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LIMITE DO DESENVOLVIMENTO DE
UMA ESTRATÉGIA SUSTENTÁVEL PARA O VAREJO ALIMENTAR
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G
rande parte da literatura específica do
varejo trata a definição da estratégia
como sendo a decisão de focar os
esforços em um determinado tipo de
consumidor através de um formato de
operação, que considera as decisões
de linhas de produto, políticas de
preço, programas de comunicação e
decisões de localização e ambientação
melhor do que seus concorrentes.

Certamente, essas variáveis neces-
sitam ser analisadas no processo de

decisão, mas hoje são insuficientes
para obter uma posição sustentável
de longo prazo, devido a mudança
de comportamento do consumidor e
a conseqüente adequação que a
organização necessita promover para
se manter competitiva.

Para a análise da estratégia aborda-
da neste artigo, será utilizado o Mo-
delo Delta de Hax e Wilde II. Di-
ferentemente da visão porteriana,
que defende que a obtenção de uma

posição competitiva sustentável
decorre da definição de duas propos-
tas de valor, representadas pelo bai-
xo custo ou pela diferenciação, e o
conseqüente ajuste da sua cadeia
de valor para manter a coerência
de seu foco, e dos autores que sus-
tentam que estratégia deve ser for-
mulada a partir dos recursos e com-
petências internas da organização,
Hax e Wilde II estabelecem como foco
a necessidade de manutenção do
relacionamento com o consumidor.
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Os leitores, familiarizados com os tex-
tos de marketing de relacionamento e
atentos ao desenvolvimento das
estratégias das empresas de varejo ou
de serviços, certamente identificaram
uma semelhança entre as abordagens
propostas, embora a perspectiva estra-
tégica apresente como a empresa
deverá promover o processo de mu-
dança em toda a sua estrutura, ali-
nhando seus processos internos, tendo
como foco seu consumidor.

Para os referidos autores, a criação de
valor econômico de longo prazo só
ocorre através do desenvolvimento de
uma proposta de valor para o cliente.
É ele, o cliente, que é o foco da
atenção das empresas. Através da

atração e retenção é que a empresa
consegue obter ganhos superiores.

O Modelo Delta proposto pelos au-
tores pode ser compreendido através
de um triângulo, onde cada vértice
representa uma estratégia central. De
um lado, existe a estratégia de melhor
produto, representada pela possibili-
dade de atração de seus clientes por
menor preço ou por alguma estratégia
de diferenciação baseada em algum
atributo diferenciado do produto. Para
que isso ocorra, a empresa se baseia
no desenvolvimento de processos
focados no atributo central a ser
oferecido, o qual é facilmente
replicado pelos seus concorrentes.
Grande parte do esforço no varejo

aponta para esta estratégia. O mix de
produtos se baseia em marcas líderes,
os serviços são percebidos como
pouco diferenciados, e a opção recai
em oferecer preços diferenciados.

Do lado oposto, temos a estratégia de
soluções totais para o cliente, que tem
por objetivo compreender suas mo-
tivações e relacionar-se mais profun-
damente, atendendo as características
específicas de cada um deles. Para
que isso possa ocorrer, além da neces-
sidade da compreensão das expec-
tativas do cliente, a empresa necessita
desenvolver serviços diferenciados
que resultem em um melhor ganho
econômico do cliente. Para isso, a
empresa necessita reorganizar seus

TRIÂNGULO:
TRÊS OPÇÕES DIFERENTES DE ESTRATÉGIA

SISTEMA FECHADO
(LOCK-IN)

Concorrência baseada na
microeconomia do cliente: redução
dos custos do cliente ou aumento dos
lucros.

Concorrência baseada na microeconomia
do sistema: amarração dos complementares,
afastamento do concorrente, padrão próprio.

Microeconomia do produto: baixo
custo ou posicionamento diferenciado.Modelo Delta: Uma estrutura que alinha as

atividades do dia-a-dia à estratégia e prevê a
capacidade de adaptação que melhor atenda ao
mundo em transformação.
De Arnoldo C. Hax e Dean L. Wilde II.
revista HSM – março-abril de 2000, páginas 88-96.

