
D ê uma volta em torno da suíte execu-
tiva da sede da megavarejista de ele-
trônicos Best Buy em Mineapolis
(EUA) e você encontrará, perto do

escritório do CEO, um estranho tablado. É
um arremedo de "hospital do varejo". Lá
há uma fileira de camas cujas cabeceiras re-
tratam varejistas como Kmart e Wool-
worth (a antiga loja do tipo "tudo por US$
1,99") deitados com seus logotipos apoiados
em travesseiros e com seus abissais resul-
tados financeiros ostentados em gráficos co-
locados ao lado das camas. Um letreiro diz:
"É para cá que vêm as empresas quando
suas estratégias adoecem". O desafio de
Brad Anderson, o alegre CEO da Best Buy,



é fazer com que seu pessoal fique foca-
do em manter a Best Buy longe des-
tas camas — e que fique um passo à
frente de concorrentes assustadores
como o Wal-Mart e o Costco. A em-
presa de US$ 30 bilhões anuais tem
dominado o varejo de produtos eletrô-
nicos há dez anos, desde que populari-
zou o conceito de superloja. Hoje seu
logotipo amarelo adorna mais de 930
lojas espaçosas e inteligentemente lo-
calizadas, com estoques repletos dos
últimos modelos de TVs de tela plana,
móveis para jogos e consoles para ga-
mes e discos, acessórios para compu-
tadores e aparelhos domésticos. A
Best Buy respondeu por 17% das ven-
das totais de eletrônicos no mercado

dos EUA e Canadá no ano passado.
Para os investidores o resultado foi
ótimo: em toda a década de 90 os ga-
nhos da Best Buy por ação cresceram
mais que os da Microsoft e o retorno
dos acionistas superou o da Intel.

Mas a chacota do hospital é um lem-
brete de que no volátil reino do varejo,
de margens estreitas, complacência
traz a ruína. Devido a esta conscienti-
zação, Anderson jogou os dados repe-
tidamente durante uma legendária
carreira de varejista, rejeitando mo-
delos de negócios perfeitamente bons
em favor de inovações de alto risco.
"Quando a maioria de nós diz 'Bem, es-
tou mais confortável onde estou'", diz o
diretor financeiro Darren Jackson,

"Brad nos faz virar a próxima esquina."
Anderson está agora a fim de ex-

plodir a fórmula de total sucesso da
Best Buy - mudando o foco da empre-
sa de vender aparelhos para o de cui-
dar melhor de seus clientes. Conheci-
do internacionalmente como "cen-
tricidade", o plano é de longo alcance
e tão perigoso que, no ano passado,
quando a Best Buy anunciou que uma
desajeitada execução judicial havia
prejudicado o resultado do terceiro
trimestre e que o crescimento das



vendas havia sido lento, o preço de
suas ações despencaram 12%, para
US$ 44, num único dia. Analistas tam-
bém se queixaram de que a empresa
poderia estar manipulando demais os
números — a Best Buy está se prepa-
rando para abrir suas primeiras lojas
na China, semear ,com butiques de
tecnologia as cidades norte-america-
nas e recrutar técnicos aos milhares
para expandir o Geek Squad, seu ne-
gócio de serviços (instalação e manu-
tenção de equipamento aos clientes).
Embora uma grande onda pós festas
de fim de ano tenha elevado o preço
da ação para acima de US$ 57 — a
maioria dos analistas agora recomen-
da as ações — a grande transforma-
ção de Anderson apenas começou. "Se
estamos fazendo a coisa da maneira
certa é uma premissa altamente desa-
fiadora", diz ele. E ele conhece os ris-
cos: se a estratégia falhar, a Best Buy
pode acabar se tornando uma empre-
sa desacreditada como aqueles vare-
jistas do hospital da piada.

