
Indústria versus varejo:
o futuro está na parceria

As catedrais do varejo continuam a cobrar

indulgências. A indústria protesta, mas paga.

Na Idade Média, muitas igrejas foram construídas com o
dinheiro que vinha das indulgências plenárias.
Os ricos pagavam por elas e os pobres acorriam às
catedrais para admirar sua beleza e se esquecerem
da mesquinhez de suas próprias existências.
Hoje, a situação não mudou muito. Os novos templos
do consumo, shopping centers e hipermercados,
continuam a atrair as multidões. Neles, a classe média
encontra, afinal, o seu paraíso. Mas é preciso mantê-los
e o varejo se vê forçado a cobrar da indústria novos tipos
de indulgência. Os conflitos se multiplicam, enquanto
ambas as partes se dizem insatisfeitas. Neste artigo,
o professor Francisco Gracioso historia as causas
da atual situação e prevê uma nova era de parcerias
estratégicas que serão úteis para as duas partes.

Francisco Gracioso
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Um passado de conflitos

Como era verde o meu vale!

Recentemente, num pronunciamento
dirigido aos associados da Abras (Asso-
ciação Brasileira de Supermercados), o
presidente da Fiesp (Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo), Horá-
cio Lafer Piva, pediu-lhes que procu-
rassem demonstrar um maior espírito
de conciliação e colaboração na rela-
ção com seus fornecedores da indús-
tria. Se não nos falha a memória, foi
essa a primeira vez que um presidente
da entidade fez em público um pedido
desse tipo. Esperamos, sinceramente,
que as suas palavras tenham sido ouvi-
das e que a indústria e os supermerca-
dos cheguem a um grau de entendi-
mento que resulte em benefícios para
todos, inclusive para o consumidor.
Mas pretendemos também ir além e
analisar neste artigo as origens da atu-
al crise e as soluções mais prováveis,
com vistas a um relacionamento mais
proveitoso entre as duas partes.
É importante lembrar que as coisas
nem sempre foram como agora.
Lembro-me do tempo em que as
grandes empresas fornecedoras de
bens de consumo diário (como ali-
mentos processados, artigos de hi-
giene e toucador, produtos de lim-

peza, utensílios domésticos etc.)
praticamente davam as cartas no re-
lacionamento com os supermerca-
dos. Naquele tempo, essas compa-
nhias, muitas delas de origem es-

trangeira, possuíam um know-how
de marketing trazido do exterior
que superava de muito a pouca ex-
periência dos nossos supermerca-.
distas. Na prática, os gerentes de
vendas dessas empresas diziam ao
supermercadista o que ele deveria
fazer. E quando eram contrariados,
retaliavam com uma dureza extraor-
dinária.
Eu próprio assisti a muitas quedas-de-
braço entre grandes fornecedores e su-
permercados, envolvendo nomes co-
nhecidos, como Nestlé, Gessy-Lever,
Kolynos, Colgate-Palmolive, Brahma e

Antarctica. Houve vários casos de mar-
cas famosas cujo fornecimento era in-
terrompido durante semanas ou meses.
Em algumas situações extremas, o im-
passe durou mais de um ano. E quando,
finalmente, era assinado um armistício,
era quase sempre o supermercado que
cedia mais.
Hoje, as condições mudaram total-
mente e as redes varejistas disputam
de igual para igual com seus forne-
cedores. Às vezes, aparentemente, o
"claut" está mais do lado da rede do
que do fornecedor e é nesses casos
que a coisa encrespa. Mas já há di-
versos exemplos de parceria e cola-
boração entre as duas partes, com
resultados excelentes. É tudo isso
que pretendemos analisar nas pági-
nas seguintes.
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Causas remotas e recentes

