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Por Renata Moreira

Mais valor
produzido
pelo varejo
Como uma empresa de varejo sabe o valor que tem no mercado? O que faz ela ter mais ou
menos valor? Qual a importância de saber o que pensam seus stakeholders? O que faz a
H. Stern ter valor para seu público? Porque a InBrands consegue envolver seu consumidor?
Qual o segredo da Netshoes? Essas são algumas reflexões que podem ser feitas a partir da
pesquisa Mais Valor Produzido pelo varejo, feita a pedido do Centro de Inteligência Padrão
para a revista Novarejo, com coordenação técnica da consultoria DOM Strategy Partners
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O valor de uma empresa é produzido a partir da interação
dela com os diferentes públicos,
segundo Daniel Domeneghetti,
CEO da DOM Strategy Partners.
O estudo Mais Valor Produzido realizado a pedido do Centro de Inteligência Padrão para a revista Novarejo,
possui foco específico no varejo e avalia
a capacidade de uma empresa gerar
e proteger valor para seus diferentes
stakeholders, principalmente clientes,
acionistas e funcionários. “A pesquisa
tem o propósito de identificar os varejistas que conseguiram obter e gerar mais
valor”, explica Domeneghetti que esteve à frente da iniciativa.
Por meio dos ativos imagem e credibilidade, o estudo chegou à reputação
das empresas. E, ao avaliar a relação
entre a gestão e a competitividade, obteve-se a performance, ou resultado, da
empresa varejista. Quem teve um maior
equilíbrio entre reputação e performance na pesquisa, apresentou maior valor
produzido (confira a metodologia da
pesquisa no Box). As empresas que se
destacaram nos diversos segmentos podem ser conferidas nesta matéria.
De acordo com o CEO da DOM
Strategy Partners, a definição de valor
varia de segmento para segmento. Por
exemplo, os ativos mais importantes
para o varejo supermercadista são diferentes daqueles que são relevantes ao
farmacêutico. Alguns ativos são padronizados e comuns em termos de relevância, como o relacionamento com o cliente e marca. Outros são mais específicos,
como inovação. “A partir do momento
em que a empresa entende sua equação
específica baseada no que os públicos
acham mais importante, pode-se trabalhar para melhorar os ativos e aumentar
ainda mais o valor produzido”, afirma.
Credibilidade
Para a H. Stern a credibilidade
diante de seu público é essencial, e
ela é trabalhada de diversas formas.
Uma delas é que há muitos anos a
joalheria investiu em um laboratório

gemológico interno, capaz de identificar a autenticidade e qualidade das
pedras. Segundo Christian Hallot,
embaixador da H. Stern, a joalharia
é uma das poucas no Brasil que conta com laboratório próprio. A ideia é
não depender de terceiros e oferecer
maior confiabilidade ao consumidor.
Visando à transparência, assim
como a aproximação com o cliente,
a varejista oferece também um tour
guiado pela sede da H. Stern no Rio
de Janeiro. “Abrimos nossa empresa à
visitação pública. As pessoas entram,
recebem um headphone, e são guiadas
por 15 minutos pela área de produção
onde conhecem as etapas do processo”,
afirma Hallot. Desde 1954, passaram
pelo prédio da empresa quase seis milhões de pessoas. A
marca também investiu em uma universidade corporativa
para formar seus funcionários. O treinamento é rígido, dura
um ano, e os alunos são aprovados com notas mínimas de
8,5. “Somos muito exigentes e exigidos. Todos os funcionários passam pelo curso. Até o sr. Hans Stern (1922–2007),
fundador da empresa, fez as provas. Somos uma empresa
de comércio e indústria, todos têm de saber a mesma coisa e
falar a mesma linguagem”, explica Hallot.
Além da qualificação, a universidade retém a equipe. São
três mil funcionários e quase metade possui mais de dez anos
de casa – o próprio Hallot já soma 35 anos. Ele garante que a
rotatividade não passa de 2% ao ano, especialmente porque há
possibilidade de crescimento profissional. Outro aspecto apontado por Hallot, como cuidado da empresa na relação com

