Congressos e painéis movimentam a APAS SHOW 2022
Programação visa levar capacitação e reflexões sobre o atual cenário do setor supermercadista

Primeiro dia de congresso tem sala lotada e muito conteúdo enriquecedor (Foto: Lucio Bona)

São Paulo, 17 de maio de 2022 – Após dois anos de cenários sociais e econômicos abalados com a pandemia,
a hora da retomada exige planejamento, revisão de estratégias e de reflexões. O Congresso de Gestão da
APAS SHOW, maior feira de alimentos e bebidas das Américas, trouxe, no seu primeiro dia, informações
importantes para supermercadistas de todo o País para acompanhar os novos tempos. O tradicional
congresso representa uma etapa importante do evento, que reúne especialistas de diversas áreas de
conhecimento para gerar conteúdo de qualidade para os participantes.
Grande Auditório

O sociólogo Domenico De Masi abriu a programação do Congresso de Gestão da APAS Show com uma palestra em
videoconferência, direto da Itália (foto: Lucio Bona)

Com o tema “O Futuro ou é Humano ou não é Futuro”, o sociólogo italiano Domenico De Masi, autor de obras
como Ócio Criativo, trouxe reflexões para os caminhos para a prosperidade e a felicidade em campos
pessoais e profissionais. Segundo o palestrante, “as necessidades qualitativas consistem no desejo de refletir
sobre nós mesmos”. Citando grandes pensadores, poetas e filósofos da história, De Masi fez um paralelo para
contextualizar as necessidades atuais de adaptação da vida em sociedade.
Segundo o convidado, o caminho para a prosperidade passa pela diminuição do trabalho, com jornadas no
tempo adequado e que este não deve ser um privilégio para poucos, mas sim, distribuído igualmente para
todos. “A ética moderna precisa de pessoas capazes de criar, não apenas trabalhar”, disse.
Sobre o momento atual do setor supermercadista, De Masi acredita que três modelos de negócios atuais se
completam: os mercados de vizinhança têm importante papel social nas relações humanas, já os grandes
mercados atendem a um importante demanda cotidiana e, por sua vez, o e-commerce, que entrou no
costume de consumo dos brasileiros na pandemia, traz praticidade e agilidade. “Acredito que esses formatos
são necessários para o comércio, sem um extinguir o outro”, completou.
Sala Mix & Pricing

Convidados da sala Mix & Pricing trouxeram tendências sobre o tema em quatro painéis. Da esq. Para a dir.: Francisco Honsi (Oba
Hortifruti), Fátima Merlin (Connect Shopper), Alexandre Machado (BIP Brasil), Raphael Costa (Figueira Costa Soluções em
Planogramação), Paulo Ferezin (KPMG) e Lucia Okumura (Local.e) (Foto: Fotovisão / Phillipe Acera)

Com moderação de Paulo Ferezin, sócio da KPMG, quatro painéis trouxeram debates sobre o sortimento e a
precificação de produtos.
O primeiro contou com Leila Okumura, cofundadora da Local.e, Carolina Godoy, head de Inovação e
Transformação Digital da BHBFood – Equilibrium, e Francisco Homsi, VP e COO da rede Oba Hortifruti, e
discutiu o tema “Apelo Saudável: o Impacto do Sortimento das Novas Escolhas Alimentares”. Sob a
perspectiva de novos hábitos alimentares dos consumidores, que escolhem opções saudáveis, sustentáveis e
responsáveis, os executivos comentaram como essa mudança de comportamento têm impactado a indústria
de alimentos e o varejo. “O mercado já olha para esta tendência com um olhar diferenciado. O consumidor
busca alimentos nutritivos, com segurança alimentar e que façam bem para o planeta”, comentou Carolina.
Para Homsi, a adaptação da rede Oba foi um processo natural. “Há 40 anos, o Oba já priorizava frutas,
legumes e verduras em um tempo em que processados e enlatados eram tendência”. Para ele, ser um ponto
de aproximação entre o produtor e o consumidor é essencial. “É preciso estreitar caminhos e trazer os
produtos certos, da forma adequada e, principalmente, com informação de qualidade para o consumidor”.
Leila questionou os convidados sobre a tendência de alimentação saudável ainda estar reservada a um