Existem duas razões principais que ex-
plicam a atual situação. A primeira,
que vem de mais longe, é a própria
evolução do varejo, que se transfor-
mou no segmento mais dinâmico de
nossa economia e avança rapidamente
no domínio das técnicas modernas de
marketing.
Freqüentemente, é o supermercadista
ou lojista de eletrodomésticos quem
diz ao fornecedor o que deve ser feito.
Apoiados na moderna informática, os
varejistas conhecem os seus clientes
melhor do que a indústria. Sabem o
que deve ser vendido em cada local e o
momento determinado. Sabem quanto
devem cobrar e quanto pode ser inves-
tido em promoções de apoio. Final-
mente, conhecem bem o valor do vare-

jo moderno como "imagebuilder". E
cobram por isso.
A outra razão, que se reforçou nos últi-
mos dez anos, é a tendência de concen-
tração no varejo, tanto entre supermer-
cados quanto em lojas de eletroeletrô-
nicos. No caso dos supermercados, a
participação das cinco maiores redes
passou de 27% para 33% nos últimos
anos. Se observarmos apenas as áreas
metropolitanas, essa participação chega
a quase 50% das vendas totais em su-
permercados.
Considerando que as comercializa-
ções diretas com o varejo represen-
tam, em média, 60% das vendas totais
da indústria de produtos de consumo,
percebemos como são importantes as
cinco maiores redes varejistas para
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a maioria dos grandes fornecedores.
No caso das lojas de eletroeletrônicos,
embora não tenhamos dados estatísti-
cos, sabe-se que a concentração atinge
níveis semelhantes. Nos últimos anos, a
vendagem dos aparelhos migrou das
grandes lojas de departamentos, como
Mappin e Sears, para as cadeias especi-
alizadas, como Casas Bahia, Marabraz,
Eletro e Ponto Frio.
Essas lojas têm um posicionamento
"populista" e atingem milhões de con-
sumidores das classes C e D, graças a

uma política agressiva de crédito e altos
investimentos em propaganda na mídia.
Assim, quatro ou cinco cadeias devem
representar quase 50% das vendas de
produtos da linha branca, televisores,
som e vídeo.
É fácil imaginar o que tudo isso signifi-
ca no relacionamento entre a indústria
e o comércio. Ao contrário do que ocor-
ria nos anos 60 e 70, hoje quem manda
é o varejo. São as grandes redes que de-
cidem o que lhes convém e os fornece-
dores orbitam em torno delas.

O varejo tem marcas tão fortes como os produtos tradicionais

No passado, os consumidores eram
mais leais às marcas dos produtos do
que aos locais onde os compravam.
Hoje, as redes varejistas possuem mar-
cas sólidas, que disputam a lealdade do
consumidor, e passam a representar,
elas mesmas, uma garantia de qualida-
de dos produtos que vendem. Isso signi-
fica que conseguem reduzir (embora ja-
mais eliminar) a necessidade de expor à
venda as marcas tradicionais.
Essa situação deverá manter-se e re-
forçar-se ainda mais em um futuro
próximo, pois as grandes cadeias

dispõem de duas armas poderosas
para ajudá-las nessa tarefa. A pri-
meira delas é a propaganda em mí-
dia. Nos últimos anos, (vide tabela)
o setor do comércio e varejo mante-
ve uma presença consistente na mí-
dia (basicamente em jornais e tele-
visão), representando, na média,
cerca de 30% dos investimentos to-
tais em propaganda no Brasil. Se
considerarmos que as redes inves-
tem também grandes somas em pro-
moções e propaganda dirigida, é fá-
cil compreender como chegaram à
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atual posição ou liderança na mente
do consumidor.
A outra arma, cada vez mais usada, é o
cartão de fidelização. Cerca de 35% das
vendas totais das grandes redes e cadei-
as de lojas são feitas a possuidores des-
ses cartões e os varejistas pretendem au-
mentar essa participação, com campa-
nhas de fidelização agressivas.
A C&A utilizou a modelo Gisele Bünd-

chen numa megacampanha para popu-
larizar o seu cartão. Agora é a vez do
Carrefour, que usa a imagem do craque
Ronaldo para apoiar uma campanha
que oferece vantagens especiais aos
possuidores do cartão Carrefour. Natu-
ralmente, o Grupo Pão de Açúcar não
ficou para trás e divulgou prêmios e
outras vantagens para os seus clientes
mais fiéis.

