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AVOLTA!
O Varejo não será mais o
mesmo. A pandemia
acelerou mudanças,que
vieram para ficar

VENDAS ONLINE

Elas salvaram a lavoura e passam
a ter uma participação maior no
volume de negócios dos lojistas

RESISTÊNCIA

Exemplos de quem não entregou
os pontos e conseguiu até crescer
na crise gerada pela pandemia

LOJAS FÍSICAS

O que deve mudar nos PDVs,
tanto no tamanho, formatos e
tipo de exposição de produtos
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NOVAS SUPERAÇÕES

16 de julho Dia do Comerciante

Editorial

PRAZER EM
ATENDER BEM!

E

u tinha uns 14 anos quando fiz um curso de
vendedor lojista pelo Senac, lá em Pelotas.
Como estágio, passei um mês trabalhando
nas Casas Pernambucanas, que, basicamente,
vendia tecidos. Foi um aprendizado fantástico,
para um guri que sonhava ser jornalista e que,
ao longo da vida, teve que vender muita coisa,
especialmente ideias.

O convívio naqueles trinta dias com vendedores tarimbados me inspirou muito,
me fez sentir gente grande. Depois de uns
dias, eu já atendia sozinho aos clientes, já
sabia o nome dos principais tecidos (até hoje, reconheço a
maioria deles) e tinha um prazer danado de tirar as peças da
prateleira, marcar a metragem e cortar a quantidade pedida.
Era uma venda com início, meio e fim.
Enquanto manipulava peças de tergal, linho, cetim e algodão,
eu ia conversando com as pessoas, ia ouvindo suas histórias,
e fazendo a soma de quanto já havia vendido naquele dia.
Sim, além de atender bem, uma das coisas que mais motiva
um bom vendedor é a meta de venda. Não que eu ganhasse
comissão, mas sentia uma enorme satisfação em saber que
eu estava jogando bem o jogo, e sendo produtivo.
As Casas Pernambucanas era uma marca conhecida, tinha
propaganda na televisão, então eu me sentia importante em
estar trabalhando ali. Vender tecidos é uma das atividades do
“varejo” por excelência, porque se “retalha” uma peça grande, de acordo com as necessidades de cada cliente. Ao final,
sempre sobrava “retalhos”, que eram vendidos com um bom
desconto.

Julio Ribeiro é jornalista e
Publisher da Athos Editora
julio@revistapress.com.br

A propósito, a palavra “retalho”, certamente, guarda relação
com a expressão em inglês para varejo: “retail”. Tudo que possa ser dividido em pequenas porções, e ser vendido, diretamente, ao público é uma atividade varejista. Isso vai desde a
venda de óleo, querosene, açúcar e arroz, que os armazéns
de secos e molhados, do meu tempo, vendiam, até o automóvel lançado neste mês pela indústria, fabricado aos milhares e vendidos um a um, cliente a cliente.
Nisso residem a razão, a força e a beleza do varejo. O contato
direto com o consumidor, atender à sua necessidade específica, momentânea e exclusiva é o que torna o varejo uma atividade tão rica e que exige de quem nela trabalhe dedicação,
aperfeiçoamento e prazer em fazê-lo.
Se há uma coisa que me deixa muito irritado é ser mal atendido. Às vezes, empresas que gastam milhões em propaganda, em formação de marca, em desenvolvimento de produtos, têm tudo isso posto por água abaixo no atendimento.
Algo que mexe com os meus “instintos mais primitivos”, é
ser atendido por um vendedor com mau-humor, com má-vontade, com “cara de bunda”. Quem trabalha no varejo tem
que gostar de gente, tem que ter o máximo de informação
sobre o que vende, e, tem que se colocar no lugar do cliente,
atendê-lo como gostaria de ser atendido.
Bom atendimento não têm nada a ver com o tamanho, o
ramo e o tempo de vida de sua loja, tem a ver com vocação,
treinamento e disposição em atender bem, seja vendendo o
último lançamento da Mercedes ou apenas meio metro de
musseline.
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FBV acontece em agosto
em formato online

]

A 8ª edição da Feira Brasileira do Varejo (FBV)
ocorrerá em formato online em todas as segundas-feiras do mês de agosto. Os painéis
abordarão os temas: O Papel do Líder em
Tempos Finais de Pandemia, Retail Revolution
– painel realizado em parceria com a Fecomércio-RS –, Marketing Digital, Moda na Era
Phygital e Perspectivas para o Varejo e a Economia em 2022. Será um espaço de conexão
no qual grandes nomes do Varejo apresentarão seus caminhos e experiências.

APP Agas Total
Está disponível para download, desde o mês passado,
o aplicativo Agas Total, desenvolvido pela Associação
Gaúcha de Supermercados (Agas) em parceria com a
Open Solution, empresa de implementações tecnológicas no ramo varejista. A ferramenta foi elaborada
com o propósito de facilitar no dia a dia do setor varejista gaúcho, indo muito além da cadeia supermercadista, permitindo pesquisas por produtos e serviços
de diferentes empresas.
A utilização da ferramenta é totalmente gratuita, sendo necessário apenas o cadastramento do usuário ao
iniciar a aplicação. O app pode ser baixado na App
Store, para dispositivos iOS, e na Play Store, para dispositivos Android.

Confiança do Comerciante em alta
A confiança do comerciante brasileiro subiu pela segunda vez consecutiva em julho, de acordo com o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec),
apurado pela Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC).
“O indicador seguiu ascendendo em um ritmo forte,
com avanço de 11,7% em relação ao mês anterior,
chegou a 107,8 pontos e voltou para a zona de satisfação, o que não acontecia desde março deste ano.
Em comparação com julho de 2020, o crescimento foi
ainda maior: 55,6%”, informou a CNC. De acordo com
a pesquisa, o resultado renovou a tendência otimista
verificada em junho, quando o Icec registrou crescimento mensal de 12,2% e encerrou um período de
cinco quedas seguidas.
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Pesquisa revela as consequências do
aumento do aluguel nos shoppings
O impasse entre lojistas e administradoras de shoppings
centers da Capital quanto à aplicação do IGP-M, hoje acima de
35%, para o reajuste do aluguel,
deve fazer com que haja algumas mudanças no comércio nos
próximos meses. Foi o que revelou a recente sondagem realizada pelo Núcleo de Pesquisa do
Sindilojas Porto Alegre com uma
amostra representativa dos empresários com lojas nesses locais.
Os dados indicam que 72% deles
seguem tentando negociar o reajuste, mas que parte já traçou
o que poderá acontecer. Confira
abaixo:
23% acreditam que terão que
procurar um ponto mais barato
13% precisarão deixar o ponto
8% demitirão funcionários
5% atrasarão o pagamento de
fornecedores
4% atrasarão alguma conta
3% atrasarão o pagamento de

funcionários
2% adotarão ações para reduzir
custos
1% venderá apenas online
20% não sabe
34% não pretendem fazer nada
Questionados se possuem um
plano B caso a única saída seja
fechar o estabelecimento no
local atual, 23% afirmaram que
sim. Nesse planejamento está:
Mudar a loja para outro shopping que permita uma negociação razoável (61%)
Abrir uma loja de rua (22%)
Fechar a loja e realizar projetos
pessoais (4,3%)
Trocar o ponto no mesmo shopping por outro de aluguel mais
em conta (4,3%)
Tentar outro negócio que não
seja no varejo (4,3%)
Fechar uma das lojas de sua propriedade (4,3%)

Multiponto completa 18 anos
em plena expansão

Em plena expansão do seu parque de mídia nos estados do RS,
SC, PR e São Paulo Capital, a Multiponto completa 18 anos como
exibidora em mídias indoor em supermercados, hipermercados e
shopping centers. Eduardo Hadler, CEO da empresa, salienta a importância de um posicionamento exclusivo e estratégico de cada
mídia no PDV: “Nossa principal preocupação é garantir o máximo
de impacto visual dos anúncios no shopper. E isso só é possível
com uma mídia posicionada de forma inteligente - no local certo
e sem inteferências de outras mídias”. Dentre os destaques, está a
Midia LED de última geração Multiponto (com 4 metros de largura
e dois metros de altura), além dos digital tabloide indoor e digital
walls de altíssima definição.
Para o segundo semestre de 2021, a empresa promete novos formatos de mídia em locais estratégicos de postos de gasolina.

Entrevista
Foto: Eduardo Carneiro

Fabiano
Rheinheimer

Café, cerveja, moda,
barbearia e motor:
O DNA empreendedor
de Fabio Rheinheimer

Por Julio Ribeiro e

Marcelo Beledeli
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<A
experiência
do consumo
não vai virar
eletrônica
nunca >

D

epois de quase três décadas de
experiência na moda, atividade
na qual foi de vendedor a dono
de uma empresa de representações, o empresário Fabiano Rheinheimer decidiu empreender em
um negócio que unisse todas as
suas paixões: café, cerveja, moda,
barbearia e motor. Nascia assim,
em 2019, a Cafeína & Gasolina,
estabelecimento com múltiplas
facetas, no bairro Mont’Serrat, em
Porto Alegre, e verdadeiramente petfriendly.
“Me orgulho em empreender e ser um gerador de riquezas”,
aponta. O DNA empreendedor, construído desde a infância, quando ajudava na empresa do pai para conseguir uns
trocados para conseguir comprar as coisas que queria, recentemente ganhou um reconhecimento importante. Rheinheimer foi vencedor da primeira edição do Prêmio Paulo
Vellinho, da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), na
categoria Marketing e Comunicação. A distinção foi entregue
em julho deste ano.
Nesta entrevista, o proprietário da Cafeína & Gasolina conta
o que o levou a empreender, fala sobre o desenvolvimento
do seu novo negócio e aponta algumas tendências de mercado, entre elas a importância de proporcionar uma experiência marcante ao consumidor em um momento de crescente digitalização dos negócios.
É verdade ou lenda que a Cafeína & Gasolina não fechou nenhum dia durante a pandemia?
Não fechou nenhum dia. E, na verdade, não fechou nenhum
dia desde que inaugurou, em 5 de julho de 2019. Domingos,
feriados, dia 1 de janeiro, Natal, sempre estamos abertos. No
auge da pandemia, quando não se sabia ainda dos riscos e
da dimensão da Covid-19, eu liberei meus funcionários para
ficar em casa. Eu fiquei aqui, durante boa parte desse tempo,
trabalhando sozinho. Eu entendia que, morando sozinho, eu
não levava o risco de contaminação a ninguém. Mas, como
tutor dos meus funcionários, eu deveria zelar pela vida deles
e seus parentes.

A empresa tem quantos funcionários atualmente?
Quando inaugurou a loja, em 5 de julho de 2019, éramos
oito. Hoje, são dois fixos e um freelancer. A gente enxugou
bastante. Hoje, eu entendo que, assim que tivermos um fluxo
maior de clientes e de vendas, o nosso quadro de funcionários não deve passar de quatro. Ou seja, metade do que era
antes.
Ou seja, a pandemia mostrou que dá para
ser mais enxuto?
Sem sombra de dúvidas. A gente aprendeu na marra a fazer
mais com menos. E isso não vai ter volta. Tem um lado positivo
para o empresário, que, enxugando custo, ele vai poder repassar
menos (nos preços) a inflação que vem ocorrendo ou ter uma
maior fatia de lucro. Agora, do ponto de vista do empregado,
vai gerar uma revolução no mercado. Muita gente foi dispensada, acreditando que depois da pandemia e do coronavoucher
(auxílio emergencial), teria retorno do emprego. Acho que esse
cara não vai mais ter recolocação no mercado.
O teu negócio é em diversas áreas: barbearia, café,
roupa. Qual desses segmentos mais sofreu e em qual
se teve mais oportunidades?
Quando eu abri a Cafeína & Gasolina, eu acreditava que, por
trabalhar com moda por 25 anos, esse seria o meu alicerce
para crescer na barbearia, principalmente. A cafeteria eu
entendia que seria um apoio para a moda e para a barbearia, nunca vi como um negócio. Só que, no primeiro mês de
operação, 62% das vendas vieram da cafeteria e a roupa, que
era o meu ponto forte, no meu entendimento, foi a pedra no
sapato. O investimento era alto, o giro acabou sendo baixo.
Os clientes viam o meu negócio como barbearia e cafeteria,
não uma loja de roupas.
Por que o Gasolina no nome da empresa?
Gasolina é por causa da minha paixão por carros, motos,
tudo o que é movido a motor. São meus combustíveis, café
e gasolina.
Tu chegaste a ensaiar um negócio desses na
Califórnia?
Na realidade, eu tenho um outro projeto relacionado com
meu trabalho de moda, que é a Go Ride. Inicialmente, seria
uma marca de roupa. Um grande amigo meu, de infância,
me convidou para transformar a Go Ride em uma plataforma
digital, de navegação e experiência para motociclistas. Esse
projeto estava sendo levado para Califórnia. Em 2018, parte
da minha mudança já estava lá, eu ia virar o ano de 2018 morando na Califórnia. O projeto acabou não andando com a
velocidade que eu precisava, porque eu não sou um cara que
tem patrimônio, liquidez. Eu trabalho mês a mês para pagar
os boletos, ainda. Ao mesmo tempo, (Jair) Bolsonaro ganhou
aqui as eleições (presidenciais, de 2018) e eu vi um governo
que, pela primeira vez, entendia que o empresário era o mocinho da vez e não o bandido, como até então era a cultura
no Brasil. Isso fez com que eu voltasse para cá. Boa parte da
mudança ficou na Califórnia, foi direto para o contêiner do
lixo, nem fui buscar, e montei a Cafeína & Gasolina.
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Tu trabalhaste 25 anos com moda. Por que resolveste
sair, mesmo mantendo o nicho hoje?
Hoje eu entendo que a moda é comportamento, é estilo.
Quer dizer, eu estou servindo um café aqui em um estilo de
copo, numa máquina de café estilizada, toda colorida. Então
a moda está inserida nisso. Mas, a moda que eu trabalhei ao
longo de 25 anos, que era o vestuário, naquela época eu já
entendia que o cliente que comprava a moda não necessariamente comprava o produto. Ele estava comprando o
sentimento agregado àquele produto. Isso eu falava para as
minhas equipes, que elas deveriam entender no cliente se
ele tinha ido ali buscar felicidade, magreza, status, porque o
que ia na sacola acaba quase sendo um detalhe. Nesse ponto
de vista, eu achava bacana vender moda. Quando eu passei
para representação, apesar de ter feito excelentes amigos,
não era tão bonito assim. A representação me impunha cotas de venda. E nem sempre o cliente, lá na cidadezinha do
interior ou numa grande cidade do interior, tinha necessidade daquele volume que eu tinha obrigação de vender. Isso
começou a me gerar um conflito moral.
Era uma venda mais de atacado do que com
consumidor final?
Exatamente. Era venda direta para o lojista. Então, eu ia mais
vender a minha necessidade de venda do que atender à de
consumo dele. Isso é um mercado de moda que o consumidor não vê. Não estou nem falando do mercado que se vê
fora do Brasil, que usa mão de obra barata, escrava, semiescrava. Aí começou a me incomodar fazer parte dessa engrenagem. Isso não deve acontecer só na moda, deve acontecer em outros segmentos também. No Cafeína & Gasolina,
entre os funcionários, a gente costuma dizer que cuidamos
de pessoas desde 2019. Porque quando eu te sirvo um café,
eu entendo que estou, assim como quando eu vendia roupa
no varejo, também estou te trazendo um bem-estar. A gente
brinca que cuidamos de pessoas e aqui nunca é só um café.
Quem frequenta a loja sabe que aqui nunca é só um café.

Foto: Diogo Abelin

Outras empresas têm feito esse movimento de não ter
só um core business e passaram a diversificar as atividades. É uma tendência as atividades ficarem mais
diluídas, com o varejo fazendo um pouco de tudo?
Entendo que no varejo sim. Eu me assusto um pouco quando vejo marcas tentando atender algum serviço. Eu acho que
a marca deve ser especializada num produto e fazer ele bem
feito. Mas, no varejo, eu entendo que a gente deve otimizar
o momento do cliente no estabelecimento, atendendo-o do
maior número de formas possível.
E a marca Cafeína & Gasolina, como está? É possível
perceber que está sendo usada em vários produtos.
Isso remete ao meu passado de varejo. Eu entendo a Cafeína
& Gasolina, os produtos que vendo aqui, como os souvenirs
que a gente compraria num Hard Rock Café. É a maneira que
o cliente tem de levar o sentimento, a atmosfera da Cafeína
& Gasolina, como presente ou no uso diário, na caneca, na
camiseta, no chaveiro, no boné.
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Tu trabalhas, há quase três décadas, como empreendedor. O que mudou na forma de empreender em Porto
Alegre nesse tempo?
No Brasil, com a eleição do Bolsonaro, na minha opinião,
o empresário passou a ser visto como quem ele é de fato,
um gerador de emprego e tributos. E gera vida na cidade,
ele movimenta a cadeia como um todo. Se a gente pensar
que a indústria produz e se não houver varejo não vai haver link com consumidor, é como se o empreendedor fosse a
roda do caminhão. Sem o varejista, não tem movimentação
financeira de mercadorias. Em Porto Alegre, mais emblemático ainda, eu nasci e vivi aqui sempre, a nova administração
(Sebastião Melo) não só passou a demonstrar que entende o
valor do empreendedor, do varejista, como tem facilitado a
vida dele através de isenção ou facilitação da concessão de
alvarás e licenças. O prefeito Melo e o vice Ricardo Gomes
têm dito que são amigos do empreendedor. Linkando com
algo que falava antes, essa debandada do emprego, que a
pandemia acabou fazendo, vai gerar, no meu entendimento,
uma massa de pessoas que não vão ter recolocação.
Essas pessoas vão ter que empreender?
Vão ter que empreender. Ou por vocação ou por necessidade. Eu estou muito feliz em ver que Porto Alegre está preparando o terreno para quem vai empreender.