pequeno nicho, devido aos altos custos de produtos. Carolina foi enfática ao afirmar que são necessárias
políticas públicas para equilibrar e trazer mais competitividade para este segmento. “Para mudar
comportamentos, é preciso contar com agentes de mudança”.
Adequando o mix de compras ao shopper

Fátima Merlin, da Connect Shopper, deu dicas de como reter consumidores com um mix de produtos bem planejado (foto:
Fotovisão/Phillipe Acera)

Especialista em comportamento do consumidor, Fátima Merlin, CEO da Connect Shopper, trouxe dicas
valiosas para usar as novas tendências de consumo a favor do varejo: “60% do resultado de sucesso de um
estabelecimento está ligado a um mix de produtos adequado. Isso faz a diferença no caixa, nas vendas e na
atração e retenção do cliente”, comentou.
A executiva comentou que a definição do sortimento passa pelo propósito do estabelecimento, pelo público,
pela loja e pelo papel e estratégia da categoria. Neste sentido, o cliente deve estar no centro das atenções: “o
público está atento a novos valores de diversidade, práticas sociais, atitudes e comportamentos”. Fátima ainda
constatou que as lojas físicas se mantêm relevantes: 80% da conversão de vendas está relacionada com a
exposição adequada do mix de produtos.
Caminhos para um mix eficaz: soluções para o shopper

Alexandre Machado, da BIP Brasil, deu destaque à gestão com base de dados para um sortimento eficiente (foto: Fotovisão/Phillipe
Acera)

Alexandre Machado, head de Retail & Consumer Goods Delivery da BIP Brasil, conduziu um painel para
comentar sobre a importância de dados para o sortimento eficiente para supermercados. De acordo com o
executivo, 92% das empresas ainda falham nas estratégias de dados por julgarem que é apenas uma questão
de tecnologia. “Se o empresário não sabe quais perguntas fazer, as respostas também não irão atendê-lo
adequadamente. Com informações ricas e com o feeling, chegamos a decisões acertadas”, pontuou.
Para Alexandre, a otimização do sortimento e a precificação passam pela aplicação de análises de dados e,
por isso, recomenda aos supermercadistas perseguir o modelo orientado por dados para construir uma base
robusta de informações. “As respostas, muitas vezes, estão dentro da empresa. É necessário identificar os
pontos sensíveis e utilizar tecnologias e processos com eficiência”.
A gestão do espaço em gôndola enquanto ferramenta de eficiência logística

Para Raphael Costa, da Figueira Costa Soluções em Planogramação, o planejamento da exposição de produtos nas prateleiras deve
integrar diversas áreas do empreendimento para evitar ruptura (foto: Fotovisão / Phillipe Acera)