Christian
Hallot, da
H. Stern
“Somos muito
exigentes e
exigidos. Todos
os funcionários
passam pelo
curso. Até o
sr. Hans Stern
(1922–2007),
fundador da
empresa, fez
as provas”

seu público, está relacionado à compra
da matéria-prima e controle dos fornecedores. “Compramos de empresas certificadas, o cliente sabe que a pedra não
prejudicou a natureza”, afirma. Além
disso, segundo o embaixador, a boa
relação com fornecedores faz com
que a H. Stern seja uma das primeiras joalherias a ser procurada cada
vez que uma pedra de alta qualidade
é encontrada no Brasil.
A companhia – que está presente
em 37 países por meio de 160 lojas
próprias e outros 140 pontos de venda
operados por parceiros comerciais –

N O V A R E J O j a n e i r o / f e v e r e i r o 2 0 1 4 61

INTELIGÊNCIA MVP

campanha
poderosas do
brasil, da C&A
Projeto inspirado
na mulher
brasileira e
que relaciona
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foi destaque na pesquisa Mais Valor
Produzido como o varejo de joias de
maior valor. Dentre os critérios de
destaque, ganhou relevância em Legitimidade de Posicionamento, dentro
do ativo Credibilidade.
Também com foco na credibilidade, alguns dos pilares da bandeira
do Supermercado Pão de Açúcar está
nos ativos sustentabilidade e qualidade
de vida. A empresa afirma que esses
conceitos são trabalhados há bastante
tempo, tanto por meio de campanhas
de marketing, como por meio de iniciativas como as estações de reciclagem
e o programa Qualidade desde a Origem. E essas características da empresa
estão bastante relacionadas na forma
como seus stakeholders veem a companhia. Ela se destacou na pesquisa no
critério Relacionamento com Clientes,
no ativo Credibilidade.
Equipe
O atendimento e a comunicação
com o consumidor também são ativos
muito importantes na Ri Happy, destaque do varejo de brinquedos na MVP.
“É alma da empresa. Lidamos com

emoção o tempo todo. É impossível ter
produto voltado para a criança e não
cuidar da emoção”, afirma o diretor de
marketing da Ri Happy Brinquedos,
Mario Honorato.
Ele explica que o funcionário é treinado para orientar o consumidor, mesmo que isso se resuma a indicar a opção
mais barata, assim como entender sobre
brinquedos mais apropriados para cada
faixa etária. “Caso a loja não tenha o
brinquedo buscado, os funcionários são
orientados a informar ao cliente onde
pode encontrar, mesmo que seja no
concorrente. O cliente fica satisfeito e
cria uma relação de confiança com a
Ri Happy. A credibilidade é algo que
demanda disciplina e segurança o tempo todo”, afirma Honorato.
No segmento ótico, é ainda mais
relevante ser didático e transparente,
uma vez que quando se trata de óculos
para correção de visão, em muitos casos
o consumidor precisa de orientação. Andre Hein Kliemann, diretor de marketing da Fototica, afirma que a empresa
busca fazer um balanço adequado entre
curto e longo prazo dos ativos relacionados a Reputação e Performance. Contudo, reconhece que consegue mensurar
melhor os investimentos voltados ao resultado. “Os investimentos em reputação são intangíveis. É mais difícil avaliar,
pois ele se dá no dia a dia, é o treinamento do funcionário, uma melhoria no
laboratório ou na entrega”, avalia.

Práticas
que geram
valor
Investir em tecnologia reduz
custos e melhora a eficiência dos
processos (há aprimoramento
de performance). Também melhora a experiência de compra,
principalmente on-line;
Boa comunicação e interação
com os diferentes públicos
geram melhoria na imagem e
maior credibilidade (reputação
é reflexo dessa equação).
Inovação, atendimento e relacionamento com a marca são
ativos intangíveis que geram
valor no varejo em intensidades diferentes dependendo do
segmento.
Transparência, controle de
fornecedores e certificado de
origem dos produtos à venda,
revelam o cuidado da varejista
com o público. Sustentabilidade e estímulo à qualidade de
vida têm o mesmo papel.
Qualificação, treinamento da
equipe, plano de carreira não
só resultam em melhor atendimento ao consumidor como
mantêm estáveis as taxas de
rotatividade (melhorando a
competividade da empresa).
Capacidade de entendimento
regional das demandas demonstra conhecimento sobre
os hábitos locais muito embora
se atue nacionalmente.
Foco em sinergias gera escala
e melhores negociações com
fornecedores; isso gera maior
competividade.