Tu viraste um point dos motociclistas. O segmento rider
também faz parte do DNA da empresa?
Independentemente de onde vá a Cafeina & Gasolina, ela
vai com motor junto, seja com carro, com moto e esse posicionamento rider é muito específico meu. Esse comportamento rider não foi imposto pela Cafeina & Gasolina, mas
nascemos para colher esse novo rider, que é um empresário
ou profissional liberal, que tem uma estabilidade financeira e
usa o carro antigo ou a moto como hobby, meio de socialização ou até de fuga da pressão do dia a dia. É um cliente que
está acostumado a frequentar bons lugares, consumir bons
produtos, andar em bons veículos e ele buscava, ou sequer
tinha parâmetro, de um lugar que pudesse encostar a moto
ou o carro e não tivesse de mudar o perfil de consumo dele
para frequentar um lugar de carro e moto, como historicamente acontecia.
Que recomendação tu darias para um
empreendedor iniciante?
Empreende, faz. Não pensa, faz. Empreender é libertador.
Traz responsabilidade e a sensação impagável de realização
no final do dia. É uma sensação única. Eu desejo que todo
mundo que empreende sinta o quão bom é empreender, gerar riqueza e gerar valor.

Como foi ser distinguido com o troféu Paulo Vellinho?
Passado pouco mais de um ano de sofrimento (com a pandemia), foram tantas críticas, de pessoas que torciam que
eu fechasse ou pessoas que achavam que o fato de eu estar
aberto poderia ser mal-visto junto à cidade, aos clientes e
concorrentes. Essa premiação me disse que estava no caminho certo, fazendo a coisa certa. A premiação, na verdade,
foi uma primeira onda de acontecimentos que vem se sucedendo, que trouxeram aumento de faturamento, aumento
de fluxo. Então, sim, eu fiz a coisa certa, e isso me deixa feliz.

De todos os ensinamentos da pandemia, de tendência,
o que vai ficar daqui para frente?
No meu segmento, e eu acredito que vá se estender para outros, é o autoatendimento. Ter cada vez menos pessoas atendendo e cada vez mais o cliente fazendo todo o processo de
compra. No meu segmento vejo menos garçons e atendentes e mais o cliente fazendo toda operação.

Foto: Eduardo Carneiro

Quais as principais dificuldades para o
pequeno empreendedor?
Acho que o maior problema para o empreendedor é que,
normalmente, ele quer começar com uma estrutura grande.
De certa maneira, eu fiz isso. Eu comecei com oito funcionários. Eu brincava que estava preparado para o sucesso. O
empreendedor eu entendo que, com a facilidade que temos
hoje na prefeitura e com uma readequação de aluguel, ele
deve entender que a importância dele não é ditar ordens aos
clientes, mas fazer todo acontecimento da cadeia de ponta a
ponta. Se o empreendedor entender isso, que ele vai chegar
de manhã e vai limpar, varrer, vender, cobrar e fechar o caixa,
ele vai ter um futuro bem próspero.

11

Capa

VAREJISTAS
OLHAM O

FUTURO
COM

OTIMISMO
Fim das restrições às atividades
econômicas e melhoria na
situação da pandemia faz com que
empresários do Varejo mantenham
boas perspectivas para o segundo
semestre e 2022
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O

pior já passou. Esse é o
sentimento que os empresários do varejo do RS
demonstram depois de
uma das piores crises já
sofridas pelo segmento:
as restrições às atividades
do setor impostas pelos
decretos públicos para o
combate à pandemia de
Covid-19. Após quase um
ano e meio de perdas de
vendas, demissões e fechamentos de empresas, os varejistas
olham para o futuro com otimismo.
Para Luiz Carlos Bohn, presidente da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do RS (Fecomércio-RS),
com o avanço da vacinação, tanto as restrições impostas pelas autoridades quanto o medo dos efeitos do contágio pelo
vírus diminuem, e ambas as medidas aumentam a circulação
de pessoas, o que tende a estimular a economia. “Isso acaba
tendo efeito sobre a confiança de pessoas e empresas, estimulando o consumo e o investimento. Sendo assim, acreditamos que a vacinação tende a instaurar uma dinâmica
positiva na economia e favorecer especialmente o varejo e
os serviços, especialmente os voltados às famílias”, destaca
o dirigente.
O segundo semestre de 2021 promete trazer resultados mais
positivos para as vendas varejistas. A Federação das Câmaras
de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS) observa que o atual cenário do varejo já demonstra um gradual
avanço da aquisição de produtos pela população, incrementado por fatores como a nova rodada do auxílio emergencial
disponibilizada pelo governo federal, o aumento da circulação de consumidores e o pagamento do 13º salário para os
aposentados e pensionistas do INSS.
“Os últimos indicadores apresentados pelo IBGE, mostrando
a recuperação do setor, nos permite acreditar em um crescimento do consumo, ao final de 2021, na ordem de 4% a 4,2%
, na comparação com 2020. É um percentual considerável
diante das grandes dificuldades que os comerciantes, especialmente os do Rio Grande do Sul, estão enfrentando desde
março do último ano com as medidas restritivas de combate
à pandemia da Covid-19” ressalta o presidente da FCDL-RS,
Vitor Augusto Koch.
O presidente da FCDL destaca que o auxílio emergencial e o
13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS ajudaram
a aumentar o poder de compra da população, que direciona
boa parte destes recursos recebidos ao comércio. Além disso,
como o varejo é muito dependente da compra presencial, a
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1- Paulo Kruse, presidente do SindiLojas POA
2-Luiz Carlos Bohn presidente da Fecomércio-RS
3- Irio Piva presidente da CDL POA
4- Anderson Trautman Cardoso presidente
da Federasul
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maior circulação de consumidores, respeitando os protocolos de saúde e devidamente vacinados, é um fator que, certamente, vai ajudar a alavancar as vendas nos próximos meses.
“Esse maior fluxo de consumidores foi percebido no Dia dos
Namorados (12 de junho), a mais recente data comemorativa, que teve um resultado positivo para os lojistas gaúchos,
com o volume de vendas sendo 15% superior ao registrado
na mesma data em 2020”, enfatiza Koch.

Foto: Maria Ana Krack, PMPA

VENDAS JÁ MOSTRAM CRESCIMENTO
O retorno do consumo já foi verificado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que mostra que, em maio,
o volume de vendas do comércio varejista no Rio Grande do
Sul cresceu 4,6% em relação a abril e 14,6% ante o mesmo
mês de 2020. Além disso, após diversos índices negativos, o
indicador registrou alta no acumulado de 12 meses até maio
de 2021 (0,9%).
Vários fatores são apontados pelas entidades do varejo como
razões para que as vendas cresçam no segundo semestre de
2021. Entre esses fatores, estão a ampliação da vacinação
dos gaúchos e brasileiros, garantindo maior imunidade ao vírus da Covid-19, e as datas comemorativas que ocorrem nos
próximos seis meses, como o Dia dos Pais, o Dia das Crianças,
a Black Friday e o Natal.
“Tenho convicção de que haverá uma retomada gradativa
daqui para frente, até o próximo ano”, afirma Irio Piva, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA). O dirigente lembra que, além do avanço da vacinação
e sinais de que a economia brasileira já está crescendo, a
população, após vários meses de isolamento, apresenta uma
grande demanda reprimida. “As pessoas têm saudade e desejo de voltar à normalidade, de ter convívio, de consumir,
visitar lojas. A economia funciona também pela crença das
pessoas, e a crença atual é de melhoria. A parte psicológica é
importante”, afirma.
Mesmo assim, algumas questões ainda geram preocupação
sobre a força e a rapidez da recuperação. “Em curto prazo a
inflação alta é um problema, pelos impactos na economia.
Além disso, o endividamento das famílias chega a patamares
muito elevados”, destaca Anderson Cardoso, presidente da
Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul). Para o dirigente, é preciso que os governos invistam
no avanço de reformas estruturais, como a administrativa e
a tributária, para reduzir os custos do Estado a fim de que
o setor privado possa ter melhores condições de prosperar.
O presidente da Fecomércio-RS concorda que esses temas
são importantes para incentivar um ambiente próspero para
os negócios. “Temos ainda pela frente outras questões relevantes: a persistência da inflação, a crise hídrica (que tem
efeito sobre a produção e sobre o orçamento das famílias) e,
obviamente, as eleições de 2022”, destaca.
Para Bohn, a incerteza sobre o futuro pós-pandemia diminuiu, mas os problemas do varejo só serão resolvidos quando toda a população estiver vacinada. “É a vacina que vai
curar a economia da Covid-19”, alerta.
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POLÍTICAS RESTRITIVAS
FORAM MAL PLANEJADAS
Desde março de 2020, com a chegada da doença ao Brasil,
os lojistas enfrentaram diversos ciclos de restrições e flexibilizações às suas atividades, conforme a situação sanitária
mudava ou os governos estaduais e municipais alteravam
suas políticas de enfrentamento. Esse “abre e fecha” gerou
instabilidade no planejamento da gestão das lojas, afastou
clientes, causou demissões e uma grande perda de caixa.
“Estávamos diante de algo que nunca havíamos vivido antes.
Diante do medo da perda de vidas, os governos municipais
e o estadual, tomaram decisões duras, algumas com efetividade e outras não”, recorda Luiz Carlos Bohn, presidente da
Fecomércio-RS.
Para o dirigente, o comércio varejista “não-essencial” foi
profundamente penalizado. “Em primeiro lugar, pelo fechamento sumário sem data para reabertura. Depois vieram
protocolos que focavam no percentual da força de trabalho
nos estabelecimentos ao invés de medidas baseadas em
distanciamento entre os indivíduos, as restrições de horários de funcionamento e até possibilidade de abertura por
faturamento. Além disso, a mudança frequente de regras e
a infinidade de decretos, muitos deles incoerentes entre si,
causavam muitas dúvidas e insegurança”, lembra Bohn.
“Houve muitos erros, mas baseados nas informações que se
tinha no momento”, afirma Sérgio Axelrud Galbinski, presidente da Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo (AGV). Galbinski lembra que após o choque inicial, quando todo o comércio foi fechado logo no início da pandemia
— embora os índices de contágio e ocupações de leitos de
UTI nos hospitais ainda fossem baixos —, a criação do sistema de bandeiras pelo Governo do Estado foi um avanço positivo. “Podíamos ter uma noção de como estava a situação,
do que iria acontecer na semana seguinte, e poder planejar”,
comenta.
No entanto, o dirigente da AGV considera que as duras restrições ao comércio implementadas foram desnecessárias.
“Hoje o varejo está todo aberto e o contágio diminuiu. Isso
por que o contágio não acontece nas lojas, que seguem todos os protocolos de saúde, não são locais de transmissão da
doença”, afirma Galbinski.
“Sinceramente, é difícil fazer avaliação ou crítica. Acho que
houve excessos, não por maldade, mas por desconhecimento”, afirma Irio Piva, presidente da CDL-POA. “Se tivéssemos
usado recursos da economia para conscientização da população teríamos acertado mais do que fechando atividades.
Em uma loja, clientes e trabalhadores estão usando máscara,
é um ambiente controlado, mais seguro. Quando o comércio ficou fechado, as pessoas se reuniram em ambientes sem
controle da doença”, comenta Piva.

1- Sérgio Axelrud Galbinski, presidente da AGV
2-Paulo Afonso Pereira, presidente da ACPA
3- Oscar Frank economista chefe da CDL POA
4- Patricia Palermo economista chefe da Fecomércio-RS
5- Presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch
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A prefeitura e o governo estadual, não
tiveram a sensibilidade de mitigar, prorrogando ou adiando pagamentos como
IPTU, ISS e demais tributos gerados pela
atividade que estava impedida de funcionar. O governo foi talvez o segundo maior
mal depois do vírus

PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
AUXILIARAM EMPRESAS
Para combater os piores efeitos da pandemia nas empresas,
algumas medidas de auxílio foram essenciais. Um deles foram os programas do governo federal que permitiram aos
empregadores, através de acordos individuais ou coletivos
com seus empregados, fazer a redução de jornada de trabalho e salário ou a suspensão de contratos de trabalho.
Outro auxílio foi o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), que destinou mais R$ 37 bilhões em recursos para micro e pequenas
empresas, com o objetivo de fomentar a criação e preservação de empregos. “Quem auxiliou as empresas e o povo de
modo geral foi única e exclusivamente o governo federal,
através do Pronampe, do financiamento para manutençãode empregos, da distribuição de recursos financeiros para a
população de baixa renda, do envio de recursos aos estados
e municípios para o combate à pandemia”, comenta Paulo
Afonso Pereira, presidente da Associação Comercial de Porto
Alegre (ACPA).

O CHOQUE DA PANDEMIA
As restrições de atividades econômicas deixaram como herança lojas fechadas, perda de empregos e endividamento
de empreendedores
A maior crise da história do varejo brasileiro. É assim que a
grande maioria dos especialistas entrevistados pela Press Varejo classifica os efeitos sofridos no comércio devido às políticas e decretos implantados em 2020 e 2021 para conter a
pandemia de Covid-19 no Brasil. O fechamento de portas, a
proibição das atividades e a restrição de clientes e horários
de funcionamento gerou uma alta mortalidade de empresas
do setor, redução de vendas e perdas de empregos. Os efeitos dessa calamidade deverão ser sentidos por muito tempo. Mesmo com a retomada econômica, o cenário do varejo
nunca mais será o mesmo, alertam analistas.
“Foi a maior catástrofe desde a enchente de 1941.” É dessa
forma que Paulo Afonso Pereira, presidente da Associação
Comercial de Porto Alegre (ACPA), classifica os efeitos dos
decretos governamentais que restringiram as atividades comerciais no período da pandemia.
Segundo o dirigente, os problemas do setor foram causados,
principalmente, por falta de planejamento e de desconhecimento de como poderia ser gerenciada a pandemia. “Houve
falta de clareza de critérios para abrir e fechar as atividades.
Além disso, não houve mitigação de impostos, a prefeitura e
o governo estadual, não tiveram a sensibilidade de mitigar,
prorrogando ou adiando pagamentos como IPTU, ISS e demais tributos gerados pela atividade que estava impedida de
funcionar. O governo foi talvez o segundo maior mal depois
do vírus”, destaca Pereira
“Simplesmente não há comparação, especialmente quando
se trata de Rio Grande do Sul, pois além da pandemia tive-

mos a seca em 2020, que afetou profundamente a dinâmica
de vários municípios do interior do Estado”, lembra Patrícia
Palermo, economista-chefe da Fecomércio-RS, ao analisar os
impactos da pandemia no comércio em comparação com
outros choques econômicos. Para a especialista, algo ímpar
dessa crise é que em nenhum outro momento da história
houve lojas fechadas por um período tão longo.
Em termos de vendas, as perdas, por maiores que tenham
sido, não foram piores em volume do que em outras crises.
De acordo com a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do
IBGE, o faturamento (corrigido pela inflação) do varejo ampliado caiu 5,2% em 2020. Embora com forte queda, esse
não foi o menor patamar da série histórica. Em 2015, durante
a recessão da economia brasileira, as vendas do setor caíram
13,2%. No ano seguinte, 2016, a redução foi de 9,7%.

SEGMENTOS ECONÔMICOS FORAM
AFETADOS DE FORMAS DIFERENTES
A pandemia de Covid-19 se diferencia em relação a outras
recessões pela sua heterogeneidade, explica Oscar Frank,
economista-chefe da CDL POA. O especialista aponta que,
enquanto em anos anteriores as quedas de vendas se verificaram em todos os setores varejistas, na pandemia as reduções foram focadas em alguns segmentos específicos, que
foram duramente afetados pelas restrições de atividades, enquanto outros, que foram mantidos abertos pelos decretos
governamentais, chegaram a registrar aumento de comercialização.
“Divisões ligadas a itens não essenciais — onde os consumidores conseguem realizar cortes de despesas sem que isso
traga grande prejuízo do ponto de vista do bem-estar — foram as mais afetadas”, afirma Frank. As variações mais baixas
em 2020, segundo a PMC do IBGE, de 34,4% no segmentos
de “livros, jornais, revistas e papelaria” e de -28,8% em “tecidos, vestuário e calçados”. Além disso, registraram fortes
baixas “equipamentos e materiais de escritório, informática
e comunicação” (-18,8%) e “outros artigos de uso pessoal e
doméstico” (-5,2%), item que abarca toda a parte de lojas de
departamentos, óticas, brinquedos, artigos esportivos e joalherias.
Por sua vez, categorias atreladas à sobrevivência e ao conforto humano, a maioria em negócios considerados prioritários
e que não fecharam as portas, como supermercados e farmácias, tiveram aumento de vendas. O segmento de “hiper
e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo”
registraram alta de faturamento de 5,4% em 2020. Também
cresceram as vendas de “artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos” (+4,0%).
Outros destaques positivos vieram dos segmentos beneficiados pela realocação de gastos das famílias para melhoria
no conforto dos lares, devido ao maior tempo que as pessoas passaram dentro de casa com o isolamento social. “O
segmento de ‘materiais de construção’, com alta de 8,3% nas
vendas, registrou a maior taxa de crescimento desde 2013.
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Outros segmentos vêm a reboque desse, como ‘móveis’
(+0,3%), que também sofreu menos, na medida em que a
população procurou ou readaptar espaços para aplicação de
home office e outras exigências para o lar”, explica Frank.