Raphael Costa, diretor da Figueira Costa Soluções em Planogramação, encerrou o primeiro ciclo de painéis
chamando a atenção do público para a gestão de mercadorias e exposição nas prateleiras para evitar altos
índices de ruptura. “A falta de um produto gera descontentamento no cliente, que procura outra loja para
atender suas necessidades de compra”. Segundo o especialista, a regra do jogo passa pela análise do espaço
físico da gôndola para analisar o que, efetivamente, será priorizado na exposição.
“A logística passa por todas as áreas do varejo: a comunicação deve ser unificada, é preciso uma definição de
regras de abastecimento e acuracidade na capacidade da gôndola. Ainda, o RH desempenha papel importante
nos processos mais simplificados de contratação e cabe ao departamento Comercial traduzir as estratégias
para toda a empresa. Por fim, a Operação se encarrega do treinamento e gestão sólida do abastecimento”,
ensinou. Todo o processo de análise só será vantajoso se houver documentação dos procedimentos para que
toda a empresa saiba o que é feito e, acima de tudo, métricas e análises de resultados para apresentar para as
áreas envolvidas.
Plataformas digitais e concorrência desleal: perspectivas de solução
Fernando Capez, Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, fez uma breve fala para comentar
como as plataformas digitais representam uma concorrência desleal para o varejo tradicional. Segundo o
jurista, que também já presidiu o PROCON-SP, muitos e-commerces não são alvos de fiscalização com o
mesmo vigor que as lojas físicas.
Capez comentou que há diálogos para um Anti-Projeto de Lei que prioriza dois temas: a substituição tributária,
considerando o recolhimento pela plataforma e a cobrança para o anunciante, e a responsabilidade solidária
sobre quem anuncia nesses meios. “Dessa forma, poderemos trazer um nível de concorrência mais honesto. O
Brasil precisa de serenidade, segurança jurídica e estabilidade para voltar a atrair mais investimentos
estrangeiros”, concluiu.
O ser humano no coração da estratégia
A programação de conteúdo do primeiro dia de congresso foi encerrada por Eduardo Gouveia, CEO da D081.11
Consultoria, da Alelo e conselheiro de Administração e Investidor em Startups. O executivo destacou a
importância da gestão humanizada para fortalecer a employer experience (EX) que, segundo ele, é a soma do
que o colaborador encontra, faz, vê e sente ao longo da sua jornada de trabalho. O cenário pós-pandemia
representou uma revolução na experiência, pois agora há competição local e global por talentos, expectativas
com relação ao trabalho, profissionais mais capacitados e o que já foi identificado mundialmente como “a
grande renúncia” – a saída dos empregados para priorizar um maior equilíbrio de vida.
Ao mostrar diversos cases de sua carreira, Gouveia mostrou que a gestão humanizada é conquistada com
algumas dicas de ouro: tratamento individualizado, extrair o melhor de cada colaborador, valorizar os pontos
positivos e minimizar as fraquezas e gestão de clima e engajamento baseada em dados e pesquisas. Os donos
dos negócios também devem inspirar pelo exemplo. “Gente feliz traz muito resultado e é o único diferencial de
competitividade no longo prazo”, finalizou.
E-commerce e Omnicanalidade

Fernando Bravo, CEO e fundador da VipCommerce, destacou como a omnicanalidade pode ser o caminho para aumentar a
rentabilidade do segmento supermercadista (Foto: Lucio Bona)

