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D
esde a estabilidade econômica,
conquistada em meados da década
passada, que vemos uma constante
mudança no cenário do varejo
alimentar brasileiro. Dentre os
principais movimentos, acompa-
nhamos o crescente investimento
das grandes redes no país, através
da aquisição incessante de outros
grupos de menor porte, e com isso
concentrando as vendas do setor.

O último lance neste sentido foi a
aquisição da rede Sonae, no sul do
país, então de capital português,
pela gigante Wal-Mart, a maior
empresa do mundo, e agora tercei-
ra maior do Brasil. Maiores que o
Wal-Mart no país, estão as redes
francesas Carrefour e CBD, que foi
recentemente adquirido majorita-
riamente pelo grupo Casino.

HOJE, ESSAS TRÊS GIGANTES
SOMAM NO VAREJO NACIONAL 39%
DAS VENDAS, E COM ISSO GERAM
GRANDE IMPACTO SOBRE OS
NEGÓCIOS DA INDÚSTRIA DE
CONSUMO, E REVOLUCIONAM A
FORMA DE FAZER VAREJO NO
BRASIL.

Do ponto de vista do negócio va-
rejista, percebe-se que as grandes
redes caminham para modelos
multiformatos, com bandeiras dis-
tintas e segmentadas por perfil

socioeconômico e demográfico.
Exemplo clássico desta estratégia
são as lojas do Pão de Açúcar ver-
sus Compre Bem, Bompreço versus
Balaio, Carrefour versus Dia%,
que posicionam cada modelo com
atributos distintos de localização,
sortimento, serviços, entre outros,
de acordo com a estratégia da mar-
ca. Isto porque a magnitude das
grandes empresas varejistas é tan-
ta, que elas passam a mirar dife-
rentes segmentos, com estratégias
distintas, a fim de maximizar seus
negócios num país com tanta
diversidade social e cultural como
o nosso.

Isto sem falar na tentativa de
manter vínculos regionais com as
comunidades que viram suas
redes de supermercados locais
serem abocanhadas pelas multi-
nacionais. É o caso do Bompreço

INDÚSTRIA
FRENTE À CONCENTRAÇÃO DO
VAREJO DE BENS DE CONSUMO

IMPACTOS NO
RELACIONAMENTO VAREJO

VERSUS

É o caso do Bompreço no Nor-
deste, que, depois de passar pelas
mãos da holandesa Ahold, e agora
da americana Wal-Mart, viu a sua
bandeira e seu modelo sobreviverem
ao domínio estrangeiro.
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no Nordeste, que, depois de
passar pelas mãos da holandesa
Ahold e agora da americana Wal-
Mart, viu a sua bandeira e seu
modelo sobreviverem ao domínio
estrangeiro, sob pena de perder a
familiaridade com seus consu-
midores, e conseqüentemente
reduzir vendas.

O fato é que, através desta segmen-
tação, as redes, além de buscar atrair
e fidelizar distintos grupos de
consumidores, estão drenando os
investimentos de marketing das
grandes indústrias, que cada vez
mais direcionam seus recursos para
o ponto-de-venda que melhor se
adapta ao posicionamento de seus
produtos. Isto tem feito com que o
grande varejo venha se transfor-
mando numa verdadeira mídia, que

expõe e promove marcas em suas
gôndolas, divulgue em suas comu-
nicações, e muitas vezes sozinho
alavanque market share, construin-
do verdadeiros casos de sucesso,
como é o dos biscoitos Marilan. E
se por um lado sai caro para a in-
dústria bancar o preço de “vitrine”,
que o grande varejo cobra, por ou-
tro, para estes a verba que vem da
indústria ajuda, e muito, a pagar o
preço de ser competitivo.

Embora esta pareça uma troca jus-
ta entre ambos – ganho de visibili-
dade e share dos produtos versus
financiamento da competitivida-
de do varejo –, não é este o
cenário que se vê numa mesa de
negociação. É evidente que a
dependência da indústria entre os
grandes varejistas tem tirado o

sono de quem produz. Isto porque
as grandes redes vêm absorvendo,
gradativamente, uma fatia maior
da produção e, ao contrário do
que se pensa, vender grandes
volumes para poucos e fortes
clientes torna a venda mais cara,
uma vez que a indústria tem de,
não somente ceder em condições
comerciais, como também inves-
tir no pós-compra dos produtos,
para estimular a demanda no pon-
to-de-venda e escoar mais rapida-
mente seus estoques. Daí a
importância de uma área de trade
marketing estruturada e com
maior expertise do canal, para que
ajude a viabilizar o negócio cada
vez menos rentável que é vender
(e demandar) para os grandes.