NÍVEL DE OCUPAÇÃO NO COMÉRCIO CAI
A crise decorrente da pandemia também afetou o nível de
ocupação no comércio: 25,7 mil vagas formais foram perdidas em 2020, de acordo com a Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) . O último ano
em que onde houve queda nesse quesito foi em 2016, quando foi registrada retração de 176,1 mil postos de trabalho.
Conforme levantamento da CNC, considerando o nível de
ocupação, o ramo mais afetado foi o de vestuário, calçados
e acessórios, com a queda de 22 mil vagas. Na sequência,
aparecem os hiper, super e minimercados (14 mil) e lojas de
utilidades domésticas e eletroeletrônicos (13 mil).
No entanto, o saldo negativo de 2020 não reverteu a quantidade de vagas geradas entre 2017 e 2019. Nesse período, o
número de postos criados foi de 220 mil postos de trabalho

EMPRESAS FECHADAS E CONTAS
COMPROMETIDAS
Um levantamento divulgado pela Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) aponta que 75
mil estabelecimentos comerciais com vínculos empregatícios fecharam as portas no Brasil em 2020 devido à pandemia da covid-19. Esse número é calculado a partir da diferença entre o total de abertura e de fechamento das lojas.
As micro e pequenas empresas responderam por 98,8% dos
pontos comerciais fechados. Essa retração anual do comércio é a maior registrada desde 2016, quando 105,3 mil lojas
saíram de cena devido à recessão econômica do período.
Para a economista-chefe da Fecomércio-RS, Patrícia Palermo,
o efeito mais marcante que a pandemia trará ao varejo é a
concentração de mercado. “As grandes empresas, especialmente aquelas que já tinham estratégias de e-commerce
bem estabelecidas, e estavam capitalizadas, viveram um
momento ímpar. Muitas pessoas estavam tendo sua primeira experiência de consumo na internet durante os primeiros
meses da pandemia, e lá estavam elas prontas para vender”,
comenta Patrícia.
Já as empresas pequenas, na maioria dos casos, sem reserva de emergência, gastavam energia para levantar recursos
para manter a operação, mas muitas delas não se deram
conta que ali abria-se uma janela para um novo tempo. “Ficar
para trás custou tão caro que levou ao fechamento de várias
delas”, destaca a economista.
Outro ponto importante levantado pela especialista é que
muitas pequenas empresas assumiram dívidas que, se não
fosse a pandemia, não existiriam ou, se existissem, seriam
associadas a outras motivações. Muitas empresas também
contaram com recursos de seus proprietários, num claro pro-
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cesso de empobrecimento dos mesmos.
“Muitas empresas viram suas receitas colapsarem do dia para
noite. As empresas menores, com fluxo de caixa apertado e
mais dificuldade de acesso a crédito, foram as que mais foram penalizadas. Basta andar pelas cidades e enxergar nas
incontáveis placas de “aluga-se” o quão grande foi o impacto
sobre as empresas pequenas”, destaca Patrícia.
Oscar Frank, economista-chefe da CDL-POA, lembra que
muitos estabelecimentos tomaram dívidas para atravessar o
momento mais agudo da crise, usando, entre várias alternativas, as linhas de crédito oferecidas pelo governo federal. No
entanto, a necessidade de quitação de débitos, conhecida
por desalavancagem, reduzirá o ímpeto dos investimentos
e contratações. “Isso se deve ao fato de que os lojistas precisarão formar uma economia de recursos, justamente com
a intenção de pagar as obrigações financeiras contraídas no
passado. A situação é ainda mais preocupante para os segmentos ‘não-essenciais’, uma vez que o desequilíbrio causado pelo descasamento entre oferta e demanda gerou problemas de fluxo de caixa que comprometerão a capacidade
de crescimento no curto prazo”, destaca.
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a franquia que mais cresceu com
a pandemia foi a do "aluga-se".
Infelizmente, milhares de lojas
fecharam, definitivamente.

O Tamanho do Varejo na Economia

Atuando como ligação entre a produção de bens e o
consumidor final, o varejo tem uma importância fundamental para a geração de riquezas e a boa saúde
das atividades econômicas. O setor é a origem de
cerca de 15% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e gaúcho. Em combinação com o comércio atacadista, gera um em cada quatro empregos no Brasil
e no RS, além de ser responsável por uma grande
fatia da arrecadação pública.

O SUCESSO
DO SEU NEGÓCIO
SEMPRE FOI NOSSO
COMPROMISSO
A CDL Porto Alegre atua em
defesa do varejo promovendo
iniciativas e entregando
soluções para o
desenvolvimento do comércio.

VEJA COMO A CDL POA
PODE AJUDAR NO SEU
NEGÓCIO
Análise e concessão
de crédito
Recuperação
de crédito
AED - Aviso
eletrônico de débito
Crédito Garantido

Capacitação

Fale com a gente e
conheça nossas soluções.
cdlpoa.com.br | (51) 3017.8000
@cdlpoa

Rescaldo

FECHANDO AS PORTAS
Em 2020, devido à pandemia, 75,2 mil lojas fecharam as portas em todo o Brasil,
segundo estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
(CNC). O resultado foi o pior desde 2016, quando o saldo tinha sido de 105,3 mil
lojas fechando as portas, na época, por causa da maior recessão da história recente.
A decisão de fechar portas geralmente deveu-se à impossibilidade de conciliar os
custos de manutenção de atividades com uma receita extremamente menor ou mesmo
inexistente durante os piores períodos do isolamento social. A Press Varejo traz
algumas dessas histórias de empreendedores que tiveram que sacrificar negócios e
empregos para não sofrer perdas ainda maiores.

[

Mantendo o legado

A tradicional Casa Ivo se
reestrutura para encarar
novos desafios

Se reinventar em meio a uma pandemia é um desafio e tanto. Para Lisiane Santos, 34 anos, esse desafio acabou
sendo ainda maior. Em abril deste ano, ela perdeu o pai, Marco Antônio Santos, e, cerca de dois meses depois,
precisou assumir a administração da Casa Ivo, tradicional comércio de calçados, roupas e acessórios localizado
na avenida Bento Gonçalves, 4.729, no bairro Partenon. Um ano antes, o impacto econômico do isolamento
social havia obrigado o então proprietário a fechar a segunda loja da família, que já estava em funcionamento
há quase 15 anos na avenida Getúlio Vargas.
“Devido à pandemia e à baixa nas vendas, a
filial do menino Deus encerrou as atividades,
e assim foi preciso demitir os funcionários”,
lamenta Lisiane, que agora toca o estabelecimento com a ajuda da mãe e de uma equipe.
Conforme a empresária, o coronavírus provocou mudanças organizacionais profundas na
forma de gerir a loja, aberta em 1963, principalmente no que se refere ao comércio online.
De início, as vendas foram tímidas, uma vez
que os funcionários não estavam acostumados
a trabalhar com esse tipo de ferramenta. Sem
público nas ruas, a adaptação à nova realidade deixou de ser apenas uma oportunidade de
expandir o negócio, tornando-se uma questão
de sobrevivência. “Este ano nossas vendas online foram intensificadas. Estamos trabalhando
bem pesado na questão do Facebook (@casaivo) e o WhatsApp”, afirma ela.
Lisiane considera que se capacitar e investir
tempo em divulgação nas redes sociais é fundamental para ampliar a clientela, que está
retornando, gradualmente, na medida que as
regras de isolamento social começam a ficar um pouco mais flexíveis. Porém, ainda considera muito cedo para
falar em ampliação dos negócios. “No momento, não temos previsão de abertura de novas unidades, mas com
certeza, posteriormente, após a organização financeira da loja, a intenção, sim, é abrir filiais pelos bairros”, projeta Lisiane. Nesse cenário de dúvidas, apenas uma coisa é certa: mesmo diante das adversidades, a empresária
não cogita fechar a Casa Ivo. “A minha vontade é seguir o legado do meu pai”, garante ela.
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Em estado de hibernação

R

eferência no mercado de trajes para festas e eventos, a
Confraria Masculina tem lutado, desde o início da pandemia, para sobreviver. Fundada pelo administrador e publicitário caxiense Carlos Frederico Schmaedecke, 63 anos,
a loja de confecções masculinas foi diretamente afetada
pela suspensão das atividades presenciais. Assim, segue em stand-by para definir quais serão as medidas a serem tomadas em relação
ao futuro da marca.

Confraria Masculina precisou
fechar sua última loja física

“Não fechamos definitivamente, mas estamos em estado
de hibernação, porque esperamos o mercado indicar uma
melhora consistente”, ressalta o empresário, que fundou a
Confraria em 1987. “Nosso ramo foi um dos mais impactados
pela pandemia, pois sem casamentos, encontros de negócios, festas em geral, as pessoas não precisam de trajes, compram mais roupas esportivas, para ficar em casa”, observa.
Hoje, a Confraria Masculina conta com apenas uma unidade,
onde originalmente funcionavam o escritório e o depósito,
e trabalha sob demanda, com hora marcada, além de atender pelas redes sociais @ConMasc (Facebook) e @confrariam
(Instagram). Conforme Schmaedecke, esse atendimento direcionado foi uma forma de “diminuir os custos ao máximo”.
O empresário destaca que a Confraria estava com duas lojas e, pouco antes da chegada da Covid-19, já havia fechado
uma delas, em meio à crise financeira. Depois, fez o possível
para manter a unidade sobrevivente aberta, mas não conseguiu. “A pandemia tornou as coisas absolutamente impossíveis. Colocamos o pessoal de férias, utilizamos os incentivos
do governo, tudo na esperança de que depois do primeiro,
segundo mês, a situação voltasse ao normal. Quando percebemos que se estenderia por muito tempo, resolvemos
fechar em definitivo”, explica. Uma coisa que Schmaedecke
lamenta é não ter conseguido negociar o aluguel no Rua da
Praia Shopping, no Centro de Porto Alegre. “Era nossa última
loja aberta, e estávamos lá desde a abertura do shopping,
que foi absolutamente insensível na negociação”, diz.
Segundo o administrador, o transtorno financeiro só não foi
pior porque “economizamos durante esses 30 anos e construímos alguma coisa”. Mas o impacto emocional é mais difícil de mensurar. “Fechar uma loja que tu construístes não é
uma decisão fácil. Demitir o pessoal que trabalha contigo, há
muitos anos, também. Do ponto de vista psicológico, senti
muito ter que fechar. Mas negócio é negócio… A gente já
estava se preparando, porque o panorama não era favorável,
já vínhamos ajustando o negócio para o tamanho que o mercado oferecia”, pondera.
De qualquer forma, Schmaedecke acredita ter tomado a decisão correta. “Se não está dando certo, não adianta ficar insistindo, porque tu só vais perder dinheiro. Chegamos a ter
quatro lojas e uma camisaria. Durante essa trajetória toda, já
pudemos contar com mais de 40 funcionários, e, na medida
em que o mercado foi mudando, fomos ajustando, ajustando, ajustando… Ajustamos quando cresceu e quando caiu,
e dessa forma conseguimos sobreviver e passar pra próxima
fase com menos trauma possível”, finaliza.
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OPORTUNIDADES
NA

CRISE

A pandemia não causou apenas perdas. Muitos
empreendedores viram na crise uma oportunidade
para inovar e abrir lojas, ou motivados por sonhos
de mudança de vida, ou por uma necessidade de
sobrevivência. Suas experiências mostram que,
com planejamento e bom investimento, mesmo os
períodos econômicos mais duros podem se revelar
um bom berço para empreendimentos nascentes.

[

De Caxias para Porto
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Da Serra para aZona Norte
Inaugurado em dezembro, mercadito oferece
uma variedade de produtos coloniais

Mesmo em meio às incertezas da pandemia, o empresário
Jussiê Nascimento, 36 anos, resolveu arriscar. Até o ano passado, ele trabalhava em uma confecção de Caxias do Sul, cidade onde nasceu. Com a queda nas vendas, decidiu pedir as
contas e se mudar para Porto Alegre para montar o próprio
negócio, em um ramo completamente diferente, mas com
raízes fincadas na região serrana: o comércio de produtos
coloniais.
Desde 1º de dezembro de 2020, funciona, no número 249
da avenida Andaraí, a poucos metros da movimentada Assis
Brasil, o Mercadito - Empório da Serra. Ali, Nascimento busca fidelizar a clientela com um produto que, acredita, agrada
bastante aos porto-alegrenses. “Já tinha a ideia de montar alguma coisa no ramo da alimentação, só não sabia bem o quê.
Como sou da Serra, sempre gostei dessa área de alimentação
colonial, e, por entender também que o pessoal da Região
Metropolitana procura muito isso, decidi montar um negócio
com esse viés”, diz, explicando também porque optou pela
Zona Norte da Capital. “Gostei muito da região, achei o Passo
D’Areia um bairro bonito, agradável, e com pessoas receptivas”, afirma.
O movimento, segundo ele, vem aumentando mês a mês,
mas ainda pode ficar melhor.
“Acredito que sim, com as alterações que venho fazendo, entendendo o que o pessoal busca, e também mostrando que
não é um mercado comum. Trabalho com um tipo de produto que o mercado tradicional não vende. Tenho alguma coisa
de mercearia também, mas é mais para quebra-galho. Nosso
foco é o produto colonial mesmo”, enfatiza.
Entre as diversas opções oferecidas, o que há de mais tradicional na Serra: salames, torresmos, queijos e mel (tudo vindo direto do produtor), com destaque para os pães e cucas,
feitos ali mesmo. “A proposta é oferecer para o público um
produto fresquinho, do dia. O pessoal já começou a entender os horários em que ficam prontos e vem pegar na hora,
quentinho”, relata.
Atualmente, Nascimento trabalha sozinho, o que dificulta
um pouco viabilizar um serviço de delivery. “Eu fico tanto
na produção quanto no atendimento e no caixa. Às vezes,
quando minha esposa tem tempo disponível, vem me dar
uma ajuda”, relata. Mesmo assim, como geralmente acontece
em mercadinhos de bairro, sempre se dá um jeito de agradar a vizinhança. “Às vezes, faço alguma entrega ao meio-dia,
quando estou disponível”, completa. O Mercadito está no Instagram e no Facebook, no perfil @mercaditopoa.

Tradição renovada

Há mais de 30 anos em atividade, Vermelho
23 agora também é minimercado

É quase impossível morar em Porto Alegre e não ter pelo menos ouvido falar no Vermelho 23. Em atividade desde 1988, o

estabelecimento funcionou por muitos anos como bar, recebendo shows intimistas de rock, blues e outros estilos à noite
e operando como restaurante durante o dia. Com o passar
do tempo, deixou de ser casa noturna, mas se manteve como
ponto de referência no (óbvio) número 23 da Bento Figueiredo, ruazinha de apenas um quarteirão no limite entre os
bairros Bom Fim e Rio Branco. Agora, a pandemia obrigou
os proprietários a uma nova readaptação. Desde o início de
maio, funciona, a poucos quarteirões do restaurante, o Minimercado e Padaria Vermelho 23.
Localizada na rua Giordano Bruno, 388, a loja nasceu em
meio às necessidades impostas ao comércio já nos primeiros
meses de pandemia. Sem a presença de clientes no restaurante, foi necessário pensar em uma maneira de minimizar
os prejuízos.
“Tivemos que criar alternativas para cobrir as contas. Minha
esposa começou a fazer salgadinhos e bolos, nos adaptamos
às marmitas para entrega, mas o movimento teve uma grande queda e as vendas não chegavam a cobrir todas as contas
do mês”, relata Jair Lussani, 49 anos. Garçom do restaurante
desde a década de 1990, ele se tornou proprietário do Vermelho 23 em 2006, junto com a família — além da esposa,
Lissandra Augustin, os filhos William, Arielle e Allan também
atuam nos negócios.
Sem abrir mão do tradicional cardápio do buffet, o estabelecimento começou também a oferecer quentinhas, frango
assado, churrasco e kits especiais, geralmente em datas comemorativas. O know-how acabou sendo levado para o minimercado.
Além dos familiares, o negócio gera renda a outras pessoas
— empregos que o Vermelho 23 conseguiu preservar graças
à criação do novo empreendimento. “Como o restaurante
não estava dando conta de pagar todas as despesas, utilizamos um dinheiro reserva que estava guardado para comprar
o ponto do mercado. Queria manter todos os funcionários,
então dividi a equipe nos dois estabelecimentos para não
precisar dispensar ninguém”, explica Lussani.
Depois de passar pelo pior da pandemia, o empresário comemora o aumento gradual da demanda, tanto do restaurante quanto do minimercado. “O movimento do ponto é
bom”, garante, esperançoso de que a situação esteja começando, enfim, a melhorar. “Já estamos conseguindo pagar as
contas do mês sem recorrer a nossas reservas.”

Sonho realizado

Desejo de ter o próprio negócio
motivou casal a abrir o Mercado3

A busca por independência profissional foi o grande motivador de Leonardo Zachi, 39 anos, e Patrícia Castro, 47, na
decisão de montar seu próprio negócio, mesmo em meio
a uma pandemia. O sonho se tornou realidade no início de
julho, quando o casal abriu o Mercado3, especializado em
produtos naturais e artesanais, na rua Ramiro Barcelos, 1.982.
Ambos tinham experiência em atendimento ao público, mas
não no segmento em que decidiram trabalhar. Resolveram,
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então, buscar conhecimento sobre o assunto. “Sempre tivemos o desejo de empreender, de sermos independentes,
profissionalmente”.
A ideia de fazer algo em benefício da qualidade de vida das
pessoas foi a principal motivação para que o Mercado3 tivesse um projeto, uma constituição de negócio, afirma Zachi. “Oferecemos ao cliente a experiência de cuidar cada vez
mais de sua saúde e, ao mesmo tempo, relembrar e degustar
os diversos sabores disponíveis.”
Moradores da Zona Norte da Capital, os dois fizeram uma
pesquisa de mercado para se decidir pelo ponto, localizado
a poucos metros da esquina em que a avenida Osvaldo Aranha se liga à Protásio Alves. “Observamos o comportamento
do público, especificamente dos moradores da região. A localização, próxima à Redenção, foi muito importante para a
tomada de decisão sobre o ponto. Percebemos que teríamos
uma grande diversidade de pessoas para atender”, observa.
O empresário ressalta que o coronavírus trouxe incerteza
quanto ao cenário econômico, mas também a oportunidade
de refletir sobre o momento de investir. Nenhum dos dois
perdeu o emprego durante a pandemia, mas tiveram que tomar decisões importantes – Patrícia pediu demissão do local
onde trabalhava. Como o Mercado3 era um projeto antigo,

o casal já estava se preparando para as mudanças há algum
tempo.
“Procuramos investir os valores que adquirimos durante a
vida profissional, para ter mais tranquilidade e não ter dúvidas no futuro. Nosso empório está montado sem contratação de empréstimos, tendo um início com capital próprio, e
isso nos dá mais segurança nessa etapa de tantos aprendizados”, pontua Zachi.
O nome Mercado3, que à primeira vista pode parecer apenas
um número, é repleto de significados importantes para o casal. “A palavra “mercado” é porque meus pais sempre tiveram
um pequeno mercado. O número 3 vem dos três filhos da Patrícia e também é o número de sorte dela. Para mim, Leonardo, o número 3 homenageia meu filho e meus pais”, explica
o empreendedor. Mais informações sobre o estabelecimento
em @mercadotres3, no Instagram e no Facebook

1

2

3

1 - Mercado3, a experiência de cuidar cada vez mais de sua
saúde e, ao mesmo tempo, relembrar e degustar os diversos
sabores disponíveis
2 - Mercadito: salames, torresmos, queijos e mel (tudo vindo direto do produtor), com destaque para os pães e cucas,
feitos ali mesmo
3 - Vermelho23: localizada na rua Giordano Bruno, 388, a
loja nasceu em meio às necessidades impostas ao comércio
já nos primeiros meses de pandemia

24

Rescaldo

SOBREVIVENDO À TEMPESTADE

Continuar tocando os negócios em meio à crise gerada pela pandemia exigiu
sacrifícios e mudanças para muitos empreendedores. Alguns negócios tiveram
que se reestruturar para continuar em atividade, especialmente investindo
no meio virtual. Outros esperam pela retomada econômica para reverter as
perdas sofridas desde março de 2020. De qualquer modo, o varejista que
sobreviveu à tormenta da Covid-19 é, antes de tudo, um forte.

