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a história recente da Revista da ESPM, poucas vezes vimo-nos diante
de uma pauta tão extensa e complexa para conduzir uma sessão de
debates com os especialistas convidados, como esta sobre Varejo.

As mudanças recentes na estrutura do varejo brasileiro, a expansão
das redes, crescimento dos shopping centers e do varejo eletrônico
(internet), as perspectivas deste ano (que começou bem), o panorama
provável nos próximos anos, as grandes mudanças na estrutura de
distribuição em geral e a sua atual predominância nas decisões
estratégicas de marketing das empresas, os problemas do pequeno
varejo diante do possível predomínio dos grupos internacionais e
suas conseqüências, o problema aparentemente insolúvel das
relações entre o grande varejo e seus fornecedores, os desafios da
comunicação do varejo...

Missão impossível? Não para a verdadeira seleção de craques que
conseguimos reunir nesta mesa-redonda.

É claro que não se abordaram todos os assuntos, nem se chegaram
a conclusões definitivas. Mas os temas foram tratados com
competência e objetividade – e, sobretudo, com muita franqueza.
O quadro que se obtém desse confronto de idéias e experiências –
em áreas diversificadas desse setor que Francisco Gracioso classifica
como “a última fronteira” da administração voltada para o mercado
– é de admiração pelo nível profissional a que chegaram os
responsáveis pelo universo do varejo brasileiro, e de otimismo em
relação às imensas oportunidades de trabalho que se descortinam
para os futuros profissionais que, hoje, se preparam para ele, nas
salas de aula da ESPM e de outras instituições de ensino.

JRWP
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JR – Convido o Gracioso a dar início
ao debate.

FG – Gostaria de iniciar com os
primeiros comentários sobre como
cada um de nós enxerga o varejo – o
brasileiro principalmente – em termos
de estratégia, estrutura, problemas e
oportunidades. O Ricardo lembrava,
antes de darmos início ao debate, que
o ano começou bem para o varejo.
Podemos tratar também da visão dos
varejistas sobre o que deve acontecer
este ano. Por exemplo nas áreas de
material de construção ou de eletro-
eletrônicos ter-se-ia esgotado o
modelo baseado no crédito, que ala-
vancou as vendas durante os últimos
2 anos? Na área de supermercados, o
eterno problema do relacionamento
com o fornecedor. Enfim, temos a sorte
de contar com uma diversidade de
experiências em torno dessa mesa, e
cada um poderia iniciar, falando sob
a ótica de seu setor.

FERNANDO – Meu primeiro comen-
tário – e acredito que seja a visão de
todos – é sobre a importância que o
varejo está adquirindo. Antes, quando
falávamos do desenvolvimento brasi-
leiro, ele era baseado na indústria
automobilística ou na construção
civil... Hoje, vemos que o varejo é
um importante elemento motor da
economia. Na verdade, existe uma
regra de que não há país avançado
sem um varejo avançado. Olhando
o panorama mundial, dificilmente
veremos um país avançado onde o
varejo também não o seja. No caso
brasileiro, estamos passando por uma
revolução, na qual alguns setores de
distribuição estão vencendo as
etapas de atraso, com grande velo-
cidade. O varejo mundial evoluiu de
forma mais regular, mas o varejo

brasileiro está fazendo isso aos saltos,
queimando etapas. Essa presença
maior do varejo, na economia, é
também devida a mudanças do con-
sumidor brasileiro – especialmente
significativas nessa área de materiais
de construção. Nós achamos que será
um ano positivo para a economia.
Só que o Brasil ainda não resolveu
as suas grandes questões estruturais,
que são a reforma do Estado e a
redução da carga tributária – que
afetam todos os setores. O varejo, em
particular, é extremamente depen-
dente de renda – seja venda direta,
seja por meio de créditos e finan-
ciamentos. Nos últimos 2 anos, hou-
ve uma expansão brutal e apenas
uma janela de crédito foi aberta – o
crédito consignado, mas que conse-
guiu movimentar bastante a econo-
mia. Mas parece que esse processo
esgotou-se, embora o endividamento
no Brasil seja muito baixo – falta
renda na ponta. Mas a visão é posi-
tiva; não é explosiva. Só que o Brasil
poderia tranqüilamente crescer 6 ou
7% de forma sustentável.

CARLOS ANDRÉ – Vejo o varejo se
profissionalizando com grande
velocidade, não só em tecnologia,
mas mais pelos esforços e investi-
mentos em capital humano, princi-
palmente nas grandes redes. Nosso
país abriu-se recentemente – com
alguns problemas, mas com benefí-
cios ainda maiores. Todos têm de
cuidar da profissionalização. Está
havendo um deslocamento de mão-
de-obra do setor primário para o
secundário, do secundário para o
terciário, e a competição aumen-
tando. Mas, tanto no varejo, como
na indústria os custos são crescentes
– quer sejam tributários, fiscais ou
financeiros. A taxa de juros inibe o
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“CAPACIDADE OCIOSA DELIBERADA,
PARA ELES, É CONSIDERADA NORMAL.”

investimento. Então a saída é muita
competência e profissionalização.
Ou se cresce qualitativamente ou se
fica pelo caminho. Mas 2006 será
um ano bom para o país, como nor-
malmente são os anos de eleição e
Copa do Mundo...

JR – Será que tem algo a ver?

CARLOS ANDRÉ – As eleições são
a cada 2 anos – então, os anos pares,
normalmente, são melhores. Nesse
ambiente, a conjuntura internacional
é favorável. O Brasil nunca esteve
com a taxa de risco tão baixa ou o
capital externo tão interessado no
mercado brasileiro...

FG – O caso da Richards faz-me
lembrar que as grandes camisarias,
hoje, vendem poucas mercadorias
com marcas de terceiros. Em geral,
e trabalham com etiquetas da própria
loja. Isso é novo?