cabide inteligente
Na C&A, peça apresenta a
quantidade de likes que a
roupa recebeu no Facebook
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Na C&A, o treinamento da equipe
também é um forte ativo. A empresa,
que tem mais de 70 anos de história,
quase 40 deles no Brasil, conta com 18
mil funcionários. “Temos uma credibilidade grande com as pessoas como
empregador. Somos vistos uma escola
de varejo”, afirma Paulo Correa, vicepresidente comercial.
Na avaliação do executivo, esse é
também um dos motivos pelo qual a
empresa é bem recebida ao abrir loja
em regiões brasileiras em que ainda não
está presente. “Primeiro pelo volume de
novas vagas que geramos e depois pelo
processo de treinamento, avaliação e
oportunidades de carreira que são criadas dentro da loja. A empresa passa a
ser objeto de desejo para quem quer
trabalhar”, completa.
A atuação internacional da multinacional a ensinou que não pode despejar as tendências de moda de outras
regiões. É preciso ouvir e entender as
demandas da mulher brasileira, que
são completamente diferentes da europeia, americana, asiática... Por isso,
a empresa tem investido em entender
as preferências locais. “Traduzimos
esse conhecimento em coleções que
se tornam sucesso de vendas.” A varejista conta com um conselho fashion,

composto por duas mil clientes. Segundo Correa, a empresa interage com o
grupo o tempo todo. A publicidade, a
coleção nova, os preços, são apresentados, dentre outros temas. Algumas
coleções são voltadas para regiões específicas; o Nordeste, por exemplo, ganha
mais cores e estampas. A varejista também oferece consultoria de moda nas
lojas e na web por meio do Facebook e
do blog Com que Look eu Vou, no qual
estilistas e blogueiras respondem a dúvidas sobre moda. Uma ação inovadora
recente permitia aos clientes saber quais
peças tinham maior aceitação por meio
de cabides que apresentam quantos likes
do Facebook ela recebeu. A empresa se
destacou na MPV no critério Confiança, dentro do ativo Credibilidade.

Michel Sarkis,
da Inbrands
Não é intenção
fazer o
consumidor
identificar a
companhia
por trás de
12 marcas

Competitividade
Foi com o propósito de melhorar sua
competitividade e gestão que a InBrands
passou os últimos dois anos fazendo a integração das 12 marcas que desenvolve
(Ellus, Ellus Second Floor, Ellus Accessories, Richards, Richards Selaria, VR,
VR Kids, Salinas, Alexandre Herchcovitch, Bobstore, Mandi e a joint-venture
Tommy Hilfiger). Embora cada marca
mantenha sua própria identidade, sua
comunicação e seu relacionamento individual com o cliente, são integradas por
meio da InBrands em uma plataforma
que oferece escala. Dessa forma, a companhia ganhou sinergia comercial e de
custo, tem escala para negociar melhor
produtos e pontos de vendas.
“O modelo parte de uma premissa
fundamental: Nós somos uma plataforma de consolidação de várias marcas,
não dialogamos com o consumidor.
Ele não necessariamente identifica – e
nem é nosso desejo de comunicar – que
a InBrands está por trás daquela marca”, afirma Michel Sarkis, CEO da
Inbrands. Ele explica que a imagem e
credibilidade são trabalhadas da mesma
forma que a performance, mas individualmente por cada marca. Porém, a proposta é a mesma para todas: “entregar
o prometido como proposta de marca”,
afirma. A empresa se destacou na pesquisa pelo critério Eficiência na Gestão
de Holding de Marcas dentro do ativo
competitividade.
No segmento de cash & carry –
que está em plena expansão no Brasil,
ganhando cada vez mais visibilidade e
adeptos – a concorrência está acirrada
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Metodologia

e o caminho também é ser competitivo.
Para o Assaí Atacadista, a lealdade é
algo construído continuamente, principalmente porque a empresa também
atende pessoas jurídicas, público muito
focado em preço. Uma das ações da
empresa para atender melhor o cliente
é o serviço de televendas, que, além de
fazer cotações de preços, funciona como
um balcão de negócios pelo qual os consumidores podem negociar melhores
ofertas e condições de pagamento direto com o gerente.
Inovação
Para a Netshoes,
a inovação e a experiência de compra
são muito importantes, e
nesse caso é a tecnologia a viabilizadora. Por exemplo, embora receba
das indústrias a imagem dos produtos,
a Netshoes fotografa cada um dos produtos em estúdio. Também tem redação
própria para fazer a descrição dos produtos ao invés de usar a fornecida pelo
fabricante. Por quê? “Porque a gente
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construção da lealdade
A Assaí Atacadista oferece serviço de
televendas por meio do qual é possível negociar