Rabusch segue em expansão,
mesmo em meio à pandemia
“A sensação era de trocar os pneus com o carro andando",
compara Karen Regina Debus, 32 anos, sobre administrar a
empresa familiar durante a pandemia de coronavírus. Empresa essa que, mesmo em um cenário de crise, segue em franca
expansão. Trata-se da Rabusch, marca reconhecida pela releitura da alfaiataria feminina, se destacando por suas coleções
exclusivas e produção local.
Fundada há 34 anos pelos pais de Karen, os ex-bancários Alcides Debus (presidente da empresa) e Loiva Diel, a Rabusch
precisou se reestruturar por conta do isolamento social, uma
vez que conta com processos de pesquisa, desenvolvimento
e fabricação próprios. “Todas essas áreas sofreram mudanças
com a pandemia. Hoje temos lançamentos semanais de coleções em todos os canais de venda”, afirma ela, que atua como
diretora de inovação. Atualmente, a Rabusch opera em Porto
Alegre, em diversas cidades do Interior do Estado e em Natal, no Rio Grande do Norte. “Temos 25 lojas próprias, quatro
franquias, e-commerce, que vende para todo o País, e o aplicativo lançado recentemente, que possibilita a retirada em
loja ou recebimento em casa”, informa Karen, que é diretora
de inovação da empresa.
Com um público bastante jovem — na faixa de 35 a 35 anos
— a Rabusch está sempre atenta às tendências da moda, não
apenas em relação aos produtos, mas também na questão da
interação com seus clientes. “Na pandemia contratamos di-
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No meio do caos, a inovação

versas influencers de moda. Uma delas foi a Mônica Salgado,
conhecida nacionalmente. Também entramos na onda das
lives shops nas redes sociais, que são ótimas para nos aproximarmos do público e facilitar a compra virtual”, relata Karen.
Em um período tão difícil, a marca conseguiu lançar uma linha fitness (Join), unidades nas avenidas Goethe e Getúlio
Vargas, e, em junho, sua primeira guide shop. Localizado na
rua Florêncio Ygartua, no coração do bairro Moinhos de Vento, o espaço conta com uma curadoria de produtos exclusivos para quem quer as novidades em primeira mão, entre
outras novidades. “Também reestruturamos o setor b2b (disponível no site www.rabusch.com.br), que atende os lojistas
multimarcas. Esse canal atende mais de 500 lojistas que hoje
podem realizar a compra de forma virtual, através da nossa
pronta-entrega, também com novidades semanais”, ressalta
a administradora.
Mesmo com todas as inovações feitas pela Rabusch, não significa que a marca tenha passado incólume pela pandemia.
“No ano passado, quando as lojas ficaram fechadas por vários
meses, tivemos que demitir muitos funcionários, que foram
recontratados na reabertura das lojas”, lembra Karen. “A pandemia gerou muita insegurança, porém aproveitamos esse
período para repensar as estratégias e implementarmos as
inovações. Nossa equipe foi fundamental nessa fase, temos
muito orgulho de quem participou dos processos”, finaliza.

[

Sobrevivendo ao mercado

Papelaria Livrin resiste, à
espera de dias melhores

“A Livrin era o sonho que virou realidade”. A frase, que consta no perfil da Livraria e Papelaria Livrin no Instagram (@livrinpapelaria), sintetiza a relação de seus proprietários, Ana
Luzia Ziemann, 60 anos, e Bernardo Gabriel Roesler, 61, com
o estabelecimento. Localizada na avenida Venâncio Aires,
1.054, a poucos metros do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, a loja funciona há mais de duas décadas, e está sob
a administração do casal há cerca de 14 anos. Desde então,
foi se adaptando ao mercado, mas nunca havia enfrentado
um desafio tão grande quanto a pandemia.
Antes, o principal nicho da Livrin era o comércio de livros
(“por isso o nome”, explica Ana Luzia). No entanto, com o passar do tempo, a realidade econômica foi exigindo mudanças.
“Nestes 14 anos, modifiquei um pouco o segmento dos produtos. Fui me adaptando de acordo com as necessidades do
local”, relata. Assim, o foco acabou sendo a área de papelaria,
com materiais escolares e de escritório puxando as vendas.
Artigos de bazar e chocolates também estão entre os produtos oferecidos.
Adequar-se ao que o público buscava, porém, não foi suficiente quando o coronavírus chegou. Como muitos outros
empreendedores, Ana Luzia se viu diante de uma realidade
nova e assustadora. Em alguns momentos, ficou sem saber
como reagir. “Tivemos que fechar a loja de um dia para o outro. Não sabíamos o que fazer com os funcionários, com as
mercadorias, tinha produtos vencendo”, diz ela, referindo-se
ao estoque de chocolates que havia encomendado para vender na feira de Páscoa da papelaria. “Foi um prejuízo muito
grande. Acabei doando a maioria, e o que era em formato de
Páscoa (ovos, coelhos), a fábrica acabou trocando por bombons depois.”
Não bastasse o prejuízo com o estoque, a Livrin ficou quase
quatro meses fechada. A empresária recorreu a uma alternativa muito comum nessa situação: dar férias às funcionárias.
Mesmo assim, acabou sendo obrigada a demitir uma delas.
Fez também uma tentativa de vender produtos online, mas
admite que os resultados ficaram aquém do esperado. “O
problema é que esse segmento trabalha com produtos de
valores baixos, daí o pessoal não quer pagar frete”, afirma. Ela
não descarta uma nova incursão no e-commerce futuramente, mas, por ora, prefere deixar de lado.
Apesar de todas as dificuldades — segundo Ana Luzia, a queda nas vendas chega a 50% —, a Livrin resiste por conta da
obstinação dos proprietários. “Tenho um ateliê de embalagens atrás da livraria, e meu marido trabalha em outro emprego. Então, a gente não vive só da loja. Não estamos tendo
lucro com essas vendas baixíssimas, mas tentamos manter,
porque a gente gosta do ponto, do trabalho, e mora aqui perto também”, completa a empresária, esperançosa de que a
situação melhore mais perto do Natal.

27

Comércio Digital

E-COMMERCE VEIO PARA
FICAR E GANHA,
CADA VEZ MAIS, ESPAÇO
ENTRE OS VAREJISTAS
Conforme ABComm, faturamento
total do varejo online passou de
5% no final de 2019 para um índice
acima de 10% em alguns
meses de 2020

M

ariana Castello é artista e tatuadora e, desde 2019, mora
em São Paulo, na capital paulista, após se mudar de Porto
Alegre. A ideia de comprar de
forma online já era observada
com bons olhos por ela antes
mesmo da pandemia do coronavírus. No entanto, os itens
que escolhia no digital se resumiam a materiais de tatuagem e tintas para a pintura de
telas. Após março de 2020, porém, quando medidas de isolamento
social começaram a ser implementadas em todo o Brasil na tentativa de conter a covid-19, o consumo virtual ganhou outra proporção
para a artista. Serviços de streaming, delivery, materiais de construção e até mesmo móveis passaram a fazer parte de seu cesto de
compras online.

Assim como Mariana, um grande número de consumidores
brasileiros passaram a ter o hábito de efetuar diferentes tipos
de compras no digital no ano passado, influenciados pelos
efeitos da pandemia. Segundo levantamento da Associação
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Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), em parceria
com a Neotrust, o crescimento nas vendas online foi de 68%
na comparação com 2019. Para 2021, a expectativa é de expansão de 18%.
Foram muitos os que estrearam nessa modalidade. A associação estima que 20,2 milhões de consumidores realizaram
— pela primeira vez — uma compra pela internet em 2020
e que 150 mil lojas passaram a oferecer seus produtos, também, por meio das plataformas digitais. Ainda conforme o
balanço, foram mais de 301 milhões de compras pela internet, com um valor médio de R$ 419,00.
O ano passado também fez com que o e-commerce ganhasse
espaço em sua representatividade dentro do varejo. Conforme a ABComm, o peso do e-commerce no faturamento total
do varejo passou de 5% no final de 2019 para um patamar
acima de 10% em alguns meses de 2020. Já projeções feitas
pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC), com base em dados das vendas online com
nota fiscal computadas pela Receita Federal, mostram que a
fatia das vendas online, que era de 3,8% em 2018, subiu para
cerca de 6% em 2020. De acordo com a CNC, os segmentos
em que o comercio online representou em 2020 a maior fatia nas vendas totais foram informática, livraria e papelaria e
móveis e eletrodomésticos.
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Artista e tatuadora,
Mariana passou a comprar
diferentes produtos
durante a pandemia e em
um volume maior do que
costumava antes da crise
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A Pandemia acelerou
o que já era tendência

P

ara o professor dos MBAs da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e especialista na área de
negócios digitais André Miceli o crescimento
do e-commerce já era uma tendência que
vinha sendo observada, mas teve o seu processo acelerado após a chegada do coronavírus.

“Para este ano, esperamos um novo
crescimento nas vendas online. Muitas
empresas fizeram ou estão refazendo as
suas estruturas de comércio eletrônico,
colocando tecnologias mais robustas
para entregar essas soluções e melhorar a experiência do
usuário”, prevê Miceli.
O professor não acredita que, mesmo com a reabertura dos
espaços físicos e maior circulação de pessoas com o avanço
da vacinação contra a covid-19, o comércio online possa sofrer algum declínio.
“Muito do que está acontecendo é um reflexo de uma mudança do comportamento do consumidor. As barreiras culturais foram quebradas. Em um dado momento, não havia outra opção a não ser o online e as pessoas começaram a usar.
Agora que o teste foi feito é muito difícil que haja algum tipo
de retrocesso. O mais natural é que essas iniciativas ganhem
ainda mais espaço”, analisa.
É também o que aponta o estudo feito pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC). Segundo os dados da pesquisa, 70% dos entrevistados afirmaram que pretendem continuar comprando mais online na comparação do que faziam
antes da quarentena. Ainda de acordo com o levantamento,
61% dos clientes que compraram online durante a pandemia
aumentaram o volume de compras em razão das medidas de
isolamento social.
Em outra pesquisa, que envolveu 10 diferentes países, os brasileiros lideraram a troca de compras presenciais pelas virtuais como forma de se protegerem da contaminação do coronavírus. Encomendada pela empresa americana de software
de relacionamento para clientes e funcionários Freshworks, o
estudo mostrou que 70% dos entrevistados no Brasil afirmaram que fizeram a mudança contra uma média geral de 48%
de outros países. Foram consultados também consumidores
da Índia (que ficou em segundo lugar, com 66%), Austrália,
França, Alemanha, Holanda, Cingapura, Suécia, Reino Unido
e Estados Unidos.
A tatuadora Mariana, que exemplifica esse novo comportamento do consumidor, também diz que deve continuar fa-
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zendo compras online na mesma frequência do que ocorreu
durante a pandemia após a crise. "Ao comprar online, é possível comparar os preços e efetuar a compra imediatamente, sem correr o risco de assalto ou o inconveniente de ficar
trancado no trânsito. Não significa que deixarei de consumir
e comprar pessoalmente, mas vou pensar duas vezes pelas
facilidades que o online proporciona", explica.

Micro, pequenas e médias
empresas não ficam
de fora do digital
Pesquisa da Serasa Experian, realizada em fevereiro deste
ano para avaliar o impacto da pandemia nas micro, pequenas
e médias empresas, revelou que 73,4% destes empreendedores vendiam ou passaram a vender produtos e serviços online no período da pandemia. Dentre eles, 83,1% pretendem
continuar a aposta no ambiente digital mesmo quando este
cenário mudar.
Os canais mais utilizados para esta comercialização são, principalmente, as redes sociais. Além disso, os entrevistados
buscam alternativas de vendas em sites próprios e oferta de
produtos em lojas tipo marketplace, que englobam diferentes vendedores em uma mesma plataforma digital.
Questionados sobre em quais aspectos o ambiente online
ajudou nas vendas, a maioria (51%) afirmou que atingir públicos diferentes foi o principal, seguida por ter mais exposição (44,8%), atingir novas regiões (34,5%) e atingir o mesmo
público, mas em maior quantidade (29,7%).
Sobre a reação dos pequenos e médios varejistas com a aceleração da digitalização do setor, o professor da FGV André
Miceli contextualiza: “Os muito pequenos costumam usar
ferramentas simples como o WhatsApp ou recebendo pagamento via PIX. Outros, um pouco mais maduros, têm utilizado serviços de pagamento digital, como o PagSeguro, por
exemplo, e outra parte, ainda mais madura, tem lidado com
a reconstrução de seus ambientes de comércio eletrônico”.

Varejistas gaúchos
recorrem ao digital para
amenizar perdas
O avanço das vendas online, porém, não foi suficiente para
conter as perdas no varejo do país no ano passado. No Rio
Grande do Sul, não foi diferente. De acordo com pesquisa da
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o Estado fechou 4.920 lojas em 2020. O registro
nas vendas do varejo como um todo também foi negativo,
apresentando uma queda de 5,2% em relação a 2019.
No Brasil, mais de 75 mil lojas foram perdidas. O segmento que mais sofreu foi o de vestuário, calçados e acessórios
(-22,29 mil unidades), seguido pelo o de hiper, super e mini-

Rose e Paula Muller
encontraram no online uma nova forma
de atrair clientes
durante a pandemia
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mercados (-14,38 mil) e o de lojas de utilidades domésticas e
eletroeletrônicos (-13,31 mil).
Desde o início da crise sanitária, entidades que representam
o setor varejista do Rio Grande do Sul buscam impedir que
esse número de empreendimentos perdidos aumente. Para
esses representantes, o online foi e continuará sendo uma
saída promissora para amenizar os efeitos da pandemia sobre os negócios no varejo.
A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS), por exemplo, buscou mostrar desde o
princípio, junto às autoridades, que o comércio não era um
foco disseminador do coronavírus e destacou a importância
de manter o varejo em atividade, seguindo, é claro, os protocolos sanitários de combate ao vírus, como disponibilização
de álcool gel nos estabelecimentos, máscaras para colaboradores e clientes e distanciamento físico no interior dos espaços físicos.
Além disso, desde junho de 2020, a entidade pede, junto
ao governo estadual, uma linha de crédito especial para os
lojistas, com carência no prazo de pagamento, além da ampliação do teto de faturamento das empresas enquadradas
no Simples Gaúcho, passando de R$ 3,6 milhões anuais para
R$ 4,8 milhões por ano. Também reivindicam a possibilidade
de parcelamento do ICMS devido pelas empresas, com juros
dentro da conjuntura de crise econômica.
Em paralelo a essas demandas, o presidente da FCDL-RS,
Vitor Augusto Koch, entende que o comércio online foi um
fator importante para atenuar os prejuízos com as restrições
de espaços físicos. Para ele, porém, as dificuldades a partir
dos impedimentos de clientes nas lojas não devem ser superadas tão cedo. "No interior do Rio Grande do Sul, o lojista
é muito mais do que um simples vendedor de produtos. Ele
é um amigo, um conselheiro, um realizador de desejos dos
consumidores. Porém, os lojistas que seguirem conciliando
vendas físicas e online terão um acréscimo importante em
seus negócios", avalia.
Já o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas Poa), assim que teve início a pandemia, passou a fazer
pesquisas para avaliar o comportamento dos lojistas e dos
consumidores. O primeiro levantamento após a chegada do
novo coronavírus, feito em abril de 2020, mostrou que, antes
da crise, 69,5% do comércio da Capital não realizava vendas
online. Após o início da crise, já foi possível observar uma
rápida mudança: o número de estabelecimentos que não
possuíam a opção de comércio no digital baixou para 62,3%.
“Nosso setor sofreu bastante com o fechamento das lojas e
tendo que implementar mudanças de forma abrupta para
seguir vendendo. Alguns conseguiram, outros não. Mas podemos afirmar que o online foi o que salvou muitos negócios
de fecharem suas portas e hoje nossos lojistas perceberam
que precisam seguir sempre se reinventando”, afirma o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse.