CARLOS ANDRÉ – A Richards é uma
empresa monomarca: vende sua
própria marca e produz com vários
parceiros. No caso da camisaria, 60%
do que vendemos é produzido por
uma fábrica nossa, no RJ; 20% são
de parceiros antigos e 20% são
importados, sempre com nossa
marca. Algo que era considerado
ruim para o varejo de confecção –
que era a verticalização – hoje está
na moda. O exemplo máximo de
verticalização é a Zara, onde se que-
braram vários paradigmas. A fábrica
própria está com capacidade ociosa
e os caminhões circulam com
capacidade ociosa, porque o olho
deles é essencialmente no cliente –
produto certo para vender com mar-
gem cheia. E toda equação é feita
do ponto-de-venda para a fabrica-

ção. Acho que não há, em todo o
mundo, uma integração tão bem feita
quanto a da Zara. Algo que seria
impensável, há algum tempo –
capacidade ociosa deliberada –, para
eles é considerada normal.

FG – E mudar o mostruário a cada
15 dias, se for o caso.

CARLOS ANDRÉ – Exatamente.

CARLOS – Nesse ambiente de cres-
cimento – até mesmo de euforia –,
segundo os números da ABRASCE,
temos 245 shopping centers em
operação e 17 serão inaugurados nos
próximos 3 anos. Temos falado com
varejistas e todos têm planos
ambiciosos. Parece que a indústria
terá, então, de criar novos formatos
para acompanhar o desenvolvimento
e abrir pontos para toda essa gente.

JR – Você acha que há mais otimis-
mo na ponta do varejo do que no
setor industrial?

CARLOS – De certa forma, os gran-
des espaços para shopping centers
convencionais já estão tomados.
Existem algumas cidades ainda
inexploradas, mas em percentual
menor. E o foco das cadeias hoje está
na sua revitalização e expansão dos
empreendimentos existentes. Isso
significa, de certa forma, mais do
mesmo. Dificilmente se duplica uma
mesma loja dentro de um shopping,
a menos que seja muito grande. Mas
percebemos uma demanda declara-
da. A Renner, por exemplo, quer

dobrar seu número de lojas em 4
anos; as lojas Marisa têm planos de
expansão ousados; a C&A está
ativamente buscando novos pontos.
E faltam novos pontos-de-venda
interessantes dentro do conceito
shopping center regional...

FG – Você acha que esses grandes
shoppings já estão se dirigindo à
periferia das cidades e querendo
adaptar-se às classes C/D – ou ainda
não chegou essa hora?

CARLOS – Essa é uma pergunta inte-
ressante. Um dos grandes mercados
é o de renda mais baixa – C e D. Se
formos à Zona Norte de SP, encon-
traremos um universo de varejo com-
pletamente diferente do que encon-
tramos na Zona Sul – as marcas, nas
mesmas categorias de produtos, são
completamente diferentes. É como
se fosse um país a ser descoberto, fora
dos segmentos tradicionais de alta
renda.

MÁRIO – Os supermercados enfren-
tam uma competição como nunca
houve. Há redes locais e as redes
internacionais, muitas se expan-
dindo, como o Wal-Mart , que, recen-
temente, adquiriu as lojas Bom
Preço, no Nordeste. A região Sul –
com a aquisição do Sonae pelo Wal-
Mart – acabou ficando uma área do
Wal-Mart. A região Sudeste é mais
Carrefour e Pão de Açúcar. As regiões
Nordeste e Centro-Oeste vão definir
a briga dessas grandes redes. Só que
essas redes não têm mais de 40% de
todo o varejo brasileiro. Logo, a
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chamada superconcentração, no
varejo brasileiro de supermercado,
não é assim tão superconcentrada.
A perspectiva econômica é positiva,
principalmente na parte de eletro-
eletrônicos. Se o segmento de baixa
renda ainda é um mundo a desbravar,
o segmento de alta renda, por sua
vez, está ávido por serviços. Eis aí
algumas das exigências que deverão
ser atendidas, dentro de um mercado
extremamente competitivo.

FG – Essa exigência de mais serviços
por parte das classes A/B pode ser
atendida pela estrutura atual dos
supermercados?

MÁRIO – Há oportunidades a ser
exploradas, bastante espaço para
crescer, nesse aspecto. Em países mais
maduros, os supermercados migram
para a oferta de serviços, como uma
forma inexorável para  melhorar a
rentabilidade do negócio.

RICARDO – Acho que estamos diante
de uma situação nova. Segmentos mais
maduros, como o varejo de alimentos,
vão passar por algo novo, que ainda
não se sabe exatamente o quê. Arrisco
dizer que isso passará por um posicio-
namento mais definido – e logo
veremos isso refletido na comunicação
que essas redes vão adotar. A argu-
mentação de preço baixo vem per-
dendo força. Também vejo o segmento
do material de construção em franca
expansão, ele vem se profissiona-
lizando e estruturando. Aliás, a Telha
Norte é um exemplo interessante,
porque pertence a um dos maiores
grupos empresariais europeus.

FERNANDO – É o líder em materiais
de construção, na Europa, com o no-
me Saint-Gobain.

RICARDO – E Saint-Gobain é uma in-
dústria que transformou o seu negócio
e uma das principais atividades do
grupo, hoje, é varejo. A estratégia de
um grupo assim poderoso ecoa aqui.
A Telha Norte fez várias aquisições e
tem um importante plano de expansão
pela frente. O modelo de negócio da
Richards é um modelo consolidado. O
Brasil é referência mundial na questão
fashion. E a Richards aproveita esse
embalo, com oportunidades de expan-
são no universo fashion, que tem indi-
cadores fantásticos de crescimento,
não só em vestuário, como também,
por exemplo, cosméticos. Os shopping
centers também atravessaram um
momento especial; consolidado o
negócio tradicional do shopping e
deve agora partir para centros com
certas ênfases ou características, como
o shopping do automóvel, ou de
imóveis. Mas acho que outros seg-
mentos também merecerão empre-
endimentos específicos, terminando
com o varejo de alimentos. O Pão de
Açúcar, hoje, é referência de excelên-
cia em gestão de varejo.

