
Estudo aponta para o fortalecimento do pequeno varejo e um novo reposi-

cionamento da indústria de consumo. Atacadistas e distribuidores assumi-

rão papel decisivo nesse novo cenário

Tânia Longaresi

De um lado, companhias globais expandindo
para outros formatos e mercados, do outro o
pequeno varejo se fortalecendo ao focar nichos
e regiões específicas. Essas são algumas con-
clusões de dois relatórios que a IBM Business
Consulting Services (BCS) acaba de divulgar.
Os estudos prevêem ainda a extinção dos va-
rejistas de médio porte e um profundo reposi-
cionamento da indústria de produtos de con-

sumo até 2010. "O fortalecimento do pequeno
varejo é uma tendência muito clara. Nesse sen-
tido, os atacadistas saem beneficiados, já que
são eles o principal canal de abastecimento
desse setor", observa Alejandro Padron, sócio
da IBM Business Consulting Services, Líder do
Setor de Varejo para América Latina. As em-
presas de produtos de consumo também de-
verão optar entre oferecer preços excepcionais
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ou criar produtos que gerem apego emocional
aos consumidores.

De acordo com os- resultados dos estudos,
os grandes varejistas vão expandir seus negó-
cios para outros formatos e mercados. "Como
o Wall Mart atuando como atacado de auto-
serviço com a bandeira Sam's Club", exemplifi-
ca Padron, "devido às mudanças radicais nes-
sas indústrias, surgirá um "mundo de extremos",
onde os varejistas deverão seguir o exemplo
dos megavarejistas, que estão entregando um
valor "suficientemente bom" a preços extrema-
mente baixos, ou atuar em nichos de mercado
exclusivos para satisfazer necessidades muito
específicas dos consumidores". Já o pequeno
varejo tende a se fortalecer ao focar suas ativi-
dades em uma região (varejo de vizinhança),
em uma marca ou em uma experiência de com-
pra. "Não são apenas os apelos de conveniên-
cia e vizinhança que fortalecem o pequeno va-
rejo, a indústria também tem interesse na ma-
nutenção desse canal. Com isso, experiências
como cooperativas e centrais de compras ten-

dem a se fortalecer", observa Padron. Diante
desse cenário, o atacadista, para o executivo
da IBM, passa a ter três papéis: o clássico, o
broker e o operador logístico.

O diretor da ACNielsen, João Carlos Lazzari-
ni, também aponta o fenômeno da polariza-
ção do varejo. "Grandes redes retomarão seu
ciclo de crescimento. Já as pequenas lojas con-
tinuarão se fortalecendo. "Existem mudanças
sócio-demográficas que afetam os formatos
das lojas. Custo de deslocamento, a falta de
tempo da mulher trabalhadora e a busca de
serviços, como atendimento personalizado, são
alguns dos fatores que explicam o fortaleci-
mento do pequeno varejo. Com isso, atacadis-
tas e distribuidores têm um cenário muito posi-
tivo pela frente", observa Lazzarini.

Mas se por um lado a grande indústria tem
interesse em fortalecer o pequeno varejo, na
outra ponta o grande varejo também passou a
comprar de pequenos fabricantes para não fi-
car preso a marcas líderes. "Marcas regionais
e próprias sairão beneficiadas." Já o professor
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da FEA e especialista em varejo, Nelson Barri-
zzeli, tem uma visão contrária a esse resultado
da pesquisa da IBM, "Os únicos fatores que
podem levar a marca líder a perder mercado
são problemas no poder aquisitivo e no pro-
cesso de distribuição dos produtos (leia mais
em Entrevista, página 18).

[ Pontos críticos ]
O estudo da IBM aponta para um redesenho

dos processos de supply chain. O principal alvo
será o processo de compra, que deve ser bem-
feito, caso contrário a empresa poderá ter um
problema de competição. O que comprar, quan-
to, como e de quem passarão a ser quesitos
ainda mais valorizados.

Se comprar bem será o grande foco das em-
presas, a tradicional prática de leilão de preço
pode estar com seus dias contados. "Mesmo o
pequeno varejista passará a comprar com mais
eficiência, além disso, com as centrais de com-
pras, as vendas cooperadas tendem a crescer.
Será um processo que evolui desde a precifi-
cação até a negociação, o que gerará eficiên-
cia na cadeia de suprimentos", conclui Padron.

Como resultado de transformações das caracte-
rísticas demográficas, das atitudes e dos padrões de
consumo, os segmentos de consumidores estão se
fragmentando em microssegmentos. Desaparece
assim o conceito de consumidor médio, e insistir no
atendimento das necessidades desse público afas-

tará ainda mais a empresa de seus consumidores.
"É um público mais complexo. As grandes redes têm
o desafio de adequar o sortimento por região. Nes-
se sentido, a vantagem do pequeno varejo é maior,
desde que ele saiba usar bem o conhecimento ge-
rado pela proximidade com o cliente."

Os consumidores terão acesso inigualável à
informação, virtualmente, a todo momento, lugar
e como o desejarem. Os varejistas e as empre-
sas de produtos de consumo devem fazer pro-
postas de valor e oferecer experiências de com-
pra que criem fidelidade, inclusive em um am-
biente de total transparência.

Os principais varejistas globais estão expan-
dindo rapidamente através de geografias, canais
e categorias de produto/serviço, eliminando a
segmentação e devorando participação de mer-
cado. Os aspirantes a megavarejistas deverão
descobrir como manter o crescimento em níveis
cada vez maiores de escala e complexidade. En-
tretanto, seus concorrentes devem se diferen-
ciar para poder sobreviver. As marcas de produ-
tos de consumo também devem encontrar novas
formas para continuar relevantes para os consu-
midores e varejistas; caso contrário, correm o ris-
co de desaparecer do mercado.

Os relatórios indicam passos muito específicos
que os varejistas e as empresas de produtos de
consumo deverão dar para sobreviver ou ganhar
participação de mercado neste novo ambiente. Veja
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os quadros (págs. 64 e 66).

Fonte: Distribuição, ano 13, n. 147, p. 64-66, abr. 2005.