Lojistas se reinventam
em meio à pandemia
No dia 17 de março de 2020, uma terça-feira, a prefeitura de
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Porto Alegre, na época comandada por Nelson Marchezan
Júnior, publicou decreto que, entre outras medidas emergenciais para impedir o avanço da covid-19 na Capital, determinava o fechamento de estabelecimentos comerciais e
shopping centers. Nesta data, o Rio Grande do Sul havia confirmado apenas 19 casos da doença e nem imaginava o que
viria pela frente.
Para as proprietárias da Loja Melsen, Rose Muller e Paula Muller, o futuro do seu negócio também era de incerteza, mas
optaram por encarar o momento difícil como uma oportunidade. Conforme relata Rose, no primeiro dia de fechamento, as irmãs estavam publicando alguns stories na conta do
Instagram da loja, destacando algumas roupas e acessórios
femininos para, ao menos, manter o contato com a sua clientela enquanto as restrições prevalecessem. Pouco antes de
fechar o estabelecimento, porém, uma cliente perguntou, via
direct, se poderia receber em sua casa algumas peças que
acabara de ver nas últimas publicações. Sem pensar duas
vezes, Rose saiu em seguida para levar, pessoalmente, uma
sacola com as roupas solicitadas. Horas depois, a cliente informou as peças que iria ficar e fez um depósito para a loja
com o valor total da compra. "Neste momento, eu senti que
conseguiríamos manter a loja e passar por todo esse processo", recorda Rose.
Dessa forma, a Melsen entrou no mundo das vendas online e foi se reinventando em meio à crise. Localizada há 30
anos na Zona Norte de Porto Alegre, a empresa sempre teve
no relacionamento, seja com clientes ou fornecedores, um
de seus principais valores. Com o comércio via Instagram e
WhatsApp, pôde ampliar esses contatos para outros pontos
da Capital.
Não faltaram desafios ao longo desta nova fase. A comunicação com o consumidor pela internet, a logística da entrega
dos produtos e as novas formas de pagamento foram alguns
dos pontos que Rose e Paula precisaram implementar, aprofundar e ir aprimorando com o tempo. Outra adversidade,
específica das lojas de vestuário, foi conseguir saber, à distância, se a peça ou acessório cairiam bem no cliente interessado.
“Uma coisa é comprar um livro ou uma camiseta. Agora, uma
roupa mais elaborada, com uma proposta de alfaiataria, é
um pouco mais difícil. Precisamos pedir as medidas, ver se o
tecido possui ou não elastano, pois isso faz diferença e também solicitamos uma foto da pessoa para, visualmente, termos uma melhor ideia”, detalha Rose.
Todo esse trabalho meticuloso tem valido a pena, uma vez
que a loja, segundo a empresária, tem registrado poucas trocas de peças. Os resultados também são satisfatórios e o virtual já representa 5% do total comercializado pela empresa,
com espaço para crescimento nos próximos anos.
Mesmo com essa nova realidade, Rose acredita que alguns
comportamentos devem permanecer mesmo passada a
fase aguda da pandemia. “Continuaremos recebendo nossos
clientes com cafezinho, com o bolo da minha mãe e uma boa
espumante. Acredito que esse tipo de relacionamento não
vai mudar. As pessoas precisam de contato para criar vínculo,
algo que sempre fizemos muito bem”, afirma.

Destaque

ACPA realiza entrega do Prêmio Paulo Vellinho
Honraria reconhece empresas e personalidades de destaque
e que colocam Porto Alegre como protagonista
A Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) promoveu no
dia 22 de junho a cerimônia de premiação da primeira edição
do Prêmio ACPA Paulo Vellinho. O evento aconteceu no Palácio do Comércio, sede da entidade, de forma híbrida, com a
participação de um número restrito de convidados presenciais, devido aos protocolos sanitários, e com transmissão
pelo Facebook e YouTube da entidade.
O prêmio tem como objetivo reconhecer empresas e personalidades que se destacaram em suas áreas de atuação e
colocaram a cidade como protagonista, bem como homenagear em vida um dos mais relevantes empreendedores do
Brasil, o empresário gaúcho Paulo Vellinho.
O prêmio, que será anual, contou em sua primeira edição
com oito categorias: Marketing e Comunicação, Inovação e
Tecnologia, Empreendedor, Empreendedorismo, Comércio,
Serviços, Turismo e Política. Além destas, houve uma categoria surpresa, chamada “Fora da Curva”, que foi revelada no
final da premiação, que agraciou Analisa Brum, diretora-presidente da Agência HappyHouse.
Com uma longa e empreendedora trajetória de mais de 60
anos, Paulo Vellinho, que leva o nome do prêmio da ACPA,
participou ativamente do processo de industrialização do
País neste período. Entre os destaques de sua caminhada
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profissional está a liderança à frente da Springer, a partir dos
anos 1950, empresa vencedora num competitivo mercado,
mesmo localizada no extremo Sul brasileiro.
O presidente da ACPA, Paulo Afonso Pereira, revelou ser de
longa data e muito forte sua relação com o homenageado.
“Ele é um dos responsáveis por eu ter me tornado um empreendedor. Trabalhei com ele por muitos anos e, neste período,
aprendi que, para ser empreendedor, é necessário coragem,
acreditar em si mesmo e não temer o futuro”, disse.
Para Pereira, é fundamental incentivar e divulgar aqueles
que investem, inovam e progridem, mesmo em períodos de
adversidade como o da pandemia. Ter coragem de seguir,
ousadia de se reinventar e continuar trabalhado pelo desenvolvimento é a razão da entrega do prêmio aos diversos empresários agraciados, sustenta o empresário. “Essa primeira
edição do Prêmio ACPA é especial, pois reconhecemos empresas e empresários que sobreviveram, que reinventaram
seus negócios e, mesmo diante de tantas dificuldades, venceram e continuam vencendo”, destacou.
“O prêmio com o qual estou sendo agraciado pela ACPA aos
meus quase 94 anos, se constitui em um dos momentos mais
importantes da minha história, e é mais uma demonstração
da importância da surpresa, pois o mesmo não constava no
meu script”, observou Vellinho, que agradeceu a todos os
que participaram da construção do prêmio.

Comércio – Carmen Ferrão (Sócia-Superintendente do Grupo Lins Ferrão)
Empreendedor – Ricardo Gonçalves (Diretor de Projetos da Inventoall e Idealizador da
Comidaria Posati&Aromi)
Empreendedorismo – Kátia Dornemann e Denise Borges
(Gestoras do Projeto A Zona Sul é a Minha Praia)
Inovação e Tecnologia – Jorge Luis Nicolas Audy (Superintendente de Inovação e
Desenvolvimento da PUCRS e do TecnoPUC)
Marketing e Comunicação – Fabiano Rheinheimer (Proprietário do Cafeína&Gasolina)
Política – Ricardo Gomes (Vice-prefeito de Porto Alegre)
Serviços – Luis Humberto Villwock e Marcus Coester
(Fundadores do Movimento Brothers in Arms)
Turismo – Pontal (Ricardo Jornada, diretor corporativo da SVB PAR)
Fora da Curva – Analisa Brum (diretora-presidente da Agência HappyHouse)

35

Perspectivas

O

O
R
U
T
FU

O que esperar para o
ndemia
setor varejista após a pa

DO

O
J
E
R
A
V
36

[

PERSONALIZAR a experiência
dos consumidores, investir
em INOVAÇÃO e integrar online
e físico despontam como
fortes TENDÊNCIAS para o setor

Todos os anos, grandes nomes do varejo se encontram em
Nova York, nos Estados Unidos, para debater o futuro do setor. Neste ano, em razão da pandemia do novo coronavírus, o
evento ocorreu 100% online, o que não foi impeditivo para a
troca de ideias visionárias que devem, cada vez mais, influenciar varejistas do mundo todo. Personalizar e individualizar a
experiência dos consumidores, investir em inovação, uso de
dados e omnichannel, além de promover sustentabilidade
nos negócios foram alguns dos assuntos que dominaram o
NRF 2021, considerado o maior evento de varejo do mundo.
O que ali se discute são bons indicadores dos rumos que os
profissionais desse segmento devem seguir nos próximos
anos.
Como era de se esperar, um dos pontos destacados no encontro foi o da necessidade dos lojistas seguirem apostando
na inovação e na tecnologia para tornarem os seus negócios
cada vez mais competitivos no futuro próximo, uma vez que
a transformação digital no varejo, acelerada em 2020 em
razão dos efeitos da pandemia, deve seguir ocorrendo de
modo acelerado.
Alguns dados deste ano, aliás, indicam uma tendência de
crescimento nas vendas online. Conforme pesquisa da Neotrust, foram registradas, no primeiro trimestre de 2021, 78,5
milhões de compras online, o que representa um crescimento de 57,4% em relação ao mesmo período do ano passado.
Nos primeiros três meses do ano, o faturamento no e-commerce foi de R$ 35,2 bilhões, uma alta de 72,2% na comparação com 2020.
Outra pesquisa realizada no fim do ano passado pela Ebit/
Nielsen já indicava que a tendência de alta nas vendas online
não seria passageira, já que 95% dos consumidores entrevistados pelo estudo, que fizeram compras online em 2020, afirmaram que pretendiam continuar utilizando esse modelo de
comercialização depois que o surto de covid-19 acabasse.
Todo esse desempenho que o e-commerce vem apresentando sinaliza movimentos centrais do segmento varejista atualmente, conforme contextualiza o professor dos MBAs da
FGV e especialista em marketing, Roberto Kanter: “A principal tendência observada pelo varejo nos dias de hoje é a ida,
quase que obrigatória, das empresas que vendem produtos
em espaços físicos para a venda digital, é a famosa transformação digital da venda”, destaca.
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Pandemia acelera digitalização e
estimula a inovação nas empresas
Outro tema destacado na NRF foi a importância dos lojistas
estarem atentos à inovação, seja na implementação de novas tecnologias, na oferta de um novo serviço ou de um novo
modo de atender o cliente. Se antes dos acontecimentos de
2020 muitas empresas, especialmente a de segmentos com
pouca tradição no digital, deixavam a venda virtual em segundo plano, após o início da pandemia e o fechamento de
estabelecimentos durante períodos de pico da doença, esse
cenário mudou.
É o caso do Grupo Elevato, empresa do Rio Grande do Sul
com mais de 32 anos de atuação no segmento de acabamentos e material de construção. Embora tenha lançado o seu
primeiro modelo de venda online ainda em 2016, foi a partir da pandemia e de seus efeitos no varejo que a empresa
passou a reforçar a sua atenção para o digital de forma mais
profunda.
“Começamos a intensificar nossos esforços neste setor e o
resultado começou a ser mais significativo. Foram feitas contratações e investimentos específicos para o desenvolvimento da melhor experiência possível em vendas pela internet,
tendo como principal desafio, levar para o online os diferenciais que a Elevato consegue trazer para o atendimento dos
nossos clientes em loja”, conta o diretor de expansão, processo e inovação da empresa, Arthur Piva.
Além de apostar no e-commerce e aderir a várias plataformas
de marketplaces, a digitalização da Elevato também se deu
na gestão de carteira de clientes e atendimento. Por meio
de um sistema CRM (Customer Relationship Management),
por exemplo, tornou-se mais fácil conhecer as necessidades
e características dos consumidores e traçar estratégias para
retê-los, fidelizá-los e melhor atendê-los, conforme relata o
diretor de inovação do grupo.
A análise de dados é outro fator que ganha força no segmento. "Hoje o consumidor é abordado por uma quantidade absurda de ofertas vindo de todos os lugares. O varejista que
não cuidar da carteira de cliente e que não tiver uma ótima
estratégia de CRM está fadado a morrer e o marketing de da-
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Em 2021, 49% dos
consumidores pretendem
mesclar suas compras entre
lojas online e físicas. Em
2019, esse índice era de 29%
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dos é fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento de varejo”, destaca Roberto Kanter.
Para os próximos anos, os planos para o setor de inovação
da empresa é humanizar cada vez mais a venda online e
aprimorar a digitalização da venda nas lojas físicas, seguindo
outra tendência bastante forte no varejo: a do omnichannel,
cuja principal característica é a da integração de todos os canais utilizados pela empresa, sejam eles online ou offline.

Online e físico: varejo deve ser cada vez mais híbrido
Em 2021, 49% dos consumidores pretendem mesclar suas
compras entre lojas online e físicas. Em 2019, esse índice era
de 29%. O dado foi constatado na pesquisa Jornada Omnichannel e o futuro do varejo, realizada pela Social Miner em
parceria com a Opinion Box e reforça a análise de especialistas de que, cada vez mais, os consumidores buscam uma
jornada de compras omnichannel, com convergência entre
o varejo online e o físico.
Para o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de
Porto Alegre, Paulo Kruse, esses indicativos levam à conclusão de que é essencial tratar os canais digitais e físicos com a
mesma importância.
“As empresas devem ter vendedores e profissionais bem preparados para atender os clientes no online, publicar as novidades, estar por dentro das ferramentas de marketing digital
e em constante atualização. E, ao mesmo tempo, é preciso
tornar a experiência de quem vai presencialmente à loja tão
boa quanto no online. As pessoas querem comprar de forma
fácil, ágil, com segurança, receber todas as informações, ver
a funcionalidade e os diferenciais dos produtos independentemente do canal”, destaca.
O professor da FGV Roberto Kanter acrescenta que além do
consumidor ter uma série de facilidades com os formatos
do omnichannel — como comprar um produto de casa e ir
buscar na loja — o varejista também acaba se beneficiando
desse processo. "Essa plataforma gera para ele mais conforto, segurança e eficiência no seu negócio, porque reduz um
dos maiores custos que todo o varejista possui: o estoque",
pontua.

A cultura de inovação do setor precisa amadurecer
A 3ª edição do estudo Transformação Digital no Varejo Brasileiro, desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Varejo e
Consumo (SBVC) em parceria com Oasis Lab Innovation Space, e divulgado em março deste ano, aponta que houve um
aumento de 87% no investimento em transformação digital
do setor, o que representa 0,73% sobre o faturamento bruto
das empresas varejistas. De acordo com a análise, as principais tecnologias utilizadas no atendimento ao consumidor

são soluções voltadas a meios de pagamento (94%) e análise
de dados no ambiente online (77%). Soluções em logística
(51%) é destacada como principal ferramenta de implementação nos próximos 12 meses.
Outra pesquisa realizada pelo E-Commerce Brasil, em parceria com a agência de marketing digital Raccoon, com o tema
“A digitalização do varejo brasileiro pós-pandemia” mostra
que para 89,1% dos entrevistados a importância das estratégias digitais ganhará força nos negócios após a crise.
Embora os dados dos levantamentos sejam animadores em
relação à transformação digital no varejo, especialistas ressaltam que esse é um processo que se encontra em fase de
amadurecimento e nem sempre aplicável para todos os varejistas.
Conforme o presidente do Sindilojas Poa, apesar das novas
tecnologias trazerem inúmeros benefícios ao varejo, elas ainda não são uma realidade totalmente aplicável para todos
em razão dos custos, mas também por uma questão de cultura. “Inteligência artificial, softwares de automatização de
funções, provador virtual são alguns exemplos de soluções
que vêm ganhando força no varejo, mas há ainda uma falta
de entendimento de que tecnologia é um investimento que
gera retorno”, salienta Paulo Kruse.
Kanter, professor da FGV, concorda que um dos principais
desafios daqui para frente está na cultura e educação voltadas ao tema. “As pessoas adoram a mudança até chegar ao
seu quintal. Muitas vezes o vendedor está acostumado a fazer de uma forma e com as mudanças nos processos provocadas pelo digital, acaba ficando um pouco insatisfeito. Não
podemos esquecer também de que tudo o que você faz no
digital é registrado, controlado e medido, o que não agrada
muitas vezes. Essas são algumas das grandes barreiras para a
transformação digital no varejo”, complementa.

Cresce o número de startups com ações voltadas ao varejo
De acordo com a pesquisa Distrito Retailtech Report Brasil
2020, 84,4% das startups voltadas a atender o varejo no Brasil foram criadas ao longo dos últimos dez anos, passando de
100 em 2011 para 644 em 2020. A tendência de crescimento
desses negócios segue em alta e, atualmente, conforme dados mais recentes da plataforma de inovação aberta Distrito,
já são mais de 700 retailtechs espalhadas pelo país.
Uma dessas startups é a Suitshare, empresa que oferece uma
plataforma de vendas e atendimento pelo WhatsApp e já
contribuiu para grandes varejistas como Natura, Mary Kay,
Hering, Lupo e Lacoste. Para o COO da empresa, Marlon Cândido, esse boom de retailtechs se deve à evolução da cultura
digital que ocorre atualmente no setor. “Podemos dizer que
estamos no melhor momento, pois os varejistas estão se permitindo testar novos canais de vendas e atendimento”, diz.
De acordo com dados do próprio WhatsApp, há mais de 2
bilhões de usuários do aplicativo no mundo e pelo menos
160 milhões no Brasil. O serviço de WhatsApp para negócios
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fo lançado em 2016, mas somente conseguiu um grau de
amadurecimento e expansão recentemente. E a tendência
parece que veio para ficar. Pesquisa da consultoria Accenture, de julho de 2020, apontou que 83% dos brasileiros
já utilizam o WhatsApp para fazer compras, o que reforça
o espaço que a ferramenta ganhou nos negócios atuais.
“No início da Suiteshare, nos diziam que se o WhatsApp saísse do ar, não teríamos mais empresa, mas provamos com
o tempo que estávamos certos em nossa proposta. Hoje,
o aplicativo responde por mais de 51% da preferência dos
clientes para vendas e atendimento e continua crescendo
constantemente, deixando para trás canais como chats, e-mails e até o famoso 0800, por ser mais pessoal e muito
mais rápido em relação aos outros canais”, defende Cândido.
A partir de 2020, área de inovação
do Grupo Elevato reforçou
investimentos na área de inovação

Tendências para ficar de olho:
Foco nas pessoas:

personalizar e individualizar a
experiência do cliente tem se mostrado uma tendência
cada vez mais forte. Estudo da McKinsey aponta que a
personalização omnichannel, onde as empresas são capazes
de personalizar a experiência do cliente em canais físicos e
digitais, pode gerar um aumento de receita de 5 a 15% em
toda a base de clientes.