CARLOS ANDRÉ – Os shopping
centers têm aproximadamente 30
anos no Brasil – e estão deixando de
ser “templos”  de consumo de pro-
dutos, para centros de consumo de
serviços e entretenimento. Outro
deslocamento sutil é como centro
comunitário. Fiquei impressionado
com o shopping Villa Lobos – um
conjunto de prédios residenciais vai
ser integrado diretamente ao shop-
ping. Ou um shopping novo que está
nascendo – o Cidade Jardim – com
várias torres residenciais integradas
a um grande centro comercial. Então,
os shoppings vão atender às neces-
sidades específicas de uma região,
de um determinado público-alvo.
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JR – O shopping torna-se uma espécie
de pólo urbano?

CARLOS ANDRÉ – Claro. Quando
observamos a evolução dos proble-
mas de trânsito, da violência, é fácil
entender por que isso tende a acon-
tecer. Antigamente havia poucos
shoppings, e o seu raio de abran-
gência era maior. Diversificando-se,
eles vão atender ao consumidor mais
próximo de todas as formas.

FERNANDO – Tentaria fazer um
resumo de nossas observações, dos
seus pontos comuns; eu, pelo menos,
identifico três grandes movimentos,
que foram discutidos: primeiro o
movimento de concentração que
poderia ser discutido – se existe ou
não. O atual grau de concentração
é baixo. Esta é a razão de as empre-
sas, de forma geral, terem projetos
de expansão. Quando ouvimos que,
no segmento de supermercados, a
concentração é de 40%, quero lem-
brar que, há 2 ou 3 anos, falávamos
de 45%, o que significa que a partici-
pação dos maiores, de fato, caiu. Os
menores aumentaram a participação.
Em material de construção, nós da
Telha Norte – em todos os home
centers – representamos 5% no
Brasil, 20% em São Paulo. Ou seja,
uma boa parcela do mercado está
fora desses números. Vou citar um
número que me foi fornecido – pois
não sou um especialista – a Renner
declarou que, no RS, onde ela é líder,
o comércio não regular representa
60% das vendas. O comércio
chamado informal, mais as pequenas

lojas, as que não estão em cadeia.
Acho que há espaço para con-
centração. Ao mesmo tempo, há um
segundo movimento importante,
que é o de segmentação. Falamos
aqui do modelo da Richards, dos
shoppings. Há uma brutal especia-
lização da distribuição. O próprio
Pão de Açúcar acabou segmen-
tando seus nomes e marcas em
função de clientes a que queria
atender: A com Pão de Açúcar,  B
com Compre Bem...

MÁRIO – A e B é Pão de Açúcar; C
e D, Compre Bem. No caso do RJ, há
uma forte rede regional que é  Sendas,
que tem lojas tanto na área nobre
quanto na mais popular. E há, no Rio,
a bandeira do Pão de Açúcar e do
Compre Bem, e mais o Extra. Há a
concentração do negócio, no RJ e SP
e – no Nordeste – um avanço grande
no formato hipermercado. E vejo um
movimento semelhante nos shopping
centers. Hoje, há shopping de con-
veniência, shopping de luxo; haverá,
daqui a pouco, o shopping de peri-
feria. Para mim a Richards não é uma
loja de vestimenta; é uma loja de
estilo de vida – ela segmentou um
cliente. Deve se interessar por
clientes entre 30 e 50 anos, para um
certo tipo de indumentária; é uma
loja de estilo de vida, design.

FG – Aqui também falamos em pers-
pectivas para o futuro. Não devemos
ignorar que – na economia; como um
todo – a importância dos serviços está
crescendo. Uma parcela cada vez
maior do orçamento doméstico vai

“A RICHARDS É UMA LOJA DE ESTILO DE VIDA, DESIGN.”
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para serviço, de todos os tipos. Mas
o que é estilo de vida? É também
férias na Costa Verde, cursos de culi-
nária, a Telha Norte oferecendo não
apenas materiais, mas também uma
planta padronizada para quem assim
o desejar. Acho que o varejo deveria
pensar cada vez mais: nós não
vendemos produtos. Como dizem
certos autores americanos “cada vez
mais iremos vender serviços que
incluem produtos”. Acho que chegou
a hora de o varejo acordar para essa
realidade.

CARLOS ANDRÉ – Isso já acontece.
Quando se entra em uma loja do
Extra, por exemplo, há um lugar para
deixar as crianças, um banco, uma
banca de jornal, o crediário. Ouvi,
certa vez, um diretor do Playcenter
dizer algo parecido com o que o Prof.
Gracioso acaba de dizer: “Eu não
concorro com outros parques;
concorro com tudo, porque a pessoa
pode deixar de ir ao parque de
diversões, com a criança, e ir ao
shopping, a um restaurante, passear
ou comprar um brinquedo”. Nossa
concorrência é muito mais ampla do
que apenas o concorrente direto.

MÁRIO – Essa observação é impor-
tante e dá sentido ao conceito de
conveniência/serviços. O Prof. Gra-
cioso comentou que na Telha Norte
poderia haver uma planta padrão, por
exemplo, para montar uma deter-
minada área dentro de casa.

FERNANDO – Nós já oferecemos isso.

MÁRIO – O Fernando já identificou
a oportunidade e está oferecendo
este tipo de serviço. Trata-se do con-
ceito de one-place stop, que evolui
cada vez mais. A partir do momento

em que o cliente entra na loja, no
shopping, todas as suas necessidades
são atendidas num único local. Há
shoppings com centros médicos. Pela
manhã, faz o seu check-up, depois
vai à academia, almoça, à tarde faz
compras e à noite vai ao cinema,
sem sair daquele centro de consumo.
Da mesma forma que é possível,
hoje, entrar no supermercado,
comprar flores, o almoço, o jantar.
Já dá para carregar o celular, pagar
contas, tudo no mesmo local. E
outros tipos de serviços estão vindo...