Brad Anderson não parece um joga-
dor. Aos 56 anos ele tem ternos olhos
azuis, um riso sincero e maneiras con-
descendentes de autocensura. Filho
de um pastor Luterano de Mineápolis,
ele começou na Best Buy quando ela
era uma cadeia regional de lojas bata-
Ihadoras chamadas Sound of Music, lá
pelos idos de 1973. Os negócios duran-
te aquele ano de crise do petróleo an-
davam tão devagar que Anderson le-
vou duas semanas para fazer
sua primeira venda,
jogo de auto-falante
Bose 901, que ele teve
que dirigir mais de 100
quilômetros para ins-
talar para o cliente. A
miserável comissão
mal pagou a gasolina.
Mas para Anderson
isso foi melhor que
perder o negócio: "Era
tão frustrante ser mal
sucedido que eu não
me importei que aque-
le não fosse um empre-
go racional de tempo",
recorda-se ele.

A empresa se expandiu e Anderson
subiu com ela, tornando-se em 1981 o
braço direito do fundador Dick Schul-
ze. Na alta repentina dos anos 80, os
dois abriram superlojas e gradualmen-
te desenvolveram a Best Buy, trans-
formando-a numa potência do meio-
oeste. Mas ao contrário das ostenta-
ções das companhias regionais que flo-
rescem e morrem — da Crazy Eddie à
Highland — a Best Buy evoluiu e cres-
ceu. Sua mais controvertida inovação
aconteceu em 1989, quando ela deixou
de pagar comissões à sua equipe de
vendas e passou a pagar salários. En-
tre fabricantes como a Toshiba e a Hi-
tachi, que dependiam de vendedores
para empurrar itens a preços "pre-
mium", a jogada foi "como um pum na

igreja", como se recorda um ex-
cutivo da Best Buy. Mas
s clientes gostaram da

atmosfera sem pressão
das lojas Best Buy e as
receitas em geral cres-
ceram em 25% ao ano,
permitindo à empresa
superar em muito seus
concorrentes.

A abordagem de
Schulze e Anderson co-
locou a Best Buy na tri-
lha de uma expansão de
12 anos. A companhia
entrou em mercados
como Chicago, Filadél-
fia e Boston e tornou-se

a maior vendedora de PCs em 1995,
justamente na ocasião do avanço da In-
ternet. Em 1996, ela suplantou a Cir-
cuit City para se tornar o ponto mais
quente dos varejistas de produtos ele-
trônicos de consumo. Mas a grande jo-
gada da Best Buy nem sempre com-
pensou. Na esperança de exercer mais
influência na indústria da música, a
companhia pagou US$ 696 milhões no
início de 2001 para adquirir a Musi-
cland, uma pequena varejista de CDs.
O momento não poderia ter sido pior
— os downloads da Internet logo re-
duziram as vendas de CDs e a aquisi-
ção tornou-se um problema financeiro.

Schulze há tempos planejava fazer
de Anderson seu sucessor. Mas quando
Anderson tornou-se CEO em junho de
2002 (Schulze tornou-se presidente),
ondas de choque econômico resultantes
do 11 de Setembro haviam enfraqueci-
do a demanda da indústria e a apatia
das vendas da Musicland ocasionaram
a queda das ações da Best Buy. E pior
para a Best Buy, o Wal-Mart e a Costco
estavam aumentando suas ofertas de
eletrônicos de consumo. As vendas di-
retas da Dell estavam também con-
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O GEEK SQUAD: Serviço de instalações
e consertos em domicílio tem 12 mil
funcionários e fatura US$ l bilhão