Experiência do consumidor: para seduzir o consumidor,
é preciso ir além do produto e agregar experiência na hora da
compra. Uma das tendências na humanização da experiência
online são as Live Commerces, que vêm ganhando espaço
nas redes sociais. Por outro lado, com todas as facilidades de
compra pela internet, as lojas terão também de se esforçar
para oferecer uma experiência mais completa nos próximos
anos.
Pix: a chegada do Sistema de Pagamentos Instantâneos do
Banco Central se mostra uma grande oportunidade para o
varejo e contribui para a otimização dos processos de pagamento. A tendência é de que o uso desse mecanismo cresça cada vez mais. Segundo uma pesquisa feita pelo Ipec e
divulgada em maio, 67% dos brasileiros têm a intenção de
pagar com Pix as compras que fazem em estabelecimentos
comerciais.
Clubes de assinatura: outra forte tendência são os clubes

de assinatura. Segundo levantamento da Betalabs, empresa
especializada em tecnologia para gestão de comércio eletrônico, somente durante a pandemia foram lançados 800
novos clubes. Se em 2015 existiam aproximadamente 300
empresas no setor, o número atual já é de cerca de 4 mil.

Sustentabilidade: a preocupação crescente relacionada

ao consumo consciente fez com que os varejistas olhassem
com mais atenção para questões socioambientais. Pesquisa realizada pela consultoria KPMG, a nível global, mostrou
que de 2019 para 2020, o percentual de brasileiros que dão
importância para o comprometimento das empresas com a
agenda socioambiental cresceu 9%, o maior índice de todos
os países entrevistados.
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Para diretores da Suitshare, boom
de retailtechs se deve à evolução da
cultura digital.

Tendências

FICAM
AS LOJAS FÍSICAS COM
A TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL NO VAREJO?
COMO
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m 2020, 150 mil lojas passaram a vender também por meio de plataformas digitais. O setor
de vendas online registrou um crescimento
recorde de 68% na comparação com 2019,
impulsionado pela demanda ocasionada pela
pandemia do coronavírus. Com o forte desempenho do digital no varejo, o debate de qual
seria o impacto deste novo cenário nas lojas
físicas ganhou força. Afinal, esses espaços estariam com os seus dias contados?

“Os espaços físicos não devem sumir, mas devem se tornar uma extensão do digital. Centros de distribuição cada
vez mais próximos das lojas físicas e integrados em uma só
operação, com vendedores qualificados, seja para atender o
cliente presencialmente ou no online, devem ser as mudanças que mais veremos daqui pra frente", projeta o presidente
do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre, Paulo
Kruse.

Fundada no ano de 1956, em São Jerônimo/RS, a Lojas Lebes
possui mais de 160 lojas no Rio Grande do Sul e em Santa
Para o professor dos MBAs da FGV e espeCatarina, o que a coloca entre as grandes varejistas do Sul
cialista em marketing Roberto Kanter a resposta para essa
do Brasil. No dia 20 de março de 2020, por meio do seu preindagação é não. As lojas físicas não serão extintas. Porém,
sidente, a empresa emitiu um comunicado interno inédito
segundo ele, precisarão se reinventar em um momento em
em 64 anos de história. Decidiram fechar, por tempo indeterque praticamente todos os produtos podem ser comprados
minado, todas
pela internet.
as suas filiais.
Apesar
do
"As lojas físicas terão que
baque,
já
é
se ocupar mais com experipossível
dizer
ências de venda, caprichar
que após esse
ainda mais na vitrine, no
acontecimenatendimento e na exposito, iniciou-se
ção dos itens. Será preciso
um
período
ofertar mais do que simde
muitos
plesmente preço e produaprendizados
to, porque isso o digital já
e novas oporoferece", afirma.
tunidades na
companhia.
Segundo o especialista,
Entre as nouma das formas de tornar
vidades
de
a experiência do consumi2020,
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Espaço físico como
extensão do digital
Outra tendência para as lojas físicas no momento é a integração que esses espaços precisarão ter com o digital, reforçando o conceito de omnichannel no setor. De acordo com
uma pesquisa realizada pela Salesforce, por exemplo, 67%
dos consumidores entrevistados afirmaram que já preferem
comprar online e retirar o pedido na loja física.

Com o intuito de aproximar a rede de novas comunidades,
as primeiras unidades Lebes Express foram inauguradas nas
cidades de Cristal, Cerro Grande do Sul, Palmares do Sul, Tavares e Sinimbu, todas com a característica de ter até 20 mil
habitantes. A expectativa é de que para os próximos anos
sejam inauguradas outras 50 filiais neste modelo de negócio
em outros municípios do Estado.
“Nas primeiras semanas após a inauguração dessas lojas, é
comum o pessoal estranhar, porque há muitos produtos que
podem comprar sem necessariamente vê-los, que é como
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Inauguração do Pontal
está prevista para
setembro de 2022
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acontece em qualquer e-commerce. Porém, a presença física
da loja e os vendedores presentes nesse espaço dão a confiabilidade que o cliente precisa. Após a primeira compra e o
rompimento dessa barreira, o consumidor passa a confiar e
a se acostumar com a nova proposta”, relata Otelmo Drebes
Jr, diretor de marketing, vendas e gente & gestão da Lojas
Lebes.

da de uma série de mudanças e novas necessidades do consumidor que prometem modificar as características desses
espaços nos próximos anos. Além dos protocolos sanitários
vigentes implementados para garantir a segurança dos colaboradores, clientes e lojistas, novas tecnologias e a interação
entre o digital e o físico devem estar cada vez mais presentes
nestes centros comerciais.

O papel dos vendedores nas lojas também tem se transformado. Segundo Drebes Jr, a sua prática passou a ser muito
mais ativa do que passiva e o atendimento ocorre de uma
forma mais consultiva. Agora, o entendimento não é mais do
cliente ir até a loja, mas da loja ir até o cliente. Essa tendência intensificou um serviço que antes da pandemia ainda era
pouco explorado pela rede: o Lebes Bag. Trata-se de uma sacola de roupas e calçados montada de forma personalizada
e levada até a casa do cliente para que ele possa escolher os
produtos que deseja comprar.

“O fechamento dos shoppings em cumprimento a decretos municipais e estaduais por conta da pandemia acelerou
projetos que estavam em andamento e empreendedores de
shopping centers criaram áreas específicas para lidar com a
transformação digital. Podemos dizer que já somos adeptos
do chamado “novo varejo”, com a robotização e a automação
ganhando cada vez mais espaço em nossos shoppings, seja
com autoatendimento para pagar o estacionamento, drone
para ajudar na segurança ou atendimento ao cliente via chatbot", diz o presidente da Abrasce, Glauco Humai

A modalidade teve um resultado surpreendente, sendo responsável por 30% das vendas da moda durante o ano. "É
uma venda bem consultiva. O ticket médio da Lebes Bag é
três vezes maior de quando o cliente vem na loja física e mais
de 80% das pessoas que recebem a sacola em casa acabam
comprando algum produto", ressalta o diretor de marketing.

Para ele, o avanço do e-commerce não deve ser visto como
uma ameaça para o setor, mas como algo que complementa
a venda física. Prova disso, seriam as operações de marketplace dos shoppings, que têm ganhado mais marcas ao
longo dos últimos meses e ampliado o número de regiões
atendidas.

Momento é de desafio para
os shoppings centers
Com as medidas restritivas e os fechamentos ocasionadas
pela disseminação do novo coronavírus, os shoppings centers viram o seu desempenho despencar em 2020. Segundo
dados divulgados no início deste ano pela Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce), o setor registrou um faturamento de R$ 128,8 bilhões, o que representa uma queda
de 33,2% em relação a 2019. O número de visitantes mensais
foi de 341 milhões, um decréscimo de 32% na comparação
com o ano anterior. Os índices são equivalentes aos de uma
década atrás e poderão ser recuperados somente em aproximadamente três anos, segundo a Abrasce. Para 2021, a entidade projeta uma alta de 9,5% em relação ao ano passado.
A queda no desempenho dos shoppings veio acompanha-
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Apesar dos resultados recentes não serem animadores para
os shoppings centers, a entidade está confiante para a retomada deste segmento no pós-pandemia. "A evolução do
nosso setor é necessária e contínua. E a tecnologia, uma
grande aliada. No entanto, uma lição nunca esteve tão clara:
as pessoas precisam do espaço físico para circular entre diferentes ambientes. Após a reabertura dos shoppings, ficou
nítida a saudade dos consumidores", avalia Humai.

Um shopping com uma nova
proposta para Porto Alegre
Outra tendência é de que os shoppings centers do futuro ao
invés de serem conhecidos como um centro comercial passem a ser caracterizados por um centro de experiência, sem
se limitar apenas na compra do consumidor. É com essa pro-
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ABRASCE está confiante
para a retomada no
pós-pandemia. "A
evolução do nosso setor
é necessária e contínua"
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posta que nasce o Pontal Shopping, novo empreendimento localizado na Zona Sul de Porto Alegre, que está sendo
construído junto à nova orla do Guaíba e com previsão de
inauguração para setembro de 2022.
Além das lojas de varejo, o Pontal irá reunir gastronomia, hotel, saúde e área de parque, o que faz com que o espaço seja
classificado como um life center. "Um empreendimento com
esse conceito se caracteriza por ser agradável, conectado à
natureza, aconchegante, com muitas operações de gastronomia, lazer, saúde, consumo e muita experiência, ou seja,
uma série de outros elementos além da compra. Esse conceito representa, sob a nossa ótica, a tradução do futuro dos
shoppings centers”, destaca Angelo Boff, diretor corporativo
da SVB Par, que é a idealizadora do projeto.
Segundo Boff, a ideia do complexo é propiciar ao cliente as
melhores experiências possíveis para que não sinta a concorrência existente hoje pelas compras online. “Não existe experiência digital que substitua uma boa refeição com a família
ou amigos num restaurante contemplando o pôr do sol e a
natureza do parque que envolve o shopping. É confortável
ver um filme em casa, mas nada substitui a experiência de
uma sala de cinema VIP com serviços agregados. É bom fazer
um zoom com os amigos, mas melhor ainda se o encontro
for presencial, num parque à beira de um lindo rio e junto à
natureza”, exemplifica.
Por esses e outros motivos é que o diretor da SVB confia no
sucesso do projeto e na lógica omnichannel, em que todos
os canais de venda são importantes e se complementam,
sem a necessidade de anular um ao outro. “As lojas físicas
sempre vão ser ambientes fundamentais para as marcas se
conectarem com os seus clientes, principalmente as lojas
conceito (flagships). Para atrair os consumidores, é necessário que, tanto os shoppings quanto as lojas, despertem uma
experiência única de compra no consumidor, pois isso nenhum e-commerce substitui”, analisa Boff.

Pontal contará com
megastore da Leroy Merlin
Uma das 172 lojas que irão integrar o Pontal Shopping será a
megastore da Leroy Merlin. O espaço contará com área para
teste de produtos, área para oficinas e cursos de bricolagem
(montagem, instalação ou reparos feitos por pessoa não especializada), além de encontros de clientes. A nova loja contará ainda com serviços de instalação de produtos e áreas
para projetos, onde o cliente poderá encontrar vendedores
especializados para lhe ajudar no desenvolvimento de suas
reformas.
A omnicanalidade também faz parte da rotina da empresa. Além das lojas físicas e de seus canais de vendas online,
como e-commerce, app, WhatsApp e televendas, a Leroy

46

possui, atualmente, o serviço drive-thru, onde o cliente faz a
compra presencialmente, com atendimento de colaboradores que o ajudam a selecionar, pagar e carregar o carro sem a
necessidade dele sair do veículo. Também atua na modalidade clique e retire, em que é possível comprar de forma digital
e retirar os itens na unidade mais próxima.
Além disso, a empresa inaugurou, na cidade de São Paulo,
um novo formato de loja de proximidade, a Leroy Merlin Express, com o intuito de facilitar a vida do cliente do bairro
que busca por uma compra mais rápida e fácil para pequenos reparos, emergências do lar e complementos dos seus
projetos.
“Estamos também implementando o self check-out, oferecendo maior autonomia e agilizando a compra dos consumidores. A nova loja de Porto Alegre já inaugurará com essa
novidade”, conta Jefferson Tavares, diretor de merchandising
da Leroy Merlin Brasil.

[

Uma das 172 lojas
que irão integrar o
Pontal Shopping
será a megastore
da Leroy Merlin

Desafios da pandemia

Pesquisa realizada pela Boa Vista buscou identificar quais têm
sido os desafios enfrentados por empresários brasileiros para a
manutenção de seus negócios durante a pandemia. De acordo
com o levantamento, o não recebimento de valores gerados pelas vendas é o principal problema enfrentado pelas empresas,
apontado por 52% dos entrevistados. Em 2020, este fator havia
sido mencionado por 40% deles. Em relação às medidas adotadas
para garantir a sobrevivência dos negócios durante a crise, 80%
dos empreendedores consultados afirmam insistir em medidas
para cortes de despesas neste ano. Em 2020, esse volume era de
71%. As renegociações com bancos também foram mencionadas
de maneira significativa pelos entrevistados, sendo apontadas
por 37% deles, um nível menor do que o do ano passado (41%).

Mix 2
Novo Asun

Adequação à LGPD

As empresas que ainda não realizaram as adaptações necessárias
em relação ao uso de informações pessoais precisam se adequar,
urgentemente, à Lei Geral de Proteção aos Dados (LGPD). Desde 1º de agosto, a Autoridade Nacional de Proteção aos Dados
(ANPD) está autorizada a aplicar as primeiras multas para casos
de denúncias sobre o tratamento inadequado dos dados, sejam
eles de clientes, funcionários ou de qualquer pessoa contatada
ou mencionada em divulgações por parte de uma empresa. A
multa poderá chegar a 2% do faturamento bruto do negócio, limitado ao teto de R$ 50 milhões por infração.

Hub de inovação

O Co.nectar hub, primeiro hub de inovação para o varejo criado
pelo Sindilojas Porto Alegre, está em processo inicial de suas atividades e aberto para quem desejar contribuir para o crescimento
do setor. A iniciativa funciona como um laboratório de tecnologias e de novas ideias para o desenvolvimento do comércio varejista, com o objetivo de antecipar tendências, acelerar resultados
e promover a inserção do varejo no ecossistema de inovação da
Capital e do Brasil. O lojista ou profissional do varejo que quer
participar dessa comunidade pode entrar em contato pelo telefone/WhatsApp (51) 99322-0820 ou preencher o formulário no site
https://conectarhub.com.br/.

Foi inaugurada no dia 21 de julho, pelo prefeito de
Porto Alegre, Sebastião Melo, a nova loja da rede Asun
de supermercados na avenida Juca Batista, no bairro
Ponta Grossa, no Extremo Sul da Capital. Foram criados 90 empregos diretos e 200 indiretos com o novo
empreendimento. O investimento é de cerca de R$ 4
milhões. A nova loja tem 1,5 mil metros quadrados
e 60 vagas de estacionamento. O supermercado irá
operar das 8h às 21h, de segunda a sexta-feira, e também abrirá aos finais de semana.

a
Votações importantes
para o Varejo

O Congresso Nacional deve votar no segundo semestre, a partir de agosto, uma série de medidas provisórias (MPs) de impacto econômico sobre a sociedade,
em especial para as empresas do Varejo.Parte dessas
medidas provisórias foram editadas pelo governo federal para mitigar o forte impacto da pandemia, que
gerou crise econômica e desemprego. Entre os temas a serem tratados estão o estímulo ao crédito (MP
1.057/2021), o Programa de Apoio a Micro e Pequenas
Empresas – Pronampe (MP 1.053/2021), alterações
em leis trabalhistas (MPs 1.045/2021 e 1.046/2021) e a
modernização do ambiente de negócios no Brasil (MP
1.040/2021).
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Novos Investimentos

MERCADO
AQUECIDO!
Após o pior momento da pandemia, o cenário começa a se
tornar favorável para o varejo gaúcho, com diversas empresas
confirmando novos empreendimentos no RS

Mesmo com todos os prejuízos que o coronavírus causou
no aspecto financeiro – desaceleração nos investimentos,
fechamento de empresas e desemprego nas alturas –, o
cenário começa a mudar, se mostrando promissor para o setor
varejista. Em 2021, a economia já deu sinais de melhora, com
grandes incorporadoras e redes de supermercados anunciando
empreendimentos vultosos em todo o Rio Grande do Sul.
O reaquecimento do mercado é uma realidade, como pode-se
constatar nesta matéria, em que a revista Press lista alguns dos
principais empreendimentos inaugurados em 2021, outros que
devem sair do papel até o final do ano e no decorrer de 2022 e
também os que, se ainda não têm data definida, estão próximos
de se concretizar. São investimentos que, somados, injetam
bilhões na economia gaúcha, gerando milhares de empregos.
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PONTAL SHOPPING
INAUGURA EM 2022

A

s transformações na orla do Guaíba não param.
Mesmo sofrendo alguns atrasos em razão da pandemia, as obras de revitalização da área seguem
avançando – a entrega do trecho 3, entre a foz do
Arroio Dilúvio e o Parque Gigante, está prevista para setembro. Recentemente, foi inaugurado o Cais Embarcadero, que
reúne bares e restaurantes, quase ao lado da Usina do Gasômetro. Em 2022, será a vez do Pontal Shopping, considerado
o primeiro life center do Sul do Brasil.
Idealizado pela SVB Par, o empreendimento está sendo construído no complexo multiuso Pontal, próximo à Fundação
Iberê Camargo. Com design contemporâneo, busca oferecer
experiências únicas de vivência, lazer e consumo.
“Não seremos mais um shopping na cidade, pois o nosso produto é diferente. Representa o futuro do varejo físico quando
o assunto é shopping center no mundo”, ressalta o sócio-diretor da SVB Par, Angelo Boff. De acordo com o presidente da
empresa, Saul Veras Boff, o Pontal está em sintonia com a necessidade atual das pessoas de estarem conectadas e terem
todos os serviços de um complexo multiuso ao alcance, mas
também de se manterem integradas à natureza.
Assinado por um dos maiores especialistas em shopping centers do Brasil, Manoel Dória, da Doria, Lopes e Fiuza Arquitetos Associados, o projeto arquitetônico é um dos diferenciais
do empreendimento. Circundado por um parque à beira do
Guaíba, o espaço se integra ao cenário natural, fugindo das
construções em formato de caixa geralmente adotado pelos
centros comerciais. Grande parte da fachada será em vidro,
gerando muita iluminação natural, especialmente na alameda principal. Uma rua contornará o shopping e o parque,
permitindo que as pessoas circulem de carro, em baixa velocidade, e consigam ver o movimento interno.
No térreo, as lojas ficarão de frente para o Guaíba, conectadas à praça e com acesso direto por portas independentes
e pelos estacionamentos do subsolo, que terão mais de 1,5
mil vagas. O mix foi pensado e planejado para complementar
as operações já existentes no entorno, visando o desenvolvimento da região como um todo.
Serão mais de 170 lojas, entre elas uma grande unidade da
Leroy Merlin e quatro âncoras, personal service, ampla praça
de alimentação, cinco salas de cinema Cinépolis VIP, Market
Hall e um Hard Rock Cafe. No terceiro andar, restaurantes com
terraços abertos oferecerão gastronomia de alta qualidade.
Com aporte financeiro de mais de R$ 300 milhões, o empreendimento terá 114 mil m² de área construída. Reunirá, ainda, operações com diferentes vocações, como o Hotel Double Tree by Hilton, um centro de convenções e uma torre de
escritórios e consultórios. Ao todo, deve gerar cerca de 1,2
mil empregos diretos e indiretos.
O parque público será uma extensão da alameda central e

das lojas que estarão de frente para o Guaíba. Terá 29 mil m²
de área verde, onde, estima-se, circularão 1,3 milhão de pessoas mensalmente. O espaço contará com pistas para caminhadas, arquibancadas, mirantes, píer sobre o rio, playground
temático, trilha interpretativa do Memorial do Estaleiro Só e
pontos de contemplação para assistir ao pôr do sol. Contará, ainda, com uma maquete que permitirá a visualização de
como era o antigo Estaleiro Só, empresa pioneira da indústria
naval que funcionou na região durante décadas.