FERNANDO – Finalmente, o terceiro
elemento, que se sobrepõe, é o mo-
delo econômico. A complexidade
atual do varejo – esses desafios – é a
soma de concentração, sim ou não,
segmentação, sim ou não, e também
o modelo econômico, que estão
sendo definidos. A opção da Telha
Norte foi por gerar e criar serviços,
mas muitos modelos econômicos de
sucesso não ocorrem necessaria-
mente neste sentido. Por exemplo,
hoje, na Europa, há estabelecimentos
do tipo no price, no service. Na Ale-
manha, já existe a Audi, um conceito
de cadeia com menor volume de
serviço e preço mais barato. Quando
fui visitar um Audi, pensei: vou en-
contrar as pessoas simples com-
prando lá. E não foi o que aconteceu.
Havia pessoas sofisticadas, de algum
poder aquisitivo, que ali compravam.
No setor de material de construção,
há uma empresa chamada Brink
Debu(?) que teve um crescimento
fantástico, na França e Espanha,
também na mesma base. No meu
ponto de vista, é importante a
definição do modelo de negócio.

JR – Creio que chegou o momento
de introduzir a questão da tecnologia.



Varejo: a última fronteira

43 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

“NÃO SÓ O VAREJO BRASILEIRO – MAS O MUNDIAL –
TRANSFORMOU-SE NUMA ARENA DE COMUNICAÇÃO.”

Falamos de loja até agora, do serviço
e eu pergunto a vocês: quanto ven-
dem pela internet atualmente, no
Brasil?

FG – A Gazeta Mercantil publicou
recentemente um estudo que dá para
2005 um total de R$ 10 bilhões. A
verdade é que boa parte se refere à
venda de automóveis.

JR – De qualquer maneira, estamos
lidando com um consumidor bem
diferente daquele que vai ao shop-
ping, pois ele fica em casa, digita
no seu teclado, usa o mouse e pede
o seu material de construção...

CARLOS ANDRÉ – Creio que não
são consumidores diferentes; são
momentos diferentes ou produtos
diferentes. Por exemplo, se sou um
consumidor que adora aparelho de
som, não vou comprar pela internet,
porque vou querer mexer – é o todo
da experiência. Posso até fechar a
compra depois pela internet, mas
quero viver a experiência.

JR – Seria uma compra de dois tem-
pos: a pessoa vai à loja, vê o material
e, num segundo tempo, em casa,
então decide.

CARLOS ANDRÉ – Venho de uma
experiência de oito anos e meio de
Shop Time, onde, em 1998, a internet
era 2% da venda; no ano passado, a
venda pela internet atingiu 70% do
total. O Shop Time é televisão, catá-
logo via internet; não tem loja. Nas-
ceu e cresceu como um modelo multi-
plataforma. Nós observamos  que o
comportamento do consumidor varia
de acordo com a relação dele com
cada meio. Talvez o mundo da inter-
net não vá ser tão grande quanto se

imaginava em 1999 ou 2000, quando
se pensou que as lojas físicas iam
desaparecer; mas certamente não é
tão pequeno quanto se imaginou no
“estouro da bolha”. Ele vem cres-
cendo. Só no ano passado cresceu
50%. É impressionante, pois, normal-
mente, taxas de crescimento são
decrescentes. Mas a internet está
mantendo uma taxa de crescimento
de 50% há 3 anos seguidos.

JR – Não seria devido à pequena
penetração da informática nos lares
brasileiros?

CARLOS ANDRÉ – Há 18 milhões
de internautas e somente 10% com-
pram pela rede. O potencial de cres-
cimento ainda é muito grande.

FERNANDO – Minha visão é um pou-
co diferente. O que se passa na in-
ternet, hoje, não é uma venda tecno-
logicamente avançada. O que se
está vendendo na internet é sim-
plesmente serviço. São livros, discos,
turismo, viagem e alguns eletro-
eletrônicos, que não necessitam de
experimentação, como o iPod. Se
acrescentarmos cerca de R$ 5 bilhões
de veículos, isso deve perfazer 90 a
95% das vendas totais pela internet.
Compram-se pela internet produtos
conhecidos, de que já se tem refe-
rência – é a simples transmissão de
um pedido. Isso só se viabilizou
quando algumas empresas montaram
esquemas para que o livro, por exem-
plo, fosse entregue em 24 ou 48 horas.
Quando levava 5 dias para chegar,
não vendia, porque era mais simples
ir a uma loja.

CARLOS ANDRÉ – Isso acabou ali-
mentando a indústria de livros. As
mega-stores como Saraiva, FNAC
etc. estão crescendo.

JR – Será que não estamos diante de
um problema meramente de tecnolo-
gia? Eu tenho várias experiências de
que levo muito mais tempo tentando
comprar em supermercado e papela-
ria pela internet do que indo à loja.
Será que isso não é uma experiência
mais ou menos geral?

MÁRIO – A internet oferece o ser-
viço, mas não a interatividade. A
experiência de compra na loja é
agradável, embora entenda que
algumas pessoas não gostam de ir ao
supermercado...

JR – É mais pela fila do check-out.

MÁRIO – Talvez. Mas, se quero com-
prar vinho, vou ao supermercado,
olhá-lo, da mesma forma quando for
comprar um produto de rotisserie. Essa
experiência de compra – tocar, chei-
rar, ver – transforma-se em uma for-
ma de lazer. A internet oferece o ser-
viço mas não oferece o toque. Na
loja prevalecem os aspectos senso-
riais, tanto no segmento de vestuário
quanto no de alimentação, até mate-
rial de construção.

JR – E lá, o consumidor final, muitas
vezes, nem ia; ia o mestre de obras.

CARLOS – O consumidor tem cada
vez menos tempo. Então, tudo que
se aproxima dele, para economizar
o seu tempo, vai ter êxito. A internet,
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na medida em que poupa o tempo,
tem êxito; o Pão de Açúcar, na me-
dida em que faz uma bela loja-
conceito, voltada à gastronomia e
culinária, tem êxito; a universidade,
na medida em que abre suas portas
e faz um pequeno centro universi-
tário de varejo e convivência, tem
êxito.

JR – Há hospitais que se tornaram tão
grandes e abrangentes, que resol-
veram criar até pequenos shoppings
no próprio ambiente do hospital.