O nome do jogo é o relacionamento com o cliente

Como se percebe, o principal objetivo
das grandes redes de varejo é a chama-
da fidelização dos clientes, ou seja, a
criação de uma relação duradoura e
profunda com eles. Esse procedimento
se baseia nas teorias mais recentes do
comportamento do consumidor, que
mostram que no seu estágio mais alto
(seja de um produto, loja ou supermer-
cado) esse relacionamento é idealizado
e se transforma em padrão para a sua
categoria.
Quando isso acontece, estabelece-se
um clima de confiança entre o consu-
midor e o supermercado ou loja. O
cliente transforma em hábito a ida ao
estabelecimento e faz lá a maior parte
de suas compras. Confia implicita-
mente na qualidade dos produtos
comercializados e considera que o
simples fato de uma determinada mar-
ca estar exposta na prateleira é um
atestado de qualidade passado pelo
varejista no qual confia. Em outras pa-
lavras, a confiança que deposita na

rede varejista transfere-se para as mar-
cas lá vendidas.
Essa nova realidade do varejo o trans-
formou em uma verdadeira arena de
comunicação com o consumidor, tanto
quanto os jornais ou a televisão. As in-
dústrias, fornecedoras do varejo, já des-
cobriram isso e estão transferindo para
as lojas e supermercados, sob a forma
de campanhas cooperativas de vários
tipos, uma boa parte das verbas anteri-
ormente destinadas à propaganda em
mídia.
Essa é uma das causas da redução das
verbas publicitárias em nosso país.
Não vemos, sinceramente, qualquer
chance de que os anunciantes retor-
nem à situação anterior. Ao contrário,
cremos que deverá aumentar, no futu-
ro, a participação do grande varejo nos
esquemas de comunicação com o con-
sumidor. O leitor nos leu corretamente:
dissemos comunicação e não vendas,
embora essas sejam o objetivo final,
como é lógico.

Os caminhos do futuro
Apesar de tudo, ninguém parece es-
tar satisfeito com o jeito como as
coisas estão. Os supermercados e

lojas queixam-se de que as suas
margens líquidas não param de cair.
Do lado da indústria, as empresas
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dizem que vender às grandes cadei- nos vão além: queixam-se de que
as não é mais lucrativo. E os peque- as redes "enfiam a faca até o cabo".

Como enfrentar essa situação?

Como será administrado esse conflito?
Francamente, parece-nos que a única
solução é o verdadeiro entendimento
entre as partes, que poderá levar à for-
mação de parcerias estratégicas, isto é,
que estão acima das diferenças con-
junturais.
Do lado do varejo, essas parcerias po-
dem ser estabelecidas com empresas
de todos os tamanhos e não apenas
com os gigantes de cada setor. O
grande varejo necessita, naturalmen-
te, de parceiros a sua altura, fabrican-
tes das marcas líderes de cada catego-
ria de produtos. Mas carece também
de parceiros de menor porte, altamen-
te confiáveis e que possam fornecer
as marcas intermediárias que permiti-
rão ao consumidor estabelecer com-

parações de qualidade e de preços.
Muitas vezes, as redes maiores esti-
mulam o desenvolvimento dessas
marcas de menor expressão, pois isso
ajuda a reduzir as pressões oligopóli-
cas que existem em muitas categorias
de produto.
Além disso, as cadeias de lojas precisam
de fabricantes de menor porte que pos-
sam fornecer os produtos que levam a
marca da própria rede. Essas marcas já
assumiram bastante importância e deve-
rão crescer ainda mais quando a nossa
economia retomar a expansão.
Acima de tudo, o varejo precisa de for-
necedores confiáveis, que garantam o
abastecimento de artigos de alta quali-
dade a preços estáveis. Necessita, ain-
da, de parceiros de alto nível profissio-
nal, com quem possa estabelecer um