Town.Co traz novo conceito de
moradia para Porto Alegre

Parte da memória afetiva de Porto Alegre, o Plazinha, tradicional hotel que funcionou no Centro Histórico de 1958 a
2015, deve ganhar novos ares ainda este ano. O imóvel na
rua Senhor dos Passos dará lugar ao Infinita Town.Co, projeto
da incorporadora Infinita que tem a moradia sob demanda
como conceito. Com investimento de R$ 45 milhões, o empreendimento é gerenciado pela plataforma Housi.
O prédio terá 182 apartamentos para locação ou residência
de 20 a 30 metros quadrados mobiliados e decorados. Um
diferencial é a ausência de burocracia. Tudo pode ser feito
da tela do celular, desde a locação, que não requer fiador ou
contrato, até a abertura das portas. O objetivo é proporcionar
uma série de experiências para quem quer viver um estilo de
vida com qualidade, tempo livre e sem dor de cabeça.
“O projeto vai representar uma revolução para Porto Alegre,
que entrará definitivamente para a era ‘co’, de colaboração,
conexão, convívio e coexistência”, destaca Diego Antunes,
um dos sócios da Infinita.
Nos primeiros dois andares do Infinita Town.Co, haverá uma
área de convivência aberta ao público em geral, para experiências em entretenimento, gastronomia, beleza e saúde.
Entre o 3º e o 12º, ficam os apartamentos, sendo que neste
último também se localizam espaços gourmet, de coworking
e lavanderia. Por fim, o 13º andar conta com um rooftop com
piscina e parrillera. O projeto prevê, ainda, ponto de entrega de aplicativos, além de bicicletas, patinetes elétricos e até
mesmo carros para locação.
“O Infinita Town.Co também significa um reolhar para o Centro da nossa cidade e a revitalização de um empreendimento
que é patrimônio histórico e afetivo do nosso Estado”, afirma
Lori Giombelli, também sócio da empresa.

Grupo Zaffari retoma expansão na capital

Depois de ficar cerca de quatro anos sem abrir nenhuma loja,
o Grupo Zaffari iniciou 2021 com muitas novidades. Em junho, a maior rede de supermercados do Rio Grande do Sul
inaugurou duas unidades, nos bairros Lindoia e Teresópolis.
Para o ano que vem, pelo menos mais duas novas lojas já têm
previsão de abertura.
Grande parte das novas unidades fica em pontos onde fun-
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praça de alimentação, áreas de lazer, cinemas, serviços e um
supermercado.
Uma loja bastante aguardada é a do bairro Bela Vista. Dia 31
de dezembro é o prazo máximo para que o Nacional desocupe o prédio da rua Carazinho com a avenida Nilópolis, na
frente da Praça da Encol. O imóvel foi adquirido pelo Grupo
Zaffari em 2014, e, com o fim do impasse judicial, a expectativa é de que as obras saiam do papel no próximo ano. O
investimento previsto é de R$ 95,2 milhões, com geração de
300 empregos diretos e outros 300 indiretos.
Um grande projeto, com aporte de R$ 330,1 milhões, prevê
torres residenciais, lojas e supermercado no bairro Praia de
Belas, mas ainda não há prazo para o início das obras. Mas
o maior empreendimento do grupo varejista não será em
Porto Alegre. Com investimento previsto de R$ 6 bilhões, o
Zaffari planeja um bairro-cidade nas margens da BR-116.
O Boulevard Germânia deve ocupar uma área de 285 hectares. A licença de instalação, dando aval para início das obras,
foi concedida no final de junho, com validade até fevereiro
de 2024. A expectativa é de que entre 25 mil e 30 mil pessoas
habitem o local.

cionavam estabelecimentos da bandeira Nacional. É o caso
do Zaffari Lindoia. Localizado na Avenida Panamericana, o
supermercado renovou um tradicional ponto de varejo que
operava na região desde 1974. Como loja de bairro, o empreendimento destina-se a atender às demandas da população
do entorno, reunindo uma unidade de supermercado e um
mall com 12 lojas de serviços e produtos que estão sendo
inaugurados de forma gradativa. Além dos novos 150 empregos diretos do supermercado, são estimados mais 55 criados
pelas lojas do mall. O valor da obra é de R$ 11,1 milhões.
Já o Zaffari Teresópolis, localizado no Bourbon Shopping Teresópolis, é um dos empreendimentos do Linked Teresópolis,
complexo multiuso da avenida Cel. Aparício Borges. Juntamente com o supermercado, foram adicionados serviços e
operações na praça de alimentação, que devem receber lojas
de forma gradativa neste segundo semestre. Nesta unidade,
foram criados 150 empregos diretos.
Para o final de 2022, a expectativa de abertura da loja no bairro Mont’Serrat. Em julho, a prefeitura de Porto Alegre aprovou
e licenciou o projeto do Zaffari Lucas de Oliveira. Tradicional
ponto comercial de supermercado da região, construído em
1999, o espaço está passando por uma ampla reforma e ampliação para sua qualificação no atendimento ao público. O
investimento é de R$ 5,1 milhões.
Também no próximo ano, deve ser inaugurada uma unidade sob a bandeira Bourbon na avenida Carlos Gomes. Com
investimento de R$ 140 milhões, o empreendimento ficará
junto a duas torres comerciais, com 86,3 mil metros quadrados de área construída e três andares com lojas, restaurantes,

Grupo Imec chega à Região Metropolitana

O ano de 2021 está sendo bastante positivo para o Grupo
Imec. Em abril, foi inaugurada uma megaloja em Esteio, sob a
bandeira Desco Super&Atacado. Localizada na BR-116, junto
ao Multistop Centro de Compras, perto do Parque Estadual
de Exposições Assis Brasil, a unidade marca a primeira inves-
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expansão, receberá um incremento de 80% frente à atual. No
total, os empreendimentos previstos para 2021 devem gerar
a abertura de 540 vagas diretas de trabalho.

tida da marca na Região Metropolitana, após 65 anos de atuação no Interior do Estado.
“Chegar à Região Metropolitana é um passo muito importante na estratégia de expansão do Grupo Imec, que vem
crescendo de maneira sustentada em seus princípios e no
seu compromisso de proporcionar a melhor experiência de
compra para os clientes”, destaca o diretor-presidente Leonardo Taufer.
O Desco se diferencia por oferecer praticidade em um ambiente de loja simples, com amplos corredores, marcas e produtos de qualidade, com mais de 7 mil itens e preços baixos.
A unidade de Esteio conta com mais de 3 mil metros quadrados de área de venda e cartão próprio que proporciona 45
dias para pagamento e ofertas exclusivas.
O Multistop, centro de compras onde está instalada a nova
loja Desco Super e Atacado, aposta no conceito de paradouro, e conta com diversos estabelecimentos comerciais e lojas
de conveniência. O local possui, ainda, mais de 400 vagas de
estacionamento. O empreendimento recebeu investimento
superior a R$ 30 milhões.
Ao todo, o Grupo Imec conta com 17 supermercados e sete
atacados nas regiões dos Vales do Taquari, do Rio Pardo, do
Caí e do Paranhana, além das regiões Carbonífera e da Serra.
Para este ano, há previsão de abrir lojas também em Santa
Cruz do Sul e Montenegro. Está em conclusão a primeira
etapa da obra de ampliação do centro de distribuição que
fica em Lajeado e abastece todas as unidades do grupo. A
capacidade de armazenagem, apenas na primeira fase de

Capital recebe duas lojas com a bandeira
Desco até o fim do ano

Após pavimentar sua chegada à Região Metropolitana, o
Grupo Imec anunciou que as primeiras lojas da marca em
Porto Alegre serão inauguradas até o final de 2021. São duas
unidades, ambas com a bandeira Desco Super&Atacado, que,
juntas, devem gerar 250 empregos diretos e 120 indiretos.
A primeira, instalada no antigo prédio da Copagra, na rua
Ramiro Barcelos, terá ampla área de vendas, com aproximadamente 40% dela destinada a produtos frescos e perecíveis.
Também haverá um estacionamento com quase metade das
vagas cobertas e acesso facilitado pela Ramiro e pela rua
Gaspar Martins.
O outro empreendimento ficará na avenida Juca Batista, na
esquina com a Edgar Pires de Castro, na Zona Sul da Capital.
O negócio será âncora de um complexo que reunirá outros
estabelecimentos comerciais, entre eles uma unidade da
rede de Farmácias São João, e terá um total de 160 vagas de
estacionamento para clientes.
“Tivemos um ciclo muito marcante em 2020. Foi um ano difícil, mas nos estruturamos para um processo de expansão
orgânica sustentado no excelente relacionamento que construímos junto a nossos colaboradores, clientes e fornecedo-
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Infinita Town.Co
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1 - Infinita Town.Co
2- Zaffari Lindóia
3- Zaffari Bourbon Teresópolis
4- Peruzzo
5- Pontal Shopping
6- Desco Porto Alegre
7- InfinitaTown.Co
8- Complexo Belvedere
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res. Chegar a Porto Alegre será um marco na nossa trajetória”,
afirma o diretor-presidente do grupo, Leonardo Taufer.

Atacarejo em Bagé consolida liderança do
Grupo Peruzzo na Região da Campanha

A percepção de que a pandemia provocou uma queda na
renda familiar acelerou a decisão do Grupo Peruzzo de abrir
seu segundo atacarejo. A loja, chamada Ecomix, foi inaugurada em Bagé, em junho. Com investimento de R$ 18 milhões,
área construída de 6,5 mil metros quadrados e 230 vagas de
estacionamento (70 cobertas), a unidade gera 100 empregos
diretos.
O segundo atacarejo da rede – o primeiro fica em Alegrete –
foi criado para atender um mercado que estava desassistido,
oferecendo 8 mil itens, desde produtos para serem consumidos por donas de casa como por donos de bares e restaurantes. “Vamos atuar num mercado intermediário, oferecendo
insumos para serem transformados em produtos (por exemplo, embalagens para pizza) aproveitando uma demanda regional”, diz o presidente do grupo, Lindonor Peruzzo.
O novo espaço de vendas é o 21º da marca, que fatura mais
de R$ 500 milhões anuais e está presente em oito municípios
gaúchos, com abrangência nas regiões da Campanha, Sul e
Central (Bagé, Dom Pedrito, Candiota, Caçapava do Sul, Pelotas, Alegrete, Santa Maria e São Gabriel). Segundo o presidente, 28 anos após sua fundação, o Grupo Peruzzo mantém
a meta de abrir uma loja por ano e reformar as já existentes.
“Estamos prospectando novas cidades para nos fortalecer na
Região da Campanha e ampliar nosso negócio também no
segmento atacarejo”, afirma.

Havan abre filiais em
Porto Alegre e Rio Grande

Uma marca que tem se expandido bastante no Rio Grande
do Sul é a catarinense Havan. O grupo, que já possui cerca de
160 megalojas em 18 estados e no Distrito Federal, está finalizando sua primeira unidade em Porto Alegre. Localizada na
avenida Assis Brasil, próximo à freeway, a loja foi inaugurada
no dia 5 de agosto. No final de julho, foi inaugurada uma filial
em Rio Grande, na Zona Sul do Estado.

1

De acordo com o diretor de expansão, Nilton Hang, a chegada da Havan a Porto Alegre é um desejo da empresa há 20
anos. Segundo ele, os investimentos no Estado estão a todo
vapor e outras filiais estão previstas para serem construídas,
mas ainda sem data de abertura. Entre os municípios confirmados, além de Porto Alegre e Rio Grande, estão Canoas,
Novo Hamburgo, Esteio, Canela, Santa Rosa e Vacaria. A previsão da Havan é de que em 2021 sejam abertas 20 filiais em
todo o Brasil, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 400 milhões e 3 mil novos empregos.
Em janeiro, a empresa inaugurou uma unidade em Capão da
Canoa, no Litoral Norte. Com 8 mil metros quadrados, a tradicional fachada da Casa Branca e a Estátua da Liberdade à
frente, a 11ª unidade gaúcha localiza-se na Estrada do Mar,
com estacionamento próprio e área de alimentação. Cerca
de 150 novos empregos foram gerados com o empreendimento. A Havan já conta com filiais nas cidades de Caxias do
Sul, Erechim, Gravataí, Ijuí, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz
do Sul, Santa Maria, Viamão e Guaíba.
Nas megalojas, os clientes encontram uma experiência completa de compras, podendo contar com um mix de produtos
de mais de 300 mil itens nacionais e importados, em diferentes setores, como cama, mesa e banho, eletrônicos, utilidades domésticas, bazar e outros. Além de estacionamento
gratuito, ambiente climatizado e praça de alimentação, algumas lojas possuem parques de diversão e cinemas.

Comercial Zaffari
redireciona atividade logística

Para atender a uma ampla rede de supermercados, que hoje
conta com 26 lojas, dez da bandeira Comercial Zaffari e 16 da
Stok Center, a rede Comercial Zaffari inaugurou, no primeiro
semestre, um novo centro de distribuição (CD). Desta forma,
suas atividades logísticas, que antes eram realizadas em duas
unidades em Passo Fundo, foram direcionadas para a cidade
de Nova Santa Rita, na Região Metropolitana de Porto Alegre.
O CD conta com uma área de mais de 18.000m², além de
equipamentos com tecnologias avançadas, softwares de gerenciamento e gestão de estoque. Toda essa estrutura de comunicação permite muito mais praticidade e rapidez na reposição de produtos nos pontos de venda, que, com a nova
localização geográfica, devem ficar ainda mais ágeis.

1 - Pontal Shopping
2- Havan Capão da Canoa
2
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E-commerce cresce 37% no 1º semestre

O futuro do trabalho das micro, pequenas e médias
empresas brasileiras deverá ser remoto, com investimentos em atendimento e plataformas digitais para
vender mais e melhor. É o que revela uma pesquisa especial da Serasa Experian realizada com cerca de 500
executivos de MPMEs no país sobre os investimentos
que farão após a pandemia de Covid-19.
A alternativa de investir em soluções que permitam
a venda dos produtos remotamente com qualidade
é destaque em todos os setores, mas principalmente no Comércio – neste, a opção foi selecionada por
57,4% dos entrevistados, bem acima da média geral.
Neste segmento, a gestão financeira também é bastante importante, uma vez que 35,3% sinalizam esta
possibilidade de investimento, um aumento significativo quando analisadas as mesmas respostas dadas
em 2020.

RDC Shopping aumenta
exposição de lojas

Lojistas associados ao Sindilojas Porto Alegre contam,
agora, com uma novidade que vai ajudá-los a levar a
sua marca muito mais longe e a alavancar as vendas.
Trata-se do RDC Shopping, uma parceria entre a Entidade e a emissora RDC TV (canal 24 e 524 da NET),
líder da iniciativa, definida como um marketplace com
diversos benefícios inclusos.
Com o RDC Shopping, as marcas podem divulgar seus
produtos em uma plataforma de e-commerce e anunciá-los em publicações patrocinadas nas redes sociais.
Além disso, também possuem a opção de adquirir
espaços de merchandising durante a programação
da emissora na TV, com propagandas em diferentes
formatos.

Investimento em tecnologia

O futuro do trabalho das micro, pequenas e médias
empresas brasileiras deverá ser remoto, com investimentos em atendimento e plataformas digitais para
vender mais e melhor. É o que revela uma pesquisa especial da Serasa Experian realizada com cerca de 500
executivos de MPMEs no país sobre os investimentos
que farão após a pandemia de Covid-19.
A alternativa de investir em soluções que permitam
a venda dos produtos remotamente com qualidade
é destaque em todos os setores, mas principalmente no Comércio – neste, a opção foi selecionada por
57,4% dos entrevistados, bem acima da média geral.
Neste segmento, a gestão financeira também é bastante importante, uma vez que 35,3% sinalizam esta
possibilidade de investimento, um aumento significativo quando analisadas as mesmas respostas dadas
em 2020.