MELHOR PRODUTO
SOLUÇÃO TOTAL
PARA O CLIENTE
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processos e envolver seus principais
fornecedores, estabelecendo relações
que ultrapassem o pensamento do-
minante de obtenção de ganho através
das transações para o relacionamento
de longo prazo.

A terceira estratégia possível, a de
lock-in do sistema (sistema fechado),
estabelece que a empresa deve
organizar os esforços de seus forne-
cedores e complementadores para
atrair e manter seus clientes. Implícito
a esta estratégia está o fato de que o
valor central adquirido pelo cliente
não se encontra unicamente no que
é desenvolvido internamente, mas no
conjunto das ações de toda esta ca-
deia. Os complementadores surgem
como parceiros que maximizam o
ganho total do cliente, ao mesmo
tempo em que reforçam a linha de
produtos ou de serviços oferecidos
pelo varejista.

Ainda segundo os autores, cada vez
que a empresa define sua estratégia,
ela deverá organizar seus processos
para que se consiga implementar a
estratégia proposta.

O DESENVOLVIMENTO
DO VAREJO NO
BRASIL

Não me parece ter sido há muito
tempo o período em que a inflação
acentuada corroía o poder de compra
da população e fazia com que os
primeiros dias do mês, em especial
o “dia do pagamento”, fossem o dia
das compras. Embalados pelo medo
da corrosão salarial e pelo aumento
diário de preços, a ida ao super-
mercado envolvia uma intensa
preparação da família como a
identificação das melhores ofertas
através dos anúncios e tablóides,

preparação da lista de compra e
incentivo para a ajuda dos filhos. A
estratégia de compra era minucio-
samente debatida no automóvel,
durante a ida, e exigia disciplina e
divisão de responsabilidades: en-
quanto o pai buscava vaga no
estacionamento, a mãe iniciava as
compras. O primeiro carrinho cheio
era levado por um dos filhos para a
fila dos caixas, enquanto os pais
finalizavam suas compras.

Mas não eram somente as famílias
que se preparavam para esses dias.
A concentração de vendas, que che-
gava a quase 70% da venda mensal
do estabelecimento, exigia ampla
área de estoque no próprio ponto-de-
venda, contingente maior de funcio-
nários para uma melhor prestação de
serviços, negociações complexas e
controles de estoque rigorosos man-
tidos por todos os seus funcionários.

A terceira estratégia possível, a de lock-in do sistema (sistema fechado), estabelece que a empresa deve
organizar os esforços de seus fornecedores e complementadores para atrair e manter seus clientes.✲
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Este período foi marcado pelo início
da consolidação do varejo no Brasil.
Com ele, os supermercadistas se viram
exigidos a investir em sistemas de
informação mais complexos para
controlar estoques cada vez maiores e
identificar o melhor ponto de compra,
já que grande parte de seu lucro era
obtido através de ganhos financeiros.

O foco de atenção era a adminis-
tração correta do portfólio baseado na
concorrência. A movimentação
estratégica era focada nos concor-
rentes. A abertura das lojas, principal-
mente nos grandes centros, era
baseada na proximidade das lojas dos
concorrentes com objetivo de dividir
a “freguesia”. As atividades de mar-

keting focavam a criação de cam-
panhas pouco ousadas onde as ofertas
apareciam em primeiro plano e o
desafio criativo consistia em apre-
sentar a maior quantidade de ofertas
em um menor tempo. A proposta de
valor para os clientes se baseava em
ofertas padrões de produtos e serviços
ao menor custo. Pouco espaço existia
para a inovação, quase sempre
concentrada em processos, como o
cross-docking. O resultado de tudo isso
foi um grau muito fraco de vinculação
com o consumidor e uma ausência
de ações de relacionamento.

O VAREJO NA ERA
DA ESTABILIZAÇÃO
INFLACIONÁRIA

A atual estabilidade inflacionária
adicionou novos ingredientes na
concorrência deste setor, motivada
principalmente pela mudança do
comportamento do consumidor e
aumento da competitividade.

