e 

perfis do consumidor, seus há
bitos de consumo e suas neces
sidades, sempre alicerçada em 
estudos e pesquisas. É com base 
nessa inteligência que desenvol
vemos os formatos adequados a 
essas demandas. 

• Qual o significado do varejo vir

tual para o grupo em geral? 
O e-commerce é uma tendência 
mundial e tem muito para cres
cer no Brasil. Há algum tempo 
já observamos uma expressiva 
expansão no hábito de compras 
pela internet e temos acompa
nhado a evolução desse mercado 
com lançamentos de platafor
mas e serviços valorizados pelos 
nossos clientes. Fomos uma das 
primeiras empresas a investir nes
se mercado há cerca de 20 anos, 
com o Pão de Açúcar Delivery, 
o primeiro supermercado virtual 
do País, e, desde então, evoluí
mos sempre acompanhando os 

avanços desse modelo de negócio. 
Com a Nova Pontocom, criada em 
2011, conseguimos reunir marcas 
fortes e relevantes no segmento 
não alimentar: CasasBahia.com. 
br, Pontofrio.com e Extra.com. 
br. No caso do Extra.com.br, é o 
único varejista que reúne as ven
das de alimentos e não alimentos 
em uma única plataforma e, mais 
recentemente, com o lançamento 
do marketplace, passou a contar 
com um sortimento de diferentes 
lojistas, oferecendo a conveniên
cia para o cliente de poder rea
lizar a compra de lojas variadas 
e efetivar o pagamento em uma 
única transação. Além do amplo 
sortimento de produtos oferecidos 
nesses sites, operamos também 
com o Barateiro.com, para venda 
de produtos com pequenas ava
rias, e o PartiuViagens.com.br, 
de pacotes turísticos, negócios 
recentes também lançados para 
o ambiente virtual. 

e 
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• Os senhores pretendem ser 
mais agressivos este ano com 
relação ao atendimento ao 
cliente e às vendas? 

O cliente está no centro das nossas 
decisões e dos nossos negócios. 
Atendê-lo cada vez melhor é a 
principal meta do GPA e vamos 
continuar focados nisso, estudan
do o que nossos clientes querem 
e trabalhando continuamente para 
traduzirmos suas expectativas em 
uma experiência de compra cada 
vez melhor. 

• A criação de marcas próprias 
para venda de produtos é uma 
ferramenta mercadológica (de 
divulgação) ou apresenta retor
no financeiro significativo? 

Eu diria que as duas coisas, mas 
em diferentes patamares. O Gru
po Pão de Açúcar foi o pioneiro 
no lançamento de marcas pró
prias no Brasil e, desde então, a 
empresa mantém um processo 
de monitoramento e evolução 

contínua desses produtos. Hoje, 
embora venha apresentando cres
cimento constante, a participação 
dos itens de marcas próprias no 
varejo brasileiro ainda é pequena 
se comparada aos players inter
nacionais e há um grande espaço 
para crescimento. Essa é uma das 
prioridades do grupo em nosso 
planejamento estratégico e temos 
feito várias ações que nos diferen
ciam da nossa concorrência, espe
cialmente no que se refere ao sor
timento e qualidade dos produtos 
oferecidos. Essa estratégia nos 
permite trabalhar com conceitos e 
valores que estão de acordo com 
os do grupo e em consonância 
com o perfil dos nossos consu
midores. O fato de o mercado de 
marcas exclusivas estar aquecido 
no Brasil - segundo a Nielsen, 
em 2012 o segmento movimen
tou 2,8 bilhões de reais de fatu
ramento, mais que o dobro do 
registrado há seis anos - mostra 
que esses produtos conquistaram 

o consumidor. Ele opta por esses 
produtos pela qualidade e sorti
mento, por atenderem às suas 
necessidades. 

• Qual será o futuro do varejo 

no Brasil? 
O futuro do varejo é muito pro
missor. Os fundamentos da eco
nomia são sólidos, os bancos 
estão saudáveis, temos uma si
tuação de quase pleno emprego 
e elevados níveis de renda, com 
uma classe média emergente e 
manutenção dos patamares de 
consumo das classes A/B. Se 
falarmos em expansão, vale res
saltar o crescimento das capitais 
e cidades das regiões Nordeste 
e Centro-Oeste. Quanto às ten
dências, podemos frisar o ama
durecimento do conceito de 
multicanalidade, o crescimento 
do e-commerce e de tecnologias 
para facilitar e melhorar a expe
riência de consumo. 
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Text Box
Fonte: Lide Varejo, São Paulo, ano 1, n. 1, p. 20-24, 2013. 