Renato Mendes,
da Netshoes
“Quando se aumenta
a chance de acerto
do cliente, diminui-se
o volume de troca”

A pesquisa Mais Valor Produzido
(MVP), realizada pela DOM
Strategy Partners a pedido do Centro
de Inteligência Padrão para a revista
Novarejo, parte da Metodologia
Enterprise Value Management (EVM),
exclusiva e proprietária (registrada) da
DOM Strategy Partners. O estudo faz
um quadrante por setor/segmento da
economia com os principais ativos e
direcionadores estratégicos de valor.
Para fazer o estudo, foram selecionados 22 setores da economia para
avaliar a performance das principais
empresas, nos ativos e direcionadores
selecionados como geradores e protetores de valor tangível e intangível, a
partir da interação contínua e saudável
da empresa com seus diversos públicos, ao longo do tempo. Depois, o estudo foi particularizado, desdobrando o
setor de varejo em 24 segmentos.
Foi feita a análise das mil maiores
empresas, em ranking formado pela
combinação das mil maiores do “Valor
Econômico” e da “Exame” e também
as 400 maiores do varejo, excluindo
as holdings, e organizando-as nos 24
segmentos escolhidos, incluindo dados
da Edição Especial de NOVAREJO.
O processo de avaliação durou oito
meses, de março a outubro de 2013.
Mensalmente, a equipe de pesquisadores, analistas e consultores da DOM,
especializados na metodologia EVM,
avaliou cada um dos ativos e direcionadores de valor selecionados por quadrante de valor da Metodologia EVM.
Em paralelo, foram estudados
os principais rankings, pesquisas e
relatórios, tanto setoriais, como por
ativo, produzidos pelas principais
associações, publicações, institutos de
pesquisa e organizações do mercado.
Com isso, foram pré-selecionadas as
200 principais empresas, todas com
suas respectivas notas individuais por
ativo e direcionador, bem como suas
notas ponderadas por quadrante de
valor da Matriz EVM.
Por fim, os pesquisadores de
campo conversaram com os principais
stakeholders dessas 200 empresas,
refinando suas notas, reparametrizando os pesos de ativos e direcionadores,
gerando o ranking final das empresas
que mais produzem valor, a partir da
percepção, avaliação e recomendação
de seus stakeholders sobre as análises
técnicas feitas.
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DIRECIONADORES
DE GERAÇÃO E
PROTEÇÃO DE
VALOR TANGÍVEL
E INTANGÍVEL

O boticário é destaque
A companhia apresentou o
maior valor dentre todas as
varejistas avaliadas