Se antes do Plano Real a concen-
tração de compras ocorria em pou-
cas visitas aos supermercados no
inicio do mês, agora, a estabilização
da moeda e a queda dos preços da
cesta básica provocaram uma pro-
funda alteração do comportamento do
consumidor.

Segundo a Latin Panel, no início da
década de 90, 70% dos gastos com
alimentação eram feitos nos 10
primeiros dias do mês. Em 2001
representavam 41% e em 2005
chegou a 36%. Além disso, a
compra mensal perdeu
importância, enquanto a semanal
aumentou em torno de 6%. Essa
maior freqüência de compras
ampliou o número de visitas ao

Enquanto o pai buscava vaga no estacionamento, a mãe iniciava as
compras. O primeiro carrinho cheio era levado por um dos filhos para
a fila dos caixas, enquanto os pais finalizavam suas compras.

✲



Maurício Turra

71 M A R Ç O / A B R I L  D E  2 0 0 6  –  R E V I S T A  D A  E S P M

supermercado. Enquanto a classe
A/B aumentou de 7,7 para 9 vezes
ao mês, a classe C de 8,4 para 9,7 e
as classes D/E de 9 para 10,3
embora tenha havido uma
diminuição do ticket médio em
torno de 6%, ao mesmo tempo em
que o tempo médio de permanência
diminuiu em 30 minutos.

O aumento do número de compras
teve como principal impacto a
ampliação do número de estabele-
cimentos visitados e os critérios para
a sua seleção. Atualmente, 72% da
classe D e 63% da classe C vão a pé
realizar suas compras, e 55% destes
preferem adquirir seus produtos em
mercados da vizinhança. Quando vão
ao supermercado, privilegiam os que

possuem área infantil, pois levam
filhos, e encaram a compra como um
momento de lazer.

Já os consumidores da classe AB fazem
suas compras com carro e preferem
supermercados que privilegiam fácil
acesso e amplo estacionamento.
Mesmo para este público a proxi-
midade representa o segundo quesito
mais importante na escolha pelo
estabelecimento com 55%.

Essa mudança explica por que
mesmo o varejo alimentar tendo
vivido um momento de concen-
tração, vem apresentando queda em
sua participação. Padarias, mini-
mercados, mercearias, bares e

farmácias, juntas, são responsáveis,
segundo dados da ACNielsen, por
37,1% de participação no setor, três
pontos percentuais acima do regis-
trado há três anos e a freqüência
mensal de compras saltou de 5,4
vezes/mês em 2001, para 12,4 em
2005, muito superior ao experi-
mentado pelos supermercados. Os
pequenos estabelecimentos, com-
preendendo auto-serviço até 250
metros e o varejo tradicional,
cresceu sua participação de 19,3%
em 2002 para 32,4% em 2004 na
venda de produtos alimentares.

O Estudo do Consumidor 2005 da
ACNielsen demonstra  que 60% dos
consumidores escolhem o estabe-

Já os consumidores da classe AB fazem suas compras com carro e preferem supermercados que privilegiam
fácil acesso e amplo estacionamento.✲
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lecimento em face da proximidade,
seguido pelo preço com 55%. A
influência de preço não
surpreende. O preço sempre foi
uma variável importante no
processo decisório, e sempre
existirão consumidores que
atravessarão a cidade em busca
de melhores ofertas. O que pode
nos parecer estranho é que, até
pouco tempo atrás, era senso
comum acreditar que os preços
praticados no pequeno varejo
eram mais altos do que os dos
supermercados. Contudo, a
mesma pesquisa demonstrou que
70% das categorias têm preços,
no pequeno varejo, iguais ou
menores que os auto-serviços de
10 ou mais check-outs.

Acredito que a justificativa para a
proximidade dos preços em grande
parte das categorias nos menores
estabelecimentos se deve à mudança
de interesse do atacado distribuidor,
fornecedor primário desses estabe-
lecimentos, e a uma melhor gestão
dos empreendimentos.