[

Abandono de carrinho

Quem nunca desistiu de uma compra momentos antes de fechar um negócio? No mundo online, com
milhares de lojas virtuais e promoções aparecendo a
todo momento na tela do computador ou celular, é
mais comum do que se imagina. De acordo com levantamento da consultoria de e-commerce e marketing digital Enext, a taxa média de abandono de
carrinho de compra no Brasil é de 61%. Em 2020, a
porcentagem de desistência chegou a 71%.
Alguns problemas técnicos, como dificuldade no cadastro, são fatores que interferem diretamente na
decisão de quem está prestes a concluir um negócio
e, infelizmente, acabam "espantando" uma potencial
venda. Considerar esses aspectos é fundamental para
proporcionar uma experiência satisfatória e, assim,
evitar que a confiança do cliente seja abalada
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Lugares Históricos
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COMÉRCIO DE PORTO ALEGRE

Em seus quase 250 anos, Porto Alegre foi pontuada por diversos locais de comércio
que marcaram sua história, verdadeiros pontos de referência afetiva da população
da Capital Gaúcha. A Press Varejo resgata um pouco das histórias de alguns destes
estabelecimentos e vias públicas que construíram o varejo porto-alegrense.

Mercado Público

A trajetória do varejo em Porto Alegre é entrelaçada à história da própria cidade. Prova disso é a influência do Mercado
Público como um balizador do comércio da Capital gaúcha
desde o século XIX. Em 1844, foi inaugurado o primeiro prédio do Mercado Público de Porto Alegre, onde hoje é a praça
XV de Novembro, atendendo às demandas de comerciantes
e políticos da época em centralizar o comércio em um contexto adverso de descentralização.
Entretanto, o local logo ficou pequeno para uma cidade em
pleno desenvolvimento, então o novo projeto ficou a cargo
do arquiteto Friedrich Heydtmann, em 1861. Os “anos 60” do
século XIX foram movimentados para o comércio: enquanto
a pedra fundamental foi lançada em 1864, o local foi palco no
ano seguinte da recepção ao imperador Dom Pedro II. E, no
fim da década, o novo Mercado Público foi inaugurado em 3
de outubro de 1869, e desde então são 152 anos de relação
simbiótica com o Centro da cidade. O lugar já foi aberto e
com jardins internos, e hoje conta com um telhado e uma
multitude de serviços. O que antes era o único grande ponto
de comércio hoje é considerado o mais primoroso, com as
bancas vendendo produtos de primeira linha consumidos
por chefs de cozinha e gourmands, além dos restaurantes
mais finos da cidade – como o próprio Gambrinus, lá sediado.
O Mercado Público é, possivelmente, o maior exemplo de

1- Prédio Guaspari em construção na década de 30
2- Voluntários da Pátria em 1926
Mercado Público no Século 19
3- Zaffari: primeira Loja Voluntários da Pátria em 1926
4- Mercado Público no Século 19
5- Mesbla
6- Lojas Renner Sede Histórica

como um local de comércio, quando imprescindível culturalmente para uma cidade, seguirá persistindo mesmo na
sombra de adversidades. Nem o trágico incêndio de 2013,
que consumiu parte do segundo andar, impediu que esse
marco do comércio de Porto Alegre impedisse de funcionar.
Pouco a pouco, o Mercado Público se aproxima da recuperação plena, e ainda extremamente importante para todos os
porto-alegrenses.
O prédio do Mercado Público também é muito importante
para religiões afro: lá está assentado o Bará, orixá da abertura
dos caminhos. Por isso, o ponto – marcado por um mosaico
– é de relação de muito respeito e fé.

Rua dos Andradas

Local de nascimento de Porto Alegre, ainda no século 18, a
antiga Rua da Praia foi a primeira via de comércio da cidade,
e ainda é um de seus principais redutos. Desde 1865 com o
nome de Rua dos Andradas foi adotado oficialmente em 17
de agosto de 1865, já foi o principal ponto dos atacadistas
da Capital, o local do comércio elegante, local de reunião
popular em eventos cívicos, atraindo também inúmeros cafés, confeitarias, cinemas e restaurantes. Recebeu o primeiro
Calçadão da cidade em 1974. Ainda hoje é um grande centro
do comércio de rua da Capital e principal ponto de compras
do Centro Histórico.

Voluntários da Pátria

Seguindo do Mercado Público até a Arena do Grêmio, a rua
Voluntários da Pátria é uma das artérias históricas do comércio de Porto Alegre. Datada de 1806, quando era conhecida
como Caminho Novo, foi batizada com esse nome em 1870
homenageando voluntários brasileiros na Guerra do Para-
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guai. Uma rua mutável, cuja história é perpassada por sobrados, ferrovias, cais do Porto, escolas de Samba e o pujante
4º Distrito, a Voluntários até hoje é ponto fundamental do
comércio popular de vestuário, tendo entre as mais antigas
a Ughini, que veio de fora – mais precisamente da localidade de Sede Teixeira, na época pertencente a Passo Fundo, e
hoje é conhecida como o município de Tapejara, quando foi
inaugurada em 04 de junho de 1927. A empresa se dedicava ao comércio de produtos secos e molhados, ferragens e
cereais. Motivado pelo crescimento constante, a empresa
abriu sua primeira loja em Porto Alegre em 1950, na rua Voluntários da Pátria. Posteriormente, o escopo de atuação das
lojas ficou mais restrito, e hoje a Ughini atua nos setores de
artigos esportivos, moda masculina, moda feminina, infantil, calçados, cama, mesa e banho. O local até recentemente
sediava a mais clássica loja de tecidos finos para mulheres
em Porto Alegre, o Empório de Sedas, que agora opera na
extrema Zona Norte – o novo polo do varejo têxtil. Hoje, uma
das mais simbólicas experiências de coletividade no varejo é
sediada lá: o POP Center.

1

Galeria Chaves

“Inaugurou-se officialmente, no sábado passado, a Galeria
Chaves. É um melhoramento cuja importância merece todo
o relêvo. Vem dar a esta nossa cidade, que ainda conserva
alguma cousa de seu antigo aspecto colonial, um tom marcado de cidade europeia, mas, sobretudo, constituirá uma
grande commodidade para a população.”
A informação saiu no jornal Estado do Rio Grande, de Porto
Alegre, no dia 21 de abril de 1930. A primeira galeria de Porto
Alegre – tombada como patrimônio cultural em 17 de abril
de 1986 – despontou na paisagem da capital gaúcha como
uma novidade e tanto.
A cidade ganhou ares de modernidade com a inauguração
do edifício de seis andares com subsolo, no qual o térreo era
destinado a lojas refinadas, ao passo que os pavimentos superiores abrigavam apartamentos e consultórios médicos.
Antes de tudo, a boa nova remetia às galerias charmosas e
requintadas de metrópoles europeias, como Paris e Milão,
ou mesmo de capitais sul-americanas, a exemplo de Buenos
Aires. Ainda hoje é um dos principais pontos do comércio do
Centro de Porto Alegre.

Inaugurado em 14 de abril de 1983, o Iguatemi Porto Alegre revolucionou o varejo da Capital em seus quase 40 anos
de existência. O primeiro shopping de Porto Alegre e o segundo da região Sul do Brasil, o Iguatemi se destaca como
pioneiro e trendsetter no varejo portoalegrense. Em 1993, o
shopping ganhou sessenta novas lojas e quatro cinemas, e
no ano seguinte uma praça de alimentação. Posteriormen1- Dabdab
2- Iguatemi: primeiro prédio
3- Galeria Chaves
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te, uma nova área anexa acrescentou ao Iguatemi setenta e
cinco novas lojas, uma nova praça de alimentação, cinco salas de cinemas e uma garagem com 1.500 vagas, totalizando
mais de 3 mil. Assim, o Iguatemi Porto Alegre se tornou na
década de 90 o maior shopping do Sul brasileiro, e um dos
maiores do continente. A última expansão do shopping foi
inaugurada em 2016, aumentando a área em 52% e trazendo
novas operações. Além do mais, o shopping passou a oferecer escritórios no próprio prédio, e uma torre comercial de 14
andares vizinha chamada Iguatemi Business, fazendo com
que a rede tivesse, em Porto Alegre, uma de suas operações
mais versáteis no Brasil.sil.

Renner

A trajetória das Lojas Renner é apenas uma parte da trajetória do grupo A.J. Renner, fundado em 1912 pelo empresário
Antônio Jacob Renner, que saiu do Vale do Caí, onde consolidou sua atuação empreendedora, para ir até a Capital expandir seus negócios. Em 1922, a Renner inaugurou seu primeiro ponto de venda de roupas e artigos têxteis em Porto
Alegre, e aos poucos se tornou a principal empresa de tecelagem do Estado, conhecida pelas famosas capas de lã. Com
o slogan "Roupas Renner: a Boa Roupa Ponto por Ponto", a
empresa marcou seu nome de forma definitiva na história do
varejo gaúcho. Posteriormente, o grupo mudou a lógica de
funcionamento e tornou a loja uma empresa independente – a Lojas Renner S.A., e em 1967 o capital da empresa foi
aberto. Assim, foi se abrindo caminho para que se consolidasse como a atual potência que é, com valor de mercado de
mais de R$ 35 bilhões. Tamanho foi o impacto da Renner que
houve até um clube de futebol – o Grêmio Esportivo Renner
– fundado por trabalhadores do grupo, e que chegou a ganhar o Campeonato Gaúcho, sobrepujando a dupla Grenal.
Infelizmente, nem toda a história é feliz: em 1976, a cidade
e a Renner passaram por uma tragédia quando o prédio da
rua Otávio Rocha que sediava a loja pegou fogo, e 41 pessoas
perderam a vida. O prédio foi demolido.

Zaffari

Uma das dez maiores redes de supermercado do Brasil, a Cia.
Zaffari tem uma história de quase noventa anos de sucesso,
empreendedorismo e valorização da cultura. Tudo começou
com um armazém fundado por Francisco e Santina Zaffari
em 1935, no interior de Erechim. Em 1947, a família Zaffari
se mudou para Erval Grande, onde expandiram o negócio
com a ajuda dos filhos, e ao longo dos anos 50 foram abrindo filiais pela região. Em 1960, o Zaffari chega a Porto Alegre
como um atacado, e em 1965 abrem o primeiro supermercado, na avenida Protásio Alves. Em mais de 60 anos, a rede
se tornou um supermercado-símbolo da cidade, referência
em custo-benefício e acesso a produtos de qualidade e bom
atendimento. O grupo seguiu crescendo na cidade, com a
abertura posterior dos Bourbon Shoppings Ipiranga, Country e Wallig, todos com supermercados da bandeira Zaffari.

Mesbla

Uma das mais importantes redes de loja de sua época em
todo o território nacional, a Mesbla era referência no varejo
de Porto Alegre. Sediada na esquina da Coronel Vicente com
a Voluntários da Pátria, o prédio dos anos 50 era referência
estética pelos tijolos à mostra e os letreiros chamativos, em
uma época de valorização da arquitetura externa no Centro da capital. O prédio foi projetado na década de 40 pelo
arquiteto Arnaldo Gladosch, que também projetou o edifício Sulacap, e outras edificações importantes Brasil afora.
A loja era conhecida por vender de “tudo”, e isso chegou a
incluir roupas, eletroeletrônicos e automóveis. Por isso, foi
pioneira no atual modelo de consumo de grandes lojas de
departamentos nos últimos anos. Entretanto, com a falência
em 1999, a loja deixou de existir e o prédio passou a ocupar
outros empreendimentos.

Guaspari

O Edifício Guaspari é um dos pontos mais importantes da história do varejo de Porto Alegre. O prédio, obra do arquiteto
espanhol Fernando Corona, sediava a loja Guaspari, fundada pela família que veio da Itália para o Brasil em 1895. Não
apenas funcionando como ponto de comércio, o local também foi sede da cração do que hoje é a Câmara de Dirigentes
Lojistas de Porto Alegre (CDL). No local, alfaiatarias atraíam
a classe alta portoalegrense, e desfiles de moda eram realizados nas dependências. O prédio foi inaugurado em 1936,
e foi tombado como Patrimônio Histórico Cultural em 2008.
Sua localização é privilegiada: fica próximo dos principais
pontos comerciais do Centro: Mercado Público, rua Voluntários da Pátria, rua da Praia e Praça da Alfândega. Desde
o tombamento, passou por um processo de revitalização, e
hoje abriga uma unidade das lojas Lebes.

Palácio do Comércio

Principal expoente da arquitetura art déco em Porto Alegre
e centro de trabalho e progresso para as principais entidades do varejo gaúcho, o Palácio do Comércio é vizinho do
Mercado Público e com ele divide a fundamental importância na história do desenvolvimento econômico municipal. A
pedra fundamental foi lançada em 12 de outubro de 1937,
com projeto do arquiteto Joseph Franz Seraph Lutzenberger.
A inauguração ocorreu em 14 de novembro de 1940, com
a presença do presidente Getúlio Vargas. O prédio também
trazia uma inovação tecnológica pioneira no Rio Grande do
Sul: o primeiro sistema de ar-condicionado central – posteriormente, a industrial Springer, também gaúcha, popularizaria o aparelho pelo Brasil. O local sedia até hoje a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), a Junta Comercial do
Rio Grande do Sul e a Federação das Associações Comerciais
e de Serviços do Rio Grande do Sul (FEDERASUL), e reflete
sua importância duradoura na tomada de decisões que impactam diretamente o comércio, e também na mobilização
junto a governos e à sociedade civil.
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Dabdab

Fundada em 1923 após uma viagem que o jovem sírio Raphael Kalil Dabdab, na época com apenas 24 anos, fez ao
Rio de Janeiro para visitar seu irmão, Elias Kalil Dadbad. O
encanto pelo Brasil e o contato com o comércio local de tecidos, graças ao seu irmão, Elias, que já estava estabelecido
no ramo, foram fundamentais para que o imigrante Raphael
Dabdab adotasse o país como sua segunda pátria e uma terra de oportunidades. Em 1925, após dois anos trabalhando
com o irmão, ele se mudou para Porto Alegre, no Rio Grande
do Sul e na capital gaúcha fundou a alfaiataria e comércio de
tecidos Dabdab. Ao longo dos anos, a empresa passou por
diversas etapas, de Sociedade a Firma Individual, até se consolidar como referência no mercado local. Hoje, com mais de
90 anos de fundação, a alfaiataria mantém o nome da família
Dabdab e de seus fundadores e tem como foco o comércio
varejista de tecidos e aviamentos para alfaiates e profissionais do ramo, sendo umas das empresas de maiores destaque na área em toda a região.

Pop Center

Contando com mais de 800 lojas dos mais diversos segmentos varejistas, o Centro Popular de Compras de Porto Alegre,
popularmente conhecido como POP Center, está em atividade na capital gaúcha desde o ano de 2009, assimilando boa
parte dos camelôs que dominaram o Centro a partir dos anos
90. Com uma localização estratégica e situada em um dos
principais pontos da capital, a Avenida Júlio de Castilhos, no
Centro Histórico de Porto Alegre, o vasto espaço comercial
conta com restaurantes, farmácias, lojas, agências bancárias,
estacionamento, entre outros, em seus mais de 20 mil metros
quadrados, construídos em uma parceria público-privada.
O POP Center segue sob a administração da empresa vencedora do certame e também responsável pela idealização
e construção do local, iniciada em 2007, sob os cuidados da
empresária Elaine Deboni, que defende o POP Center de críticas e está sempre receptiva a explicar a importância do local para a mudança de vida de famílias. A infraestrutura do
empreendimento foi planejada para se adequar a rotina de
trabalho dos comerciantes remanejados da Praça XV para o
local, hoje, devidamente regularizados pela Coordenação de
Promoção Economica (CPE) de Porto Alegre.

Brique da Redenção

Realizado no Bairro do Bom Fim há quase quatro décadas, o
Brique da Redenção é uma feira dominical que reúne expositores por toda a extensão do canteiro da Avenida José Bonifácio. Ao todo, cerca de 300 participantes, entre artistas plásticos, artesãos, donos de antiquários e comerciantes do setor
alimentício, são distribuídos por toda a região. O Brique tem
seu surgimento datado do início dos anos 70, com as primeiras edições realizadas próximo ao Parque Farroupilha, ainda
com o nome de Mercado das Pulgas. Em 1982, surge como a
Feira do Bom Fim e o projeto Arte na Praça. No ano seguinte,
em 1983, foi oficializada como feira pela Prefeitura de Porto
Alegre. Nesse mesmo ano também foi considerada como patrimônio cultural do estado pelo Governo do Rio Grande do
Sul. Atualmente, o Brique atende a administração da Secretaria Municipal de Industria e Comercio de Porto Alegre e, por
se tratar de um espaço público, segue as determinações de
um Regulamento Interno, aprovado e publicado pelo departamento Jurídico do município e fiscalizado pelas Comissões
Deliberativas representativas de cada setor da feira.

ACPA

Surgida em 1858, inicialmente com o nome de Praça do Comércio, a Associação Comercial de Porto Alegre - ACPA foi
a primeira entidade empresarial do município e hoje atua
como uma instituição representativa para mais de 900 empresas dos setores varejistas e atacadistas porto-alegrenses.
Em seus mais de 150 anos de história, a ACPA gaúcha tem
trabalhado para prestar todo o apoio às empresas da capital.
A Associação tem como foco facilitar o surgimento de novos e variados negócios e contribuir para o desenvolvimento econômico e empreendedor na cidade através de ações
e parcerias que aproximem empreendedores e profissionais
referências em suas respectivas áreas de atuação. Além disso, a entidade também atua no combate a pirataria e a informalidade e na discussão de temas úteis ao fomento do setor
comercial da região, como acessibilidade, segurança pública,
mobilidade urbana, entre outros.
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