O painel de e-commerce e omnicanalidade do primeiro dia de congresso teve como tema a Loja Virtual. Com
moderação de Sergio Motta, Director, Advisory & Implementation Services, os palestrantes apresentaram
insights para manter os modelos online e offline alinhados e como conquistar e fidelizar o cliente.
O primeiro a palestrar foi Roberto Butragueño, retail vertical director & board LATAM retail da Nielsen IQ Brasil,
que falou sobre as expectativas do e-commerce brasileiro em 2022 e soluções tecnológicas emergentes para
o varejo omnichannel. Roberto fez um overview do e-commerce, citando a entrada de novos compradores no
modelo online e destacou o crescimento do segmento de alimentos e bebidas no modelo online.
“O comércio eletrônico já é uma realidade para o varejista de alimentos, e o potencial de crescimento nos
próximos anos é exponencial. O consumidor está mudando rapidamente e temos que nos antecipar e nos
adaptar a essas mudanças”, diz Butragueño.
Em seguida, foi a vez da Head de Growth Marketing da Stoa Estratégias Digitais, Patrícia Quintiliano, falar sobre
as estratégias de marketing para alavancar os resultados do supermercado online e destacar como o
supermercadista deve se posicionar em diferentes canais, como site, aplicativos, mídias sociais e até em
parcerias com influenciadores. “O online não é muito diferente do offline. O que precisa é de uma adaptação,
uma mudança do mindset”, cita Patrícia.
Para falar como as empresas de DNA online se organizam para alcançar também o público do offline, Amit
Eisler, sócio-fundador da Zissou, trouxe para o público alguns insights de como a sua marca de colchões tem
integrado os diferentes canais para oferecer uma boa experiência para diferentes públicos, além de trazer o
foco para o seu propósito. “Não pergunte o que o consumidor quer. Tente identificar quais são os seus
‘problemas’ e traga a solução. Mantenha o consumidor no centro”, diz o sócio-fundador da Zissou.
Para finalizar, Fernando Bravo, CEO e fundador da VipCommerce, destacou como a omnicanalidade pode ser
o caminho para aumentar a rentabilidade do segmento supermercadista. O executivo trouxe para o público,
por meio de cases, como integrar os canais de comunicação entre consumidor e marca. “O digital é a arena da
ominicanalidade. Portanto, é preciso alinhar as estratégias internamente, desenhar como será a jornada,
envolver os principais parceiros de tecnologia e centralizar as estratégias de cadastro e autenticação do
cliente”, ressalta o CEO.
Operação Inteligente
Com a temática Processos e Inovações, o moderador Ricardo Ono buscou explorar possíveis problemas que
possam surgir durante o os diversos processos do varejo, e forma de se antecipar a eles.
Segundo o porta-voz, não é possível fazer uma operação inteligente apenas no qualitativo, pois os clientes
precisam de dados quantitativos que os auxiliem a tomar decisões. Para ele, existem três pilares para a

implementação, como equipes capacitadas, boa governança, aprender com cases anteriores e trilhar uma
jornada com o que for possível, e com os recursos disponíveis no momento.
‘’Operações inteligentes devem ter claras as funções e responsabilidades de cada área, e identificarem
elementos culturais, perfis e competências que podem ser trabalhados e melhorados. Deve ser possível medir
o que está acontecendo nas operações para avaliar a evolução disso, além de sinergia entre diferentes áreas’’,
complementou Ono.
O painel teve como convidados o engenheiro Giuseppe Lotto (CEO de Temsi do Brasil e Partner da Temsi
Italia), que frisou que uma boa estratégia comercial deve contar com um ótimo e ágil atendimento, gôndolas
sempre cheias, lojas organizadas; além de Monalisa Caminha (Gerente de Inteligência Comercial do Super
Lagoa) que apresentou o case da implantação da área de suplementos do Super Lagoa e deu dicas para a
realização desta operação de forma integrada com os setores comerciais e de logística.
Por fim, Ademilson Andreu (Diretor de Operações e RH do Super Mercado Zona Sul) e Marcelo Tupan (COO da
Tlantic) discorreram sobre a importância de uma execução eficiente em tempo real por meio de digitalização
das lojas, e como a parceria entre as marcas foi fundamental para a adoção deste processo no Super Mercado
Zona Sul.
Desenvolvimento e Formação
O painel Divisão Desenvolvimento e Formação reuniu grandes nomes do mercado de desenvolvimento e
capacitação de pessoas para debaterem sobre a importância do capital humano nas grandes corporações,
uma vez que ele é o elo direto entre a rede e o cliente.

Sílvia Martins, diretora de programas de desenvolvimento de famílias empresariais e acionistas da Fundação Dom
Cabral (Foto: Lucio Bona)

“Humanizar para engajar” foi um bloco de minipalestras intermediado por Sílvia Martins, diretora de
programas de desenvolvimento de famílias empresariais e acionistas da Fundação Dom Cabral. A palestrante
debateu, inicialmente, A sucessão e a longevidade do negócio, e levantou os principais dilemas das famílias
empresárias, elementos da governança que contribuem com a sucessão, longevidade dos negócios e
caminhos que permitem preparar novas gerações para os negócios.
Já Kiko Campos, Diretor Sênior de Recursos Humanos do Grupo Carrefour, apresentou o tema Inovação
através do empoderamento dos colaboradores. Para ele, nenhuma tecnologia é mais eficiente que a escuta
inteligente dos profissionais que estão na linha de frente com os clientes, pois muitos desses feedbacks são
soluções e incremento para o atendimento ao cliente. Para ele, criar campanhas que deem voz aos
colaboradores encurta o processo.