No primeiro, o atacado distribuidor
foi responsável por abastecer 55,4%
do mercado alimentar no Brasil
(2004) e a tendência é que este nú-
mero amplie em 2005. Ultima-
mente estas empresas se voltaram
à prestação de serviços oferecendo
projetos de análises de mix e layout,
treinamento em gestão de negócios
e linhas de crédito para reforma e
automação da loja para seus
clientes. Impulsionadas pela auto-
mação (97% do varejo estão auto-
matizados) e pelo crescente in-
vestimento em capacitação da
equipe gerencial, as empresas
conseguiram ganhos significativos
de produtividade, se aproximando
da venda por metro quadrado das
grandes redes.

Impulsionado pelo agribusiness e por
esforços governamentais em melhorar
a distribuição de renda em áreas mais
carentes do país, notadamente nas
pequenas e médias cidades do interior,
o pequeno varejo foi beneficiado pela
ausência de competição das médias
e grandes redes, alavancando ainda
mais sua participação.

Ao mesmo tempo, mudança do con-
sumidor fez com que as empresas no
segmento, notadamente médias e
grandes, revissem suas estratégias de
atuação. O aumento de freqüência
aos supermercados criava a opor-
tunidade de vender produtos relacio-
nados, cruzados, tendo como prin-
cipal reflexo o crescimento do con-
ceito do gerenciamento de cate-
gorias, a tentativa de criar meca-
nismos de fidelização através dos pri-
meiros cartões finalidade e private
labels e o aumento de velocidade de
reposição das mercadorias através
dos sistemas de EDI.

Para aproveitar o maior nível de
visitação, num primeiro momento

novas categorias de produtos foram
adicionadas, complementadas por
produtos de marca própria. Ultima-
mente, a tentativa se estende a
envolver novos serviços, como pa-
daria, rotisserie, lavanderia e, mais
recentemente, farmácia e combus-
tível. Com isso, os formatos foram
alterados, e as maiores empresas
buscaram consolidar seu posiciona-
mento através de bandeiras espe-
cíficas. Atualmente Carrefour, CBD,
Wal-Mart possuem bandeiras que
buscam refletir posicionamento e
mix de produtos específicos para um
determinado perfil de consumidor,
inclusive preservando as marcas
regionais que recentemente foram
adquiridas.

Os cartões de crédito próprios, lan-
çados a partir da estabilização da
economia, possibilitaram aos vare-
jistas a ampliação de suas estratégias
de relacionamento com os clientes.
Inicialmente desenvolvidos para
gerar mais fluxo nas lojas, os cartões
de crédito próprios alcançaram a
marca de 59 milhões, com cresci-

 Ultimamente, a tentativa se estende a envolver novos serviços, como
padaria, rotisserie, lavanderia e mais recentemente farmácia e combustível.✲
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mento anual de 14%, e responderam
por 13,2% do faturamento em 2004.
A entrada deste tipo de produto
possibilitou o parcelamento de
produtos eletroeletrônicos, por
exemplo, consolidando a disputa em
novas categorias. Isso também
permitiu a venda de outros tipos de
“produtos”, como seguros, viagens,
garantia estendida, dentre outros. Ao
mesmo tempo, os bancos, que
sempre tiveram dificuldade em
conceder crédito às classes de menor
poder aquisitivo, voltaram-se para

esse segmento, e iniciaram amplo
processo de consolidação através da
aquisição de financeiras e o aprofun-
damento do relacionamento com os
principais varejistas.

A entrada de novos competidores
externos, a partir do Plano Real, adi-
cionou novos parâmetros de com-
petitividade. Estas empresas trazem
modelos mais sofisticados de ges-
tão, capital e relacionamento esta-
belecidos com fornecedores, alte-
rando o perfil de competição do

setor. O reflexo mais evidente foi o
amplo processo de aquisições
realizadas no setor, envolvendo a
compra de marcas regionais fortes
e fazendo com que as três principais
redes do país tivessem cobertura
nacional, consolidando definiti-
vamente o setor em três grandes seg-
mentos: os das empresas nacionais,
com faturamento superior a 10
bilhões de reais; os grupos regionais,
com faturamento próximo a 1 bilhão
de reais, compreendendo um grupo
próximo a 20 empresas; e as lojas

Os cartões de crédito próprios, lançados a partir da estabilização da economia,
possibilitaram aos varejistas a ampliação de suas estratégias de relacionamento com os clientes.✲
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independentes, com faturamento
inferior a 500 milhões de reais.