quistando participação
mercado. Anderson mo-
veu-se rapidamente
para afugentar os co-
merciantes de massa.
Naquele outubro a
Best Buy comprou a
Geek Squad, uma em-
presa iniciante especia-
lizada em consertar e
instalar PCs. Embora
ela tivesse apenas um
faturamento de US$ 3
milhões e 50 funcioná-
rios, Anderson sabia
que dispositivos digi-
tais e redes domésticas
estavam crescendo em
complexidade e que o mercado de ser-
viços técnicos tinham enorme poten-
cial. (A Best Buy domina hoje o merca-
do de pequenos negócios e serviços em
domicílio de mais de US$ 20 bilhões por
ano). E melhor ainda, Anderson imagi-
nava que a Wal-Mart e os demais nun-
ca iriam prover a ajuda de que seus
muitos clientes precisariam. Dentro de
um ano a Best Buy tinha a Geek Squad
em mais de 20 lojas; em 2005 os geeks já

iam se instalado em to-
las as Best Buys.

Como CEO, Ander-
son enfrentou um ou-
tro imenso desafio:
Wall Street esperava
um crescimento de
20% ao ano. Mas, tendo
saturado a América do
Norte, ele não poderia
mais depender inteira-
mente da instalação de
novas lojas. Para cons-
ternação de sua equipe
de gerentes, o novo
CEO de vez em quando
desaparecia por- sema-
nas, indo a conferências

fora da indústria de eletrônicos à pro-
cura de idéias. Anderson também leva-
va grandes pensadores a Mineapolis.
Entre eles estava Larry Selden, pro-
fessor da Faculdade de Administração
de Empresas de Columbia, que lançou
a teoria sobre o ponto onde a maioria
dos negócios dava errado. Selden argu-
mentava que, em sua sede de vendas,
as empresas muitas vezes esquecem o
fato de que nem todos os clientes são

lucrativos. Alguns são muito lucrativos
para os negócios enquanto que outros
custam mais às vendas do que o valor
do negócio. Selden chamou o primeiro
grupo de clientes de "anjos" e o segun-
do de "demônios". Ao mimar os anjos,
ele argumentava, as empresas podem
premiar os clientes, empregados e acio-
nistas do mesmo modo. (Selden é co-au-
tor com Geoffrey Colvin, da FORTU-
NE, do livro Clientes Anjos e Clientes
Demônios, de 2003). A filosofia de Sel-
den era exatamente o que Anderson
procurava. No final de 2002, ele come-
çou a pregar para a alta administração
o evangelho da "centricidade".

Em resumo, é assim que funciona:
descubra quais os clientes que propor-
cionam mais dinheiro, selecione-os cui-
dadosamente e então reorganize suas
lojas e dê poderes aos empregados
para se dedicarem àqueles comprado-
res favoritos com produtos e serviços
que os encorajem a gastar mais e a
voltar com mais freqüência. Em 2003,
a Best Buy já estava testando o con-
ceito em algumas dúzias de lojas. Para
observar a "centricidade" em ação, va-
mos conhecer Barry, Jill, Buzz, Ray e
uma pessoa a quem chamaremos Se-
nhor Storefront. Eles são arquétipos
do grupo de clientes anjos cobiçados
pela Best Buy: Barry é um dos afluen-
tes entusiastas da tecnologia; Jill, uma
mãe típica de classe média; Buzz um
jovem fanático por engenhocas; Ray
um pai de família preocupado com pre-
ços; e o Sr. Storefront, proprietário de
uma pequena empresa. Outros seg-
mentos interessam também à Best
Buy, como a jovem solteira (Carrie) e
as mães cujos filhos já deixaram o ni-
nho (Helen e Charlie), mas por en-
quanto a companhia está focando sua
organização no núcleo de cinco.

Pesquisadores da Best Buy vascu-
lharam grandes quantidades de ven-
das e dados demográficos para deter-
minar se um local em particular pode-
ria ser talhado sob medida para, diga-
mos, Ray ou Buzz. Quase 40% das 300
lojas que foram reformadas serviram
para Barry — nelas você encontrará



V A R E J O

um departamento separado para siste-
mas de home-theater, vendedores es-
pecializados em aparelhos eletrônicos
portáteis. As lojas de Jill tinham pes-
soas com traços característicos de as-
sistentes de compras, que sabiam
como sugerir a uma dona de casa a câ-
mera digital certa para sua família. As
lojas de Buzz tinham amplo sortimen-
to de videogames. As lojas podem vi-
sar mais de um segmento — os depar-
tamentos de Jill e Barry muitas vezes
compartilham o mesmo local — e uma
certa quantidade de Best Buys, como a
de Dallas, subúrbio de Frisco, têm to-
dos os cinco segmentos numa só loja.