FERNANDO – A compra é uma ex-
periência de experimentação: ir a um
local, ter escolha, exercitar a esco-
lha, informar-se e tomar a decisão.
A Telha Norte – em suas lojas mais
recentes – construiu uma casa
completa com 100m2. Ela tem todos
os cômodos, é um projeto dos ar-
quitetos da empresa. É comum o
cliente pegar uma amostra de piso
de revestimento, entrar na casa,
colocar o piso no chão, para ter a
visão do piso como ele quer. Gente
que pensa que em sua casa não cabe
uma banheira de hidromassagem, na
casa da loja, eles têm a oportunidade
de ver que cabe e que vai ficar bo-
nito. Essa é a experiência verdadeira
de comprar.

FG – Quero lembrar que, nos Estados
Unidos, que não têm problemas de
tecnologia, a internet significa menos
de 2% da venda no varejo. Real-
mente, não chega a ser um fator
determinante.

FERNANDO – Em material de cons-
trução, uma das nossas empresas fez
uma opção de investimentos maciços
em internet e – depois de 3, 4 anos –
os resultados são mínimos.

CARLOS ANDRÉ – A experiência
sensorial é da essência do ser hu-
mano. O que acho que deveria valer
para o varejo – contrariando a
filosofia iluminista – não deveria ser
“penso, logo existo” e sim: “sinto,
logo existo”.

JR – O Prof. Gracioso desenvolveu
uma teoria que estamos estudando,
na Escola, que é das várias arenas
de comunicação. Ela dá grande
importância à busca pelo entrete-
nimento. E é sobre isso que vocês
estão falando, essa evolução, esses
aspectos lúdicos, prazerosos do
varejo.

FG – Não só o varejo brasileiro – mas
o mundial – transformou-se numa
arena de comunicação. Pensando em
termos de introdução de novos estilos
de vida, novas modas, marcas, hoje,
o varejo é mais importante do que a
televisão. As pessoas vão às lojas para
informar-se. Os grandes hipermer-
cados e shopping centers são como
“catedrais do consumo”, que atraem
multidões que ficam fascinadas,
como os camponeses da idade média
deviam ficar quando entravam nas
catedrais góticas da Europa. Sei de
duas grandes empresas de produtos
de consumo que investem, hoje, no
varejo em todas as formas – mer-
chandising, promoções, campanhas
cooperativas – mais do que no con-
junto de todo o resto da mídia. Eles
acreditam que o varejo hoje, além
de ponto-de-venda, é ponto de
difusão da marca.

FERNANDO – Tenho algumas infor-
mações adicionais que ratificam a
sua teoria. Fizemos uma pesquisa
sobre freqüência de visitas. Nossa
tese era de que quem faz uma
construção ou reforma vai à loja
algumas vezes durante o trabalho.
Mas chegamos a encontrar – o que
nos surpreendeu – clientes que iam
de 3 a 4 vezes por semana, o que
não fazia sentido. Fomos tentar
entender um pouco mais e a
resposta era: “Vim aqui saber das
novidades”. Ou seja, informar-se se
existia alguma coisa nova, em
termos de material de construção ou
utilização da casa, que pudessem
eventualmente aproveitar. Ou seja:
um espírito normalmente aberto, em
busca de coisas novas e a melhor
forma de obter informação era indo
à loja. Há um segundo elemento.
Também fizemos um trabalho de
comunicação para saber como po-
deríamos chegar à clientela como
um todo. Alguém poderá dizer: “Um
programa de televisão chega a 10
milhões de pessoas”. Mas essas 10
milhões de pessoas nem sempre
estão assistindo. Há aquele que
levantou e foi tomar um copo de
água... Restam 5 milhões; desses
prestam atenção uns 30% – 1,5
milhão. Os que estão interessados
no seu produto são talvez 10% – 150
mil. Quando pegamos uma loja de
material de construção, contudo, ou
uma de alimentos ou estilo de vida,
as pessoas que vão lá estão no target
– já são alvo. Quantas pessoas pas-
sam pelo Pão de Açúcar?

“...A EXPERIÊNCIA DE COMPRA – TOCAR, CHEIRAR, VER –
TRANSFORMA-SE EM UMA FORMA DE LAZER.”
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FG – Queria abordar o tema da ba-
lança do relacionamento com os
fornecedores, onde o prato está pen-
dendo para o lado do varejista. É uma
importância que a própria indústria
reconhece e que talvez seja o cerne
dos problemas de relacionamento
entre fornecedores e varejistas.
Alguém gostaria de falar desses
problemas sobre as perspectivas de
conciliação que possam existir no
futuro?

CARLOS ANDRÉ – Queria dar uma
visão ampla, porque trabalhei na
Pernambucanas, Mesbla, Shop Time
e, agora, na Richards. Não tenho
essa visão antagônica. Acho que
quando a conversa trata de um ga-
nha-ganha, de uma parceria, a
alavancagem é enorme. Vou dar um
exemplo: em 1985, eu estava na Lo-
jas Americanas, e a L´Oréal quis pas-
sar a controlar o estoque deles, dentro
da loja. A loja foi super-resistente.
Até que percebemos que o que o for-
necedor queria era, de fato, contri-
buir. A mesma coisa ocorreu com um
fornecedor de lingerie – a Triumph.
Começamos a perceber que se o
fornecedor tinha mais recurso, mais
tecnologia para me ajudar a traba-
lhar, vou usar. Na hora em que a mesa
quadrada é substituída pela mesa-
redonda, todos saem beneficiados.
Acho esse antagonismo uma coisa
antiga, essa idéia de “sou mais forte,
poderoso e vou massacrar o outro”.
Estamos em outra era. Quando
olhamos indústria x varejo, o varejo
é muito mais pulverizado do que a
indústria. Só que quem manda no
jogo é o consumidor e o varejo está
mais próximo dele e pode interpretar
melhor os seus desejos.

JR – De novo a questão do sentir.