A multiplicidade de posicionamentos
exigiu um maior cuidado no
desenvolvimento de ambientações
específicas. Cada bandeira possui
identidade própria e a ambientação
atualmente é percebida como forte
indutor de compra, pois 81% das
compras são decididas no próprio
ponto-de-venda, através de promoções,
ofertas ou mesmo motivados pela
melhor exposição. Displays suspensos,

freezers adesivados, banners, cartazes
e adesivos trouxeram cor, movi-
mento e alegria ao varejo, fazendo
com que as reformas dos estabe-
lecimentos já representassem a
maior parte do investimento em
2004 (38,9%), percentual superior
à abertura de novas lojas (33%).

Mais do que um processo de
consolidação do varejo, o que se pode
notar através desta movimentação é
uma mudança do perfil estratégico das
organizações, onde elas estão

substituindo a solução de melhor pro-
duto para a solução total ao cliente.
Este posicionamento abandona duas
idéias centrais: o de vender produtos
uniformes sem conhecer o seu
consumidor e, o que talvez seja mais
importante, dirigir suas ações não ao
seu competidor e sim no cliente atra-
vés do desenvolvimento e integração
dos fornecedores, buscando gerar uma
melhor economia para o cliente. Esse
movimento pode ser percebido pela
inclusão de outros fornecedores, como
bancos e distribuidoras de petróleo.

O produto deve estar disponível no volume e nas condições adequadas para o consumo, gerando uma maior
economia para o cliente. Isso pode ser percebido pela introdução de novas categorias ou mesmo apresentações
de produtos, como as frutas ou verduras, descascadas e limpas, produtos voltados para o público single,
produtos orgânicos, dentre outros.

✲
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Para que isso ocorra também é neces-
sário vencer o dogma de que o melhor
competidor é aquele que consegue
obter maior poder de barganha, um
dos fundamentos da teoria porteriana,
para um nível de colaboração maior
entre as empresas.

A complexidade do varejo reside em
que a atenção deve estar concentrada
nos clientes, ao mesmo tempo em que
o produto deve estar disponível no
volume e nas condições adequadas
para o consumo, exigindo uma maior
sinergia entre empresas e fornecedores
e gerando uma maior economia para
o cliente. Isso pode ser percebido pela
introdução de novas categorias ou mes-
mo apresentações de produtos, como
as frutas ou verduras, descascadas e

limpas, produtos voltados para o
público single, produtos orgânicos,
dentre outros. Para que isso fosse
alcançado, os fornecedores tiveram de
ser novamente envolvidos, assumindo
novos processos e funções, tendo como
foco a economia do cliente.

É evidente que o mercado de con-
sumo depende do nível e da dis-
tribuição de renda e das condições
de financiamento de venda. A
recente publicação dos indicadores
de crescimento do PIB em 2005, em
2,3%, é tão insatisfatória como o
aumento do varejo alimentar, pró-
ximo a 1%. Independentemente da
conjuntura econômica, as empresas
desse segmento devem ficar mais
atentas é com as novas mudanças

que começaram a se evidenciar nos
últimos anos e que novamente irão
impactar dramaticamente a estra-
tégia adotada.

PERSPECTIVA PARA O
VAREJO ALIMENTAR

Um ponto principal refere-se no-
vamente à mudança do comporta-
mento do consumidor. Durante muito
tempo admitimos que o compor-
tamento de consumo era dirigido para
atender a necessidades  descritas como
básicas ou supérfluas, sendo as
primeiras consideradas legítimas e que
deveriam ser privilegiadas, enquanto
as segundas eram percebidas como
desnecessárias. Hoje se admite que o

A recente publicação dos indicadores de crescimento do PIB em
2005, de 2,3%, é tão insatisfatória como o aumento do varejo alimentar, próximo a 1%.✲
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consumo é parte central da identidade
dos indivíduos e de seus grupos, assim
como o trabalho foi um marco para a
sociedade industrial, delimitando seu
espaço social.