Centralizar uma loja representa
um grande investimento — somente
um departamento típico de Barry re-
quer cerca de US$ 600 mil para ilumi-
nação e acessórios. A Best Buy tam-
bém investe no treinamento de em-
pregados em métricas financeiras,
tais como o retorno do capital investi-
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do, de modo a que eles possam avaliar,
por eles mesmos, a eficiência das de-
monstrações de mercadorias (Exem-
plo recente: os departamentos de
Buzz têm uma área onde as crianças
podem testar os tapetes de dança, um
acessório de videogame que se pode
ativar com os pés.) Vendedores espe-
cializados, tais como os assistentes de
compras e especialistas em home-
theatèr, recebem treinamento adicio-
nal que pode durar semanas. Quando
a "centricidade" funciona, ela pode va-
ler a pena de maneiras não usuais.

Reagan Dobbs, 20 anos, magricela e
de cavanhaque, é um vendedor da Best
Buy em Grapevine, Texas. A loja foi re-
formada em julho (é uma loja de instru-
mentos musicais variados Jill/Barry), e
Dobbs aprendeu princípios de "centri-
cidade" em workshops de dois fins de
semana. Não levou muito tempo para
que ele entendesse que sua loja estava
negligenciando a necessidade de pelo

menos um cliente. Megai-
grejas são um fenômeno
quente nos arredores de
Dallas, entretanto o sorti-
mento de música cristã
contemporânea era pobre.
Dobbs visitou então igre-
jas e ficou sabendo de
quais bandas os fiéis mais
gostavam e veio com uma
proposta para um sorti-
mento muito maior de
rock cristão e folclórico.
Seus chefes fizeram com
que ele levasse a proposta
até o escritório central. As
vendas de música religiosa
contemporânea cresceram
de 2% a 6% desde novem-
bro e a idéia está sendo le-
vada para todas as lojas da
Best Buy da região. E o
que é importante: dar po-
deres a pessoas como
Dobbs tem ajudado a di-
minuir a rotatividade dos
empregados da Best Buy
de 81% no ano passado
para 69% agora.

Entretanto, isso não faz
menos arriscada a mudan-

ça para a "centricidade". Animados pe-
los resultados das primeiras dúzias de
lojas segmentadas, nas quais as vendas
de algumas cresceram três vezes mais
que as das lojas regulares, a Best Buy
pisou no acelerador no terceiro trimes-
tre do ano passado, encerrado em 30 de
novembro. Em apenas três meses eles
mudaram 154 lojas para o sistema da
"centricidade" — três vezes o número
de lojas convertidas antes. "Havia a
impressão de que nada poderia dar er-
rado", diz Anderson.

Mas aquela impressão provou ser
fruto de otimismo, pois realmente não
aconteceu. Com suas conversões ante-
riores, a Best Buy havia cuidadosa-
mente lançado a base; e tentava então
incessantemente fazer com que a mis-
tura de produtos e empregados fosse
certa. Uma vez que o investimento va-
lera a pena, Anderson e seus executi-
vos assumiram que bastava que as ou-
tras lojas acionassem uma chave e con-
vertessem o sistema para a "centrici-
dade". "Quando nós fornecemos às lo-
jas o manual de operações para o outo-
no", diz ele com pesar, "havia quatro
polegadas de neve". E acrescenta o
vice-presidente executivo John Wal-
den, o testa-de-ferro de Anderson para
"centricidade": "O modo como nos po-
sicionamos foi confuso demais". Em
vez de saltar como havia acontecido
em trimestres anteriores, o crescimen-
to das vendas de algumas lojas renova-



das foi apenas levemente
lhor do que a média d;
rede (5,4% vs. 3,3%).