Outros setores
chegam ao varejo
Em meados dos anos 90, a Ipiranga mudou seu posicionamento de simples posto de combustíveis para se tornar um centro de serviços. A partir daí, desenvolveu a estratégia pela diferenciação por meio da oferta de novos produtos e serviços. O intuito é materializar e consolidar ainda
mais a proposta de um lugar completo.
“Nossa estratégia está ligada à diversificação no varejo, pois é desta forma que nos diferenciamos no mercado”, afirma Leocadio Antunes Filho, diretor-superintendente da Ipiranga. A empresa lançou as lojas de conveniência am/pm e seus produtos de marca própria, as padarias,
as franquias Jet Oil e Jet Oil Motos, o programa de fidelidade Km de Vantagens, assim como os
sites de e-commerce.
E esse movimento de entrada no varejo tem ocorrido com intensidade por parte da indústria.
Havaianas, Hering, Nestlé, Bauducco, Samsung, dentre tantas outras empresas, têm aberto
lojas próprias ou trabalhado no porta a porta, garantindo um espaço no varejo.
Esse é um dos motivos pelos quais essas empresas estão na pesquisa Mais Valor Produzido.
Segundo Daniel Domeneghetti, da DOM Strategy Partners, são operações de bens de consumo
que estão na dinâmica do varejo. Para o especialista, a indústria não necessariamente sai na
frente do varejo quando atua na ponta. São aspectos diferentes. “O varejo tem um conhecimento de ponto de venda que a indústria não tem. Em compensação, em gestão logística
algumas indústrias têm mais conhecimento”, afirma. Da mesma forma que a indústria está
chegando ao consumidor, o varejo se transmuta em indústria ao investir em marca própria.
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treinados ao invés de terceirizar, o que
diminuiria o custo com funcionários. “Se
a gente encarar o serviço de atendimento
como despesa, faz todo sentido terceirizar, mas se eu vejo como core business,
não é despesa. É investimento”, avalia.
Porém, como tornar o negócio
rentável, uma vez que os detalhes significam custo? Aí entra a inovação. A
empresa criou uma opção de troca
de produtos na internet sem precisar
contar com um atendente. No início
apenas 5% dos consumidores aderiram, mas hoje já é a opção de metade
dos usuários que fazem trocas. Mendes
explica, ainda, que as fotos próprias,
com diversos ângulos do produto e
uma descrição detalhada de cada um,
ajudam a reduzir as demandas de desistências, trocas e o consequente custo
da empresa com logística reversa.
Outra tecnologia que ajuda a reduzir os custos com trocas é o Shoeftr,
exclusividade da empresa no Brasil. Por
meio dela é possível fazer uma comparação 3D entre o modelo desejado e o
calçado que está no pé do cliente – ele
checa a numeração ideal diminuindo o
risco de errar de tamanho. “Quando

REPUTAÇÃO

aumento a chance de acerto do cliente,
diminui-se o volume de troca. Ficamos
mais competitivos”, avalia.
Embora estejamos abordando diversos caminhos em que as empresas
buscam para acertar, Sergio Herz, CEO
da Livraria Cultura, destaca que errar
faz parte do processo. O importante
é a resposta que a empresa oferece ao
consumidor após o erro. “Muitas vezes
a gente ganha mais credibilidade com
o cliente quando erramos e em seguida consertamos. Quando houver erro,
é importante não tentar justificar, mas
resolver”, avalia. “A construção de uma
imagem é um trabalho de formiguinha,
não é um trabalho que se consegue do
dia para a noite”, completa. Segundo o
CEO, a Livraria Cultura tem investido
muito em gestão para a realização dos
processos com eficiência, buscando superar os desafios de entregas dentro da
data, diante da falta de infraestrutura do
País. A varejista se destacou na pesquisa
pelo critério Pioneirismo Digital dentro
do ativo Imagem.
Quando se trata de alimentação, a
pressão sobre a qualidade dos produtos é
ainda maior. Para o McDonald’s, o alto
padrão de higiene exigido na elaboração dos produtos, o cuidado com a fabricação e o transporte dos ingredientes
fazem parte do foco diário. “Queremos
que o consumidor tenha sempre uma
experiência incrível ao ter contato conosco e isso vai além da qualidade, é
intangível, pois está na percepção dele.
Isto está relacionado também à gestão e
capacitação do público interno e à realização de pesquisas constantes”, afirma
Hélio Muniz, diretor de comunicação
da Arcos Dorados do Brasil, operadora
de franquias do McDonald’s no País.

Causas e Bandeiras
Sustentabilidade
Governança Corporativa
Transparência
Confiança
Evolução/Maturidade
Posicionamento e Comunicação Institucional
Relacionamento com Stakeholders
Relacionamento com Clientes

Imagem
Fortalecimento Institucional
Legitimidade de Posicionamento
Singularidade de Posicionamento
Diferenciação Setorial
Modernidade Digital
Criatividade Aplicada
Reconhecimento de Atributos de Marca
Cultura Genuína de Marca
Representatividade de Marca para Mercado
Relevância de Marcas e Símbolos para Consumidores
Estima e Conexão Emocional dos Clientes
Presença e Efeito de Mídia
Atuação em Redes Sociais
Redes, Comunidades: Engajamento
Redes, Comunidades: Trend Setting
Internacionalização da Marca
Nacionalização da Marca
Transformação Setorial
Interatividade
Experiência Multicanal
Experiência Sensorial
Experiência de Loja
Imagem Corporativa
Aspiracional no Segmento
Reposicionamento de Imagem
Reposicionamento Competitivo
Pioneirismo Multicanal
Pioneirismo Digital