Esta mudança de perspectiva sobre
o consumo, aliada ao lançamento
frenético de novos produtos e ao
surgimento de movimentos sociais
efêmeros, dificulta cada vez mais
a identificação dos grupos de
consumidores e seu enquadramento
em padrões específicos. O consu-
midor compra produtos de marcas
consagradas da mesma forma que
as descarta. Valoriza produtos
confiáveis tanto quanto produtos
sem procedência. Compra produtos
de luxo com a mesma intensidade
que compra produtos em lojas de
desconto.

Identificar perfis e representá-los
através de formatos padrões de loja
é uma missão quase impossível, e
contraria a premissa de que a
localização do ponto-de-venda é o
principal elemento do composto
mercadológico do varejo. Ao mes-
mo tempo, o ponto-de-venda deve
assumir novas características.
Segundo estudo divulgado pela
consultoria Accenture, “o objetivo
do novo consumidor não é mais
adquirir produtos e sim uma melhor
qualidade de vida, tornando
imprescindível uma experiência de
compra que remeta à diversão,
autenticidade, bem-estar e aprovei-
tamento de tempo”. Como propor-
cionar tudo isso ao cliente, se ele
é diferente e exige características
cada vez mais específicas na sua
compra? Esta tendência desafia a
lógica do formato padrão e cria a
necessidade de customizar o pró-

prio ponto-de-venda de acordo com
o perfil do público comprador. Sob
uma mesma bandeira, vários “for-
matos”, linhas de produtos e ser-
viços, ancorados no valor da marca,
e forte autonomia local devem
fazer parte da estratégia da
organização.

Além disso, recentes estudos apontam
que o interesse do consumidor em
experimentar novos produtos decaiu
25% nos últimos três anos em
decorrência da grande quantidade de
lançamento, podendo inibir o próprio
consumo devido a dificuldade de
escolha do cliente, colocando em

Hoje se admite que o consumo é parte central da identidade dos
indivíduos e de seus grupos, assim como o trabalho foi um marco para
a sociedade industrial, delimitando seu espaço social.

✲
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cheque o próprio conceito de geren-
ciamento de categoria.

Que varejo é esse e que novas alte-
rações na estratégia serão neces-
sárias para gerarmos ações mais
efetivas, e que desafiam o atual
modelo de gestão do varejo?

Talvez uma das estratégias pos-
síveis esteja refletida no terceiro
vértice do Modelo Delta, a estra-
tégia do Lock-In do sistema. A partir
dela, a empresa organiza seus for-
necedores e complementadores
para proporcionar valor completo
ao cliente, estabelecendo novos
padrões de relacionamento com ele
e dificultando que seja copiado.

Recentemente uma das grandes re-
des nacionais apresentou um novo
formato, que pode ser o ponto de
partida para essa nova estratégia. O
composto de produto tinha sido
estruturado pelo perfil comporta-
mental de seus clientes, o layout
facilitava a movimentação e cola-
borava com a exposição dos valores
de sua marca através dos projetos de
responsabilidade social apoiados. O
espaço de loja era compartilhado
com parceiros que estavam alinhados
ao perfil de compra dos seus clientes
– complementadores – e que ven-
diam seus produtos e expunham suas
marcas em espaços também ambi-
entados, adicionando valor inesti-
mável ao ato da compra e contribuin-
do para o fortalecimento institucional
das empresas envolvidas.

Nesta perspectiva estratégica a
sustentabilidade da operação é
mantida pela freqüência de com-
pra, através de uma oferta exclu-
siva de produtos e serviços que são

amparados na relação da empresa
e de seus parceiros, fornecedores e
complementadores, em um padrão
que dificilmente poderá ser copiado
ou vir a tornar-se obsoleto. ESPM