Neste sentido, a tendência é con-
tarmos com equipes de vendas, in-
dústria, mais estratégicas e especi-
alizadas por grandes contas, como
é o caso da nova geração de key
accounts, que chega mesmo a se
segmentar também por categoria
de produtos, quando a empresa
conta com um portfólio muito
extenso. Este profissional não é
mais aquele que somente negocia
a quota do mês, mas sim um gestor
financeiro e de marketing, que
responde pelas vendas, bem como
pelos investimentos e rentabili-
dade do cliente. Ele passa a
planejar e não reagir às demandas
do comprador do varejo.

E esta mudança no perfil de tra-
balho com as grandes redes levará
a outras conseqüências ainda mais
específicas: materiais promocio-
nais e até produtos customizados
passarão a fazer parte do planeja-
mento das contas. Aqui, não se

Isso tem feito com que o grande varejo venha se transformando numa
verdadeira mídia, que expõe e promove marcas em suas gôndolas, divulgue
em suas comunicações, e muitas vezes sozinho alavanque market share,
construindo verdadeiros casos de sucesso, como é o dos biscoitos Marilan.
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o conflito de negociação que existe
entre a indústria e as grandes redes
concorrentes, aumentando sua
rentabilidade – pois, ao diferenciar
o produto, a comparação de preços
entre as lojas fica menos evidente,
e a pressão destas sobre a in-
dústria, menor.

Este movimento impacta direta-
mente a habilidade da empresa em
agilmente “inovar” seus produtos
e diferenciar alguns atributos para
customizá-los aos grandes clientes.
Demanda portanto uma enorme
sinergia entre marketing, R&D e
produção, orquestrada por trade
marketing ou vendas, que deverão
identificar oportunidades de negó-
cios em cada cliente-chave.

Outra alternativa que os fabri-
cantes terão de buscar para melho-
rar a rentabilidade de seus negó-
cios, dada a concentração dos
grandes varejistas, é uma “distri-
buição inteligente”. Muito além
do just in time, o desafio agora é
estar nos canais freqüentados pelo
target, que vão além das grandes
lojas. Chegar alternativamente em
outros pontos de contato, viabili-
zando a compra de seus produtos,
pode ser uma grande chance de
depender menos das grandes redes.
Neste sentido, buscar fortalecer o
pequeno varejo, via estratégias de
distribuição horizontalizada e
investimentos locais, também deve
ser uma prioridade para a indústria
de consumo.

A esta altura, podemos nos pergun-
tar, mas e os pequenos fabricantes e
varejistas, como ficam neste con-
texto tão complexo de concen-
tração? Aqui vale uma comparação

A tendência é contarmos com equipes de vendas da indús-
tria mais estratégicas e especializadas por grandes contas,
como é o caso da nova geração de key accounts, que chega
mesmo a se segmentar também por categoria de produtos,
quando a empresa conta com um portfólio muito extenso.

✲

trata de marcas próprias, mas de
adaptações feitas no produto de
marca, capazes de diferenciá-lo
no canal: tamanhos de embala-
gens, packs promocionais, cross-
merchandising, sabores ou aromas
diferenciados etc. Esta é uma

conseqüência direta da segmen-
tação das bandeiras, e do peso do
volume de compras dos varejistas
de bens de consumo, como forma
de adequar o produto às caracte-
rísticas do ponto-de-venda (e de
seu “shopper”), e também diminuir
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um tanto exagerada, mas muito
válida: temos que descobrir como
formigas sobrevivem em terra de
elefantes! É preciso aprender a desviar
de seus passos – para não morrer
esmagada – buscando caminhos que
provavelmente os elefantes não são
capazes de atravessar, dada a sua
corpulência. A formiga certamente
conhece melhor cada milímetro da
região que habita do que um
elefante, e isto deve fazer toda a
diferença para sua sobrevivência. Ou
seja, os pequenos têm a vantagem
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Aqui, não se trata de marcas próprias, mas sim de adaptações feitas no produto de marca, capazes
de diferenciá-lo no canal: tamanhos de embalagens, packs promocionais, cross-merchandising,
sabores ou aromas diferenciados etc.
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de estarem mais próximos de seu
mercado específico, e devem ficar
atentos às suas demandas e
tendências – que, acreditem, mudam
muito ano após ano.

Atendê-las com agilidade, diferen-
ciando-se via sortimento, serviço,
atendimento, formas de pagamento,
promoção, localização, co-mar-
keting com outras empresas, entre
outras estratégias, é seu maior trunfo
frente aos grandes, pois se tentarem
disputar, no mesmo formato de

negócio, correm o risco de morrerem
esmagados. Lembre-se de que
somente as formigas conseguem,
com folhinhas e farelos, sobreviver
ao inverno!