diálogo duradouro, para discutir não
só os planos promocionais, mas as for-
mas de reduzir custos e atender, cada
vez melhor, às necessidades de sua cli-
entela.
Em outras palavras, o grande varejo
precisa de parceiros estratégicos e não
de simples fornecedores. Essa percep-
ção tornou-se mais clara há cerca de
15 anos e os pioneiros desse tipo de
entendimento foram o Wal-Mart ameri-
cano e a Procter & Gamble. Conversa-
mos certa vez com o vice-presidente da
Procter & Gamble, que conduziu, pes-
soalmente, os entendimentos iniciais
com o presidente do Wal-Mart, Samuel
Walton. Durante mais de um ano,
aproveitando até os fins de semana, os
dois homens discutiram todos os as-
pectos dessa parceria. Quando ela fi-
nalmente foi fechada, muitos produtos
da Procter & Gamble passaram a ser
vendidos no Wal-Mart a preços até
30% menores, graças à otimização dos
estoques, padronização e simplificação
de linhas de produtos, alterações nos
esquemas de entrega e armazenagem,
mudanças nas políticas de promoção e
merchandising etc.
Não há dúvidas de que estamos falando
de um jogo para gente grande. Não é de
se admirar que muitas empresas forne-
cedoras de produtos de consumo e bens
duráveis já estejam adotando novas es-
truturas de venda ao varejo, para permi-
tir um diálogo de alto nível permanente
com as maiores redes. Nessas estruturas,
surge uma nova figura: o key account
manager, ou gerente de contas-chave.
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Esses homens são verdadeiros administra-
dores do relacionamento de suas empre-
sas com os clientes varejistas. Suas fun-
ções vão muito além da venda e têm
como objetivo o aprimoramento constan-
te desse relacionamento, de forma a ga-
rantir o aumento progressivo dos negóci-
os e da rentabilidade para ambas as par-
tes. Cabem-lhes, inclusive, muitas respon-
sabilidades anteriormente atribuídas aos
gerentes de produto, como, por exemplo,
o desenvolvimento de inovações de inte-
resse específico de cada rede.
Recentemente, o presidente de uma
multinacional, líder em muitas cate-
gorias de produtos alimentícios, per-
guntou-me numa conversa: "Sabe
quem é o key account manager do
Pão de Açúcar aqui dentro? Sou eu
mesmo."
Cremos que não é preciso acrescentar

mais nada para ilustrar a nova realida-
de do relacionamento entre a indús-
tria e o varejo. Se esse exemplo for se-
guido pela maioria das empresas, os
conflitos de hoje logo serão uma sim-
ples lembrança. Mas a solução final
dependerá também da percepção, por
ambas as partes, de que o varejo mo-
derno exige, cada vez mais, inovação
e eficiência. As margens de comercia-
l ização serão, necessariamente, pe-
quenas, sendo compensadas pelas
margens maiores, obtidas nos nichos
de qualidade. A redução dos custos
deverá tornar-se uma verdadeira ob-
sessão, tanto para a indústria quanto
para o varejo.
Finalmente, a indústr ia deverá
compreender que o grande varejo
é essencial para absorver maiores
volumes, enquanto o chamado co-



mércio tradicional - formado por
supermercados pequenos, padari-
as, empórios e mercearias - contri-
buirá para a elevação das margens
médias.
Esses estabelecimentos espalhados por
todo o país já perceberam que devem
competir com base no atendimento per-
sonalizado que dão ao cliente. Em troca
disso, cobram um pouco mais e podem,
portanto, pagar mais pelos produtos que
vendem. A indústria dificilmente pode
atender diretamente esse pequeno co-
mércio (são centenas de milhares de es-
tabelecimentos), mas pode recorrer aos
atacadistas e distribuidores, que, por
essa razão, estão se tornando cada vez
mais importantes no Brasil.
Conheço alguns casos de grandes in-

dústrias de produtos de consumo que
já vendem até 60% de sua produção

através de atacadistas e distribuidores.
Além das vantagens que menciona-
mos, isso lhes permite atingir melhor
as classes de menor poder aquisitivo e
os habitantes das pequenas cidades
brasileiras. As novas fronteiras agríco-
las, por exemplo, são hoje as regiões
de crescimento mais rápido e só po-
dem ser bem servidas através de ataca-
distas e distribuidores.
Enfim, estamos diante de problemas
novos que exigem soluções novas. O
advento das redes varejistas, altamente
profissionalizadas, é um fator recente
que apanhou de surpresa muitas indús-
trias. Aos poucos, as maiores empresas
estão se adaptando ao novo ambiente
de negócios. A boa notícia, principal-
mente para as corporações de menor
porte, é que haverá lugar também para
elas no novo universo de varejo.
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