RICARDO – Acho que a tecnologia
permite que a gente conheça o
comportamento do cliente. Antes,
tínhamos de ir a campo, pesquisar;
analisávamos amostras. Hoje, com
o cartão de cliente preferencial, cada
vez que esse cliente passar pelo
caixa, o varejista sabe que aquele CPF,
aquele nome, estilo de vida, e de
comportamento adquiriu tais e tais
produtos. O fornecedor sabe que ven-
de um determinado volume naquela
região, mas não sabe do CPF, das
características de quem escolheu o
produto dele, acompanhado de ou-
tros produtos. Essa informação revela
muito sobre o comportamento do
consumidor no ponto-de-venda. A in-
dústria não tem essa informação e pode
passar a ter, se houver essa parceria.

FG – O varejo sabe o que fazer com
essas informações?

RICARDO – Ainda não. Estamos
diante de uma riqueza ainda des-
conhecida. Em vez de pagar alguns
R$ 2 mil por uma ponta de gôndola,
a indústria pode fazer um contrato
de parceria por esse tipo de infor-
mação, que é muito mais útil. Ele
poderá decidir que não quer mais seu
produto naquele corredor da loja,
mas em outro, porque o cliente com-
pra junto com alguma outra coisa. E
começa a entender certos compor-
tamentos que não conhecia antes.

CARLOS ANDRÉ – A tecnologia
contribuiu muito, mas também con-
fundiu muito. De repente, todo
mundo se viu com tantas informações
que não consegue analisar adequa-
damente. Só que essa “novidade” no
varejo – andar na loja, conversar com
vendedores, observar o consumidor
– funciona há dois mil anos.
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“A CHAMADA SUPERCONCENTRAÇÃO NO
VAREJO DE SUPERMERCADO NÃO É ASSIM
TÃO SUPERCONCENTRADA.”

JR – Antigamente chamava-se “um-
bigo no balcão”.

FERNANDO – Queria voltar ao as-
pecto de segmentação. Qual é a
diferença básica em relação às
informações, entre o fornecedor e
o varejista? É que uma indústria, por
mais bem organizada que esteja,
está pouco interessada no consumo
do seu produto na periferia da
Zona Norte de São Paulo, para o
cliente de classe B. É muito
detalhe para absorver. Diferente-
mente do varejo, onde todos estão
fazendo isso – o que resulta em
modelos de loja diferentes e
ofertas, dentro desses modelos de
loja, também diferentes, em fun-
ção do tipo de cliente. Então, nos-
sas lojas têm uma identidade
única: a de Mauá é diferente da
de Aricanduva, que é muito dife-
rente da loja da Zona Norte.

JR – Isso não confere uma respon-
sabilidade especial aos seus
gerentes?

FERNANDO – Total. Ele passa a ser
verdadeiramente um gerente de uni-
dade de negócio. Esse compar-
tilhamento com a indústria existe,
no caso da Telha Norte, da forma
que o parceiro quiser; mas não
vemos grande utilidade de ele ter
esse volume de informações, por-
que acredito que – aí sim – a re-
lação fornecedor-varejista é profí-
cua na medida em que podemos
decodificar isso para eles e fazer,
em conjunto, um plano estratégico
consistente – agregando valor.
Quando falamos que há um debate
entre a indústria e varejo, dá a
impressão de que alguém quer ficar
com a mais-valia, o superior da-

quele agregado todo que vai o
consumidor final. Fizemos estudos,
orientando alguns fornecedores
sobre reposicionamento de preço –
a mais ou a menos – no sentido de
valorizar o produto. Colocamos na
mesma ponta de gôndola, em se-
manas sucessivas, um produto a R$
9.99, R$ 12.99, R$ 15.99, alguns
eram extremamente sensíveis.
Havia um decréscimo marginal de
venda em função do preço. Outros
completamente insensíveis.

JR – Eis uma informação importante
que, muitas vezes, o fabricante nem
sabe que existe. Estou sentindo que
o varejo contemporâneo pode exi-
gir um perfil profissional bastante
sofisticado. Será que podemos falar
um pouco sobre as carreiras no
varejo?

FG – Quando vínhamos para o
estúdio, mostrei a eles a “loja-con-
ceito” que estamos construindo,
aqui na ESPM.

JR – Estes são os homens que vão
contratar os nossos alunos, quando
eles saírem daqui.

FG – Achamos que é possível pre-
parar – e essa é a razão do
surgimento do nosso núcleo de
varejo – dois tipos de pessoas:
jovens do curso de graduação que
começarão a carreira no curso de
varejo, mas com uma experiência
real, proporcionada por essa loja e
que terão a vantagem em relação

aos que não têm esse preparo
teórico do pensamento mais aberto,
capacidade de absorver mais as
idéias. Mas vamos preparar tam-
bém moços para a própria indústria
que, ao passar pelo varejo, en-
tenderão melhor os problemas e
saberão como conciliar as partes,
se for o caso.

MÁRIO – Acho que os comentários
são positivos e convergentes no que
se refere ao relacionamento indús-
tria x varejo, da nova mão-de-obra
necessária para enfrentar os novos
desafios. Se olharmos para o que é
a negociação, hoje, varejo x
indústria, percebemos, claramente,
que ainda há um ranço dos tempos
de inflação alta. Os profissionais
que hoje negociam sofreram a
influência daquele momento,
quando o importante era, no último
dia do mês, comprar volumes
monstruosos, que gerava um
impacto tremendo nas operações
logísticas – a tal “virada da tabela”.
Entre aquele momento e hoje, só
certos aspectos fiscais ainda geram
esse tipo de atitude. Precisamos
tornar as remessas mais equilibradas
do que centralizadas em deter-
minados períodos, porque isso tem
um custo muito alto. Por outro lado,
há um grande problema – tanto para
o varejo como para a indústria – que
é a falta do produto na gôndola – o
chamado out of stock ou ruptura.
Tanto para o varejista como para o
fornecedor as rupturas geram muitos
problemas. Tenho aqui uma
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pesquisa, que mostra claramente
que – nesse aspecto de vendas
perdidas – o impacto para o
fornecedor é de 48% de perda e,
para o varejista, de 60%.  Explico:
quando não há o produto na gôndola,
o cliente compra em outra loja –
32%; retarda a compra – 17%; não
compra mais – 11%. Essa é a perda
do varejista, que dá os 60% de que
falei. Sob o aspecto do fornecedor:
retardar a compra é perda para o
fornecedor; não comprar mais é
perda para o fornecedor, também, e
substituir a marca é perda para o
fornecedor. Então, o grande
problema para o varejo e indústria
é a falta do produto. Se só compro
no final do mês, o que pode
acontecer? Em grande parte do mês,
posso não ter o produto na gôndola.
O cliente é a ponta do nosso
negócio. Ele tem de entrar na minha
loja, eu tenho de prover-lhe a melhor
loja, e o meu fornecedor o melhor
produto. Nós dois temos de vender
o produto, quando o cliente for
comprar na minha loja. Isso é
básico. A ruptura é um cancro no
mercado brasileiro; é um cancro em
qualquer mercado.