Quando Anderson
enfrentou analistas de
Wall Street no dia 13 de
dezembro, ele tentou de
modo pouco convincen-
te racionalizar que
transformações nem
sempre são suaves. Os
analistas não engoliram
o argumento e o valor
da empresa na bolsa
deslizou quase US$ 3 bi-
lhões naquele dia. "Não
foi um dos pontos altos
de minha carreira", diz
Anderson. Os resultados insatisfatórios
persuadiram-no a congelar o desenrolar
da "centricidade" para o quarto trimes-
tre. (Eles recomeçaram em março). Al-
guns analistas também reclamaram que
projetos demais estavam competindo
pela atenção da Best Buy. Em rápida es-
calada o Geek Squad estava no topo da
lista. Uma proteção contra o Wal-Mart,
o negócio tem investido no desejo dos
consumidores em proteger seus PCs
contra os desagradáveis vírus e criar re-
des domésticas sem fio. Os nerds da in-
formática podem fazer isso em sua casa,
nas lojas Best Buy, pelo telefone, online.
No ano passado, à medida em que a de-
manda do consumidor por TV de tela
plana explodia nos EUA, a necessidade

écnicos para ajustar as
istalações foi às alturas.
Isso pôs pressão na Best
Buy para recrutar pes-
soal. Tendo contratado
no ano passado quase
10 mil técnicos, o Geek
Squad é agora mais um
enxame de geeks —
acima de 12 mil no ano
fiscal 2007 (começando
em fevereiro de 2006),
devendo faturar US$
280 milhões em lucros
operacionais em ape-
nas um pouco mais de
US$ l bilhão em ven-
das, diz um analista da

Piper Jaffray, Mitchell Kaiser.
"É bom que a Best Buy tenha todas

essas bolas no ar, mas nem todas elas
vão entrar no gol", diz Greg Melich,
analista da Morgan Stanley. Algumas
pessoas, como o investidor de varejo
Howard Davidowitz, temem que a re-
volução de Anderson seja uma ponte
muito longa: "Se eles estivessem fa-
zendo tudo sem a 'centricidade' eu es-
taria otimista". Mas com a "centricida-
de" agora em 40% das lojas nos EUA
(e se estendendo a todas elas em dois
anos) e adaptando todas as decisões —
cada segmento tem seu próprio geren-
te financeiro no escritório central — o
compromisso está feito. "Nós não re-
cuaremos", diz Schulze.

A confiança no jogo vem em parte
do balancete da Best Buy, que está
mais forte no varejo e tem mais de
US$ 3 bilhões em caixa. "Esta é uma
companhia rica", diz o analista da
CSFB, Gary Balter. Isso não só permi-
te ao CEO Anderson investir pesada-
mente em "centricidade" e no Geek
Squad, mas também tornou o choque
do quarto trimestre mais fácil de dige-
rir. Além disso, Anderson adora riscos.
Lembram-se da controvérsia quanto à
mudança da força de trabalho para as-
salariada? Brian Dunn, chefe de opera-
ções executivas que na ocasião era ge-
rente de loja lembra-se de ter insistido
com Anderson para não fazer a mu-
dança, pois estava convencido de que a
maioria dos fornecedores recolheria as
mercadorias. "Pense nos próximos
quinze anos, não nos próximo cinco",
Anderson respondeu a Dunn. Ander-
son estava certo, é claro, e a inovação
acelerou o crescimento da Best Buy.
Agora as chances são mais altas, mas
uma inovação radical ainda representa
a melhor aposta do CEO para perma-
necer entre os varejistas de elite. Ç
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