Competitividade

Gestão

RESULTADOS

A transformação do varejo, ainda
que mais lenta no Brasil, está
forçando as empresas a repensarem
suas estratégias, incluindo expansão,
eficiência e produtividade
entende que é importante oferecer uma
foto em alta resolução com vários ângulos para o cliente visualizar melhor o
produto. A página de produtos oferece
ao menos cinco ângulos para o consumidor. Dessa forma, permite também
oferecer a tecnologia de mouseover –
quando o usuário passa o mouse sobre a
imagem e a vê ampliada”, explica Renato Mendes, gerente de marca e assuntos
corporativos da Netshoes, empresa que
ganhou destaque na pesquisa pelo critério Aceleração dentro do ativo Gestão.
O mesmo serve para o serviço de
atendimento telefônico da empresa. A
opção foi manter funcionários próprios

Credibilidade

Visão de Mercado
Estratégia (Realização/Entrega)
Crescimento
Crescimento Fora dos Grandes Centros
Aceleração
Expansão Geral no Período
Expansão no Segmento
Crescimento por Fusão
Crescimento por Aquisição
Modelo de Negócio – Operação/Gestão
Modelo de Negócio – Estrutura/Arquitetura
Maior Crescimento Representatividade On-line/Off-line
Consistência
Representatividade no Segmento
Integração com Cadeia de Suprimentos
Inovação: Diferenciação em Produto
Inovação: Diferenciação em Serviço
Inovação: Diferenciação em Proposta de Valor
Modelo de Expansão
Internacionalização Corporativa
Nacionalização/Presença
Poder Comercial
Diversificação
Share of Market
Preferência dos Clientes (RFV)
Penetração
Promoção de Produtos e Serviços
Operação de Franquias
Operação em Vendas Diretas
Operação em E-Commerce
Amplitude Multicanal
Performance Multicanal
Potencial Setorial

INTERNO

Gestão de Talentos
Eficiência e Performance
Qualidade em Serviços
Qualidade Produtiva
Modelo de Gestão
Aplicação de Tecnologia da Informação
Utilização das Tecnologias Digitais
Gestão Multinegócio
Eficiência na Gestão de Holding de Marcas
Emprego
Diversidade
Formação de Profissionais
Clima Organizacional
Cultura Corporativa
Cultura do Cliente
Qualidade de Atendimento em SAC
Conhecimento Corporativo
Atuação Local
Adaptação de Modelo de Negócio

EXTERNO
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Afinal, o que significa gerar valor para o varejo?
“Valor”vai além da oferta. Significa orientar
a empresa para estratégias mais inteligentes
que a simples divulgação de ofertas. Significa
pensar o negócio em função de atributos
relevantes para o consumidor, o acionista, a
sociedade, a cadeia de valor como um todo

Embora em segmentos distintos, a empresa tem ação parecida com a da H. Stern. Ao perceber que o consumidor está
cada vez mais preocupado não só com a qualidade, mas com
a origem do produto e como a toda a cadeia produtiva afeta
o meio ambiente, o McDonald’s instituiu o programa Portas
Abertas. Nele, pessoas são levadas para conhecerem as fábricas de pães, carnes e o operador logístico, além da Refricon,
que processa (lava, corta e embala) os vegetais. Um descuido
na produção pode gerar grandes prejuízos para as empresas
do segmento de alimentação. A marca de suco da Ades, da
Unilever, sofreu com isso no ano passado, quando uma crise
ocasionada por erros no controle de qualidade de produtos
da marca a levou a distribuir cerca de 90 unidades de suco de
maçã envasadas com soda cáustica.