Marcelo Salum, CEO e Founder da IBVV – Instituto Brasileiro de Vendas e Varejo (Foto: Lucio Bona)

Empoderamento de equipe, foi o foco da apresentação de Marcelo Salum, CEO e Founder da IBVV – Instituto
Brasileiro de Vendas e Varejo. O empresário apontou que há um supermercado em cada esquina, produto e
preço não são mais os atrativos na hora de conquistar o cliente, há de se inovar para criar uma cultura de
valorização dos clientes. Novamente mais um participante da rodada explanou a importância de
desenvolvimento e foco na equipe de atendimento, que levará atendimento diferenciado para o cliente no
ponto de venda.

Frederico Lacerda, Co Founder e CEO da Pin People (Foto: Lucio Bona)

Por fim, “A importância do humano nos negócios e o papel facilitador da tecnologia”, foi abordada por
Frederico Lacerda, Co Founder e CEO da Pin People, que levantou que o encantamento dos clientes é a única
forma que vislumbramos para fidelização do cliente e esse clima de tornar a compra uma experiência, só é

possível graças ao capital humano das redes de supermercado. Capacitação, treinamento e inovação da
equipe trazem benefício no ‘’face to face’’ com o cliente.
Experiência de Compra
O painel “Experiência de Compra” trouxe um olhar sobre os novos hábitos de consumo impulsionados pela
pandemia e o surgimento do consumidor 4.0, que está em busca de experiências e soluções de problemas de
forma rápida e eficiente.
O primeiro painelista, Eduardo Yamashita, diretor de operações da Gouvêa Ecosystem, enfatizou que a
transformação digital deve ser a principal pauta estratégica de quem trabalha com alimentação. “Embora o
e-commerce esteja em crescimento, a categoria de alimentos é a menos desenvolvida no digital”, afirmou o
especialista. Ainda alertou para sites e plataformas online que oferecem mais do que a venda de alimentos,
elas criam mecanismos de se relacionar com este consumidor, solucionar seus problemas e fazer bem-feito o
que se propõem para gerar engajamento e fidelidade.
Já Lilian de Carvalho, diretora da Synapse Consulting, apresentou as ideias e oportunidades proporcionadas
pelas redes sociais. Elas quebraram as barreiras entre empresas, consumidores e até colaboradores, criaram
uma comunicação de mão dupla, fazendo com que a jornada do consumidor não seja mais linear. “Se o seu
comércio não está nas redes sociais, ele não existe”, afirmou a especialista que também é professora da
EAESP.
Por último, Bruno Brusquet, presidente da POPAI Brasil, apresentou o mundo DRICA, ou seja, um modelo de
negócios que proporcione diversidade, relatividade, inclusão, conhecimento e autenticidade. “Esse novo
modelo gera engajamento, se gera engajamento, gera negócios”, finalizou.
SERVIÇO
36ª APAS SHOW 2022 – Além dos alimentos
Data: 16 a 18/05/2022, das 12h às 20h
19/06/2022, das 12h às 18h
Local: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo – SP
Sobre a APAS
Com 50 anos de tradição, a Associação Paulista de Supermercados representa o essencial setor
supermercadista no estado de São Paulo e busca integrar toda a cadeia de abastecimento com a sociedade. A
entidade, que possui 3 distritais na cidade de São Paulo e 13 regionais distribuídas estrategicamente pelo
estado, conta hoje com 1.505 supermercados associados que somam 4.315 lojas.
Para mais informações, clique aqui. |
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