JR – Isso é devido só a problemas
financeiros?

FERNANDO – Ocorre mais no
mercado brasileiro por razões
explicáveis. Primeiro, a logística
está menos desenvolvida do que os
mercados mais avançados, e uma
característica do cliente brasileiro
é ser mais emocional. Quando
chove, por exemplo, há variações
na compra de 20 a 30%. Fora do
Brasil, afeta em 3, 4%.

MÁRIO – Quer dizer que temos

aspectos estruturais que encarecem
a operação logística; modos de fazer
negócio que encarecem a operação
logística e negociações que às vezes
esbarram em detalhes que não são
importantes para o cliente. Outras
vezes, as empresas percebem deta-
lhes importantes para elas, mas, o
cliente, na ponta, fica sem o produto.
Nossa tese é de que devemos todos
ter uma visão colaborativa. O cliente
é nosso – não é cliente do varejo;
não é o cliente da indústria – ele tem
de ser bem atendido. O produto tem
de estar lá. Temos de pensar em
formas de negociação que levem a
esse aspecto colaborativo e que
permitam um controle mais eficien-
te do supply-chain. Hoje, há o vende-
dor do fornecedor e o comprador do
varejo. Duas pessoas conversando e
toda uma estrutura por trás, olhando
para os dois e dizendo: “E aí? O que
vocês resolveram?” A visão tem de
ser outra. Têm de sentar, à mesma
mesa, homens comerciais, de ope-
ração, logística, financeiro, tanto de
um lado quanto de outro, para
decidirem esses aspectos de forma
mais ampla.

FG – Você acha que o surgimento
do chamado key account manager
– do lado do fornecedor – favorece
este tipo de negociação?

MÁRIO – O key account sozinho não.

FERNANDO – O que muda é a
qualidade da relação. Não estamos
falando tanto da organização física;
o key account certamente ajuda,
pela dedicação exclusiva, mas
defendo a mesma tese do Mário.
O problema é que existe uma
estratégia da empresa fornecedora
e uma da empresa distribuidora.
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Não é o key account que decide
isso; ele é um executor. E, muitas
vezes, estamos querendo regular na
operação comercial – na compra e
venda – um problema que tem um
conflito estratégico na origem. Por
exemplo, eu, fornecedor X, quero
me dedicar ao cliente de classe A.
Agora a Telha Norte, ou uma outra
empresa, fez uma loja para a
classe C, e quer colocar o produto
naquela loja. O problema estraté-
gico tem de ser discutido com
outras pessoas, em outro nível.

JR – Certa vez, ouvimos do presidente
da Nestlé: “Eu me relaciono com o
presidente do Pão de Açúcar”. De
certa forma, isso simboliza o que
vocês falam. Quais são as impli-
cações disso para a contratação de
novos profissionais e quais as
exigências que vêm por aí?

RICARDO – Chegando ao extremo,
acho que – do chão de loja ao presi-
dente – os níveis de conhecimento
ficam cada vez mais próximos,
com diferenças só no papel. Quer
dizer, se sou vendedor, que fique
claro que meu papel é de vendedor.
Qual a diferença para o presidente?
Às vezes, nenhuma.

JR – Você acha que o nível de
conhecimento, que vai ser exigido
desse vendedor, é assim tão alto?

RICARDO – Sim. E o presidente no
papel dele. Acho que o Brasil ainda
tem uma cultura que vem do
colonialismo – de estruturas rígidas,
hierárquicas. Mas, uma loja bem-
sucedida tem de ter uma equipe
dinâmica, forte, e essa equipe, para
ser forte, precisa de poder de de-
cisão. Se estou no caixa, atendendo

a um cliente, ele reclama de algo
e não resolvo na hora, corro o risco
de perder o cliente. Para isso
preciso ter autonomia.

JR – Coisa difícil de fazer numa
operação labor intensive como um
supermercado.

RICARDO – Isso precisa estar na
cultura da empresa, para que o
processo de aprendizado seja cons-
tante, um ensinando o outro.

FERNANDO – Sou de opinião que
o diretor da empresa, hoje, precisa
ser vendedor. Faço como exercício,
pelo menos uma vez por semana,
estar numa loja full-time, porque só
assim podemos sentir o cliente, seus
problemas, a cultura e seus impac-
tos. A recíproca é verdadeira. Temos
alguns vendedores de nível
universitário, para venda assistida,
que têm salários iguais ou maiores
do que outros com cargos hierarqui-
camente superiores, mas com
funções – digamos – de colarinho
branco, operacionais ou adminis-
trativas. Na nossa área de material
de construção, há cinco ou dez
anos, provavelmente 50 a 70% do
efetivo não havia cursado o
colegial. Hoje, nas grandes empre-
sas, de varejo, todo o efetivo –
desde o caixa até o diretor – têm,
no mínimo, colegial completo.

FG – Qual é a melhor época e
idade para um jovem tentar ingres-
sar numa organização do varejo –
logo depois de formado na gradua-

ção ou depois de pós-graduado em
um curso de especialização?