Reputação é um gargalo
O destaque da pesquisa é O Boticário, que apresentou o
maior valor dentre todas as varejistas. A empresa se destacou
também no segmento Farmácias, Medicamentos e Perfumaria,
assim como em Franquias. Ganhou relevância pelo critério
Sustentabilidade, no ativo Credibilidade, e nos critérios Modelo de Negócio – Estrutura/Arquitetura, Diversificação e
Operação de Franquias no ativo Gestão.
Contudo, Domeneghetti, da DOM Strategy Partners,
alerta que, embora o destaque de algumas empresas em determinado segmento seja positivo, não significa, necessariamente,
que ela está investindo muito em todos os ativos, mas que ela
está melhor do que as demais varejistas. Apesar de todas as
empresas entrevistadas afirmarem que investem igualmente

em imagem, credibilidade, competitividade e gestão, o especialista destaca que é difícil, dentro da cultura de varejo, ter
uma atuação estruturada para gerenciar esses ativos. O setor
ainda é muito mais focado em performance. Segundo ele, ainda, muitas varejistas têm valor e potencial escondidos porque
não materializam, ou seja, não conseguem identificar os ativos e
não levam seus pontos fortes para a gestão. “Algo que poderia se
transformar em valor efetivo acaba ficando embaixo do tapete”,
avalia. A pesquisa pode ajudar o varejista a observar os aspectos
que seus públicos mais apreciam e observar os ativos que a
empresa poderia investir ou desenvolver mais. “Sem perder a
mão do foco no resultado, é fundamental que o varejo tenha a
capacidade de apropriar alguns ativos estratégicos e gerenciá-los, para poder trabalhar valor e diferenciação”, finaliza.v

confira os destaques da pesquisa MVP
Segmentos

Empresas

Ativos mais relevantes por segmento

Empresas

Ativos mais relevantes por segmento

Artigos Esportivos

Centauro
Bayard
Track & Field

Reconhecimento de atributos de marca

Inovação: diferenciação em produto

Óticas

Fototica
Óticas Diniz
Óticas Carol

Experiência sensorial

Inovação: diferenciação em produto

Atacado

Assai
Martins
Makro

Modelo de negócio – estrutura/arquitetura

Penetração

Postos de Combustíveis

Ipiranga
Petrobras BR
Ale Combustíveis

Atuação local

Formação de profissionais

Calçados

Alpargatas (Havaianas)
CNS
Loja Melissa

Qualidade produtiva

Diversificação

Serviços Automotivos

Localiza
Dpaschoal
Hertz

Inovação: diferenciação em serviço

Formação de profissionais

Casa, Móveis e Decoração

Etna
Tok Stok
Via Varejo

Qualidade produtiva

Crescimento fora dos grandes centros

Super e Hiper Mercados

Pão de Açúcar
Walmart
Prezunic

Modelo de expansão

Inovação: diferenciação em serviço

EletroEletrônicos

Apple
Whirlpool
Samsung

Inovação: diferenciação em produto

Presença e efeito de mídia

Telefonia

Claro
VIVO
TIM

Pioneirismo digital

Presença e efeito de mídia

Livrarias, Cultura e Entretenimento

Livraria Cultura
Saraiva
Cinemark

Modernidade digital

Operação em e-commerce

Varejo Online/E-Commerce

Netshoes
Novapontocom
Dafiti

Operação em e-commerce

Consistência

Farmácias, Medicamentos e Perfumaria

O Boticário
Natura
Drogaria Onofre

Consistência

Experiência sensorial

Turismo

CVC
TAM Viagens
Decolar.com

Adaptação de modelo de negócio

Atuação em redes sociais

Franquias

O Boticário
Localiza
Cacau Show
H. Stern
Vivara
Amsterdan Sauer
C&A
Casas Bahia
Lojas Renner

Operação de franquias

Modelo de expansão

Brinquedos

Ri Happy
Alô Bebê
PBKids

Experiência sensorial

Modernidade digital

Legitimidade de posicionamento

Internacionalização da marca

Vestuário

Qualidade produtiva

Reconhecimento de atributos de marca

Penetração

Aplicação de tecnologia da informação

Alimentos e Bebidas

Zara
Hering
Camisaria Colombo
Nestlé
AMBEV
Coca-Cola

Diversificação

Presença e efeito de mídia

Moda e Luxo

InBrands
Dudalina
Tiffany

Aspiracional no segmento

Experiência sensorial

Alimentação

mcdonald’s
habib’s
burger king

Qualidade produtiva

Formação de profissionais

Materiais de Construção

Leory Merlin
C&C
Telha Norte

Qualidade produtiva

Crescimento fora dos grandes centros

Aviação

Gol
Azul
TAM

Modelo de negócio - estrutura/arquitetura

Transparência

Joias
Lojas de Departamentos e Magazines

Segmentos

Leia mais sobre esse assunto em www.portalnovarejo.com.br/mvp
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