FERNANDO – Como outros que
estão aqui, tive oportunidade de
passar pela indústria, serviço e
varejo. Acredito que o varejo, hoje,
é uma das atividades mais difíceis
de exercer, do ponto de vista de
conhecimento acadêmico. Em
muitas coisas, é possível desen-
volver tecnologia ou conhecimento
para controlá-las. No caso do
varejo, boa parte das variáveis são
externas. Há que se trabalhar com
elas da mesma forma que a
tecnologia, cultural. Isso requer
pessoas especiais, alguém que
consiga ter um conhecimento estru-
turado – acadêmico – e, ao mesmo
tempo, as características de pres-
tador de serviço. “Presto serviço,
sou um vendedor, gosto de estar
com meus clientes.” Acho que, logo
depois da formação acadêmica,
seria um bom momento, mas nada
tenho contra o pós-graduação.

FG – A maioria dos que conseguem
emprego é logo depois da graduação.

CARLOS ANDRÉ – Falando de cul-
tura, a nossa valoriza o comprador;
a cultura americana valoriza o
vendedor. Estamos num negócio
que é, essencialmente, relaciona-
mento, seja do presidente da
empresa com seu vendedor, seja do
vendedor com o cliente. O ven-
dedor só consegue representar a
companhia e falar por ela quando
entende a cultura e os valores da

“NA DISNEY HÁ CERCA DE 1.200 BRASILEIROS.”
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empresa. Esse é o papel do líder,
do presidente: permear isso por
todos os níveis. Porque na hora em
que alguém descumpre uma regra,
mas conquista um cliente para o
resto da vida, ele pode puni-lo ou
valorizá-lo. Quando penso no mo-
mento ideal para começar, meu
instinto diz 8, 12 anos de idade. Não
trabalhar, mas começar a passar os
princípios. Minha filha tem 7 anos,
e outro dia fez limonada para
vender no condomínio. E eu disse
a ela: filha, quanto custou o copo
e o limão, em quanto tempo você
vai vender o seu estoque? Quer
dizer, vai educando. Por mais
simplório que pareça; estamos
falando em servir, falamos de hu-
mildade. Um grande case de aten-
dimento no varejo americano é a
Nordstron. Se perguntado sobre
quem treina os funcionários dele,
Bruce Nordstron responde: “os
pais”. Quando a pessoa tem essa
habilidade, lá de baixo, isso precisa
ser somado ao ferramental acadê-
mico. Por isso, é tão difícil obter
esse profissional competente no
varejo, porque não são só números;
são pessoas.

MÁRIO – Queria acrescentar que
– se olharmos o aspecto de processo
– a indústria é muito processual, já
desde a Revolução Industrial. O va-
rejo é muito novo, nesse aspecto;
a coisa era feita na base “vamos
que vamos” – tentativa e erro. Essa
visão de processos é nova e os
profissionais têm de desenvolver
essa formação na academia. Ainda

há grandes falhas. A academia
pode desenvolver esse aspecto
processual. No que se refere a servir
– pegando o exemplo do Carlos
André – os americanos são voltados
para a venda e nós para a compra.
Mas estive, agora, na Disney e há
cerca de 1.200 brasileiros. É o
maior contingente de pessoas de
fora. Perguntei ao pessoal da Disney
o por quê, e então entendi: o brasi-
leiro é mais amistoso do que outros
povos. A Disney identificou essa
oportunidade e põe brasileiros,
principalmente nos caixas e pontos
de informações. Portanto, nós tam-
bém sabemos vender. Se já temos
essa característica – e a persona-
lidade do povo –, porque não
valorizá-la? Há grandes empresas
mundiais com profissionais brasileir-
os na sua presidência.

RICARDO – O varejo, além de
carreira para jovens, acaba sendo
opção para pessoas que terminam
suas carreiras – aposentam-se ou
são demitidas – e acabam abrindo
o próprio negócio, como uma
franquia, uma loja. Eles também
carecem de formação gerencial. Às
vezes, são pessoas de bom nível
que gerenciam mal. Coisas básicas
como controle de estoque, que
aprendem na faculdade mas, na
prática, não aplicam. Queria encer-
rar com aquela imagem do filme
“Minority Report” onde o Tom
Cruise entra num shopping center,
e diversos raios lêem a sua íris, iden-
tificando-o como cliente. Quem
sabe um dia chegamos lá.

FERNANDO – O varejo carece,
hoje, de mão-de-obra especia-
lizada, seja em termos de forma-
ção acadêmica, seja em termos
do pessoal operacional; é um
setor que tem uma demanda
crescente. Quero parabenizar a
Escola pelas suas iniciativas no
segmento de varejo porque –
seguramente – vai formar pessoas
que poderão nos ajudar nesse
processo de desenvolvimento. E
fecho, lembrando que esses 11%
das vendas que estão definitiva-
mente perdidas são pelo fato de
haver ruptura e falhas de relacio-
namento – e seguramente é maior
do que isso se acrescentarmos outros
fatores. Então, essa mão-de-obra
qualificada vai criar mercado. O
varejo precisa disso para poder se
desenvolver, pois o ato de consumo
é um ato de decisão. E na medida
em que se torna difícil, deixa de
haver consumo. Todo esse desenvol-
vimento dos grandes, dos pequenos,
essa competição, melhoria de
qualidade, estão criando mercado,
desenvolvimento. E não há
desenvolvimento sem a formação
dos homens.

FG – Nós todos sabemos que o
varejo é hoje o setor mais dinâmico
da economia brasileira. E nesse
bate-papo percebi o porquê. É o
tipo de gente que está no varejo. E
vocês têm uma qualidade, de que
talvez nem se apercebam: humil-
dade intelectual, que lhes permite
estar sempre prontos a aprender.
Todos vocês falam de coisas que
querem melhorar, que querem
fazer, realizar. Isto é raro. Há outros
setores onde a postura é comple-
tamente diferente. Parabéns aos
homens do varejo. ESPM

“O VAREJO É HOJE O SETOR MAIS
DINÂMICO DA ECONOMIA BRASILEIRA.”


