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A nova agenda
A árdua batalha das maiores redes do mundo para conciliar a
manutenção do crescimento com a gestão de sete riscos cruciais
Reportagem de Camila Viegas-Lee

De Nova York

A boa performance da economia
global tem impulsionado a elevação
dos índices de venda e rentabilidade do
varejo. Porém, a agenda dos principais
tomadores de decisão do setor tende a
tomar uma nova direção nos próximos
anos, com foco menor na manutenção
do crescimento e da lucratividade,
mas com toda a atenção possível nas
estratégias para minimizar uma série de
riscos críticos para a sustentabilidade
do negócio. A edição 2006 da pesquisa
"Poderosos Globais do Varejo",
elaborada pela Deloitte em parceria
com a revista norte-americana Stores
Magazine, assumiu a missão de traçar
quais são esses riscos e de que forma
eles impactam as maiores redes
varejistas do mundo e as que mais
cresceram no período dos últimos cinco
exercícios fiscais. Esses riscos foram
classificados em sete grandes grupos
e abrangem as mais diversas áreas
de preocupação.

Risco 1 - Questões não financeiras
Considerando que as finanças da
grande maioria do seleto grupo das
250 maiores varejistas do mundo vão
muito bem -juntos cresceram 8,9%
no último exercício fiscal, faturando
US$ 2,84 trilhões -, chama a atenção
o primeiro grande guarda-chuva
de riscos identificados pelo estudo,
que trata dos chamados "riscos não
financeiros". São aqueles relacionados
à confiança que as empresas mantêm
com seus consumidores, acionistas e
toda a sociedade, a partir das práticas
de responsabilidade corporativa
conduzidas por elas. A própria natureza

do comércio global requer hoje que
se leve em conta questões que não
existiam - ou, pelo menos, não na
mesma escala - há alguns anos. Uma
delas é a expectativa dos consumidores
de que as empresas varejistas sejam boas
"cidadãs globais", o que implica em
ações como a minimização do impacto
de suas operações no meio-ambiente
e a maximização dos benefícios às
comunidades onde atuam. "Entre os
riscos não financeiros, está o apelo ligado
à marca. O mercado varejista deve tratar
trabalhadores com mais responsabilidade
e dar oportunidades para que eles sejam
cidadãos mais responsáveis", explica
Altair Rossato, sócio-líder da Deloitte
para o atendimento às empresas de bens
de consumo e varejo.

O compromisso com o meio-ambiente
vem constituindo um ponto estratégico
nas relações dessas empresas com a
sociedade. Lee Scott, presidente do
Wal-Mart - que encabeça a lista das
maiores redes varejistas do mundo,
com vendas de US$ 285 bilhões em
dez países, inclusive o Brasil (quadro à
página 7) -, considera a ecologia o fator
mais relevante para manter a liderança
no século 21. "O fornecimento de
produtos naturais só pode se sustentar
se for protegido. Não existem dois
mundos diferentes, o mundo do Wal-
Mart e o outro mundo", diz. Essa
visão justifica o investimento da rede
no aumento da eficiência da frota,
na economia de energia das lojas, na
redução da quantidade de lixo e na
seleção de produtos orgânicos. Scott
destaca a atuação da empresa no

episódio do furacão Katrina, que atacou
a costa sudeste dos EUA em agosto de
2005. "Durante o Katrina, ajudamos
governos, agências de recuperação
e comunidades. Era o Wal-Mart em
seu melhor momento", conta. Bob
Nardelli, CEO da Home Depot, a terceira
maior rede do mundo e segunda nos
EUA, com vendas de US$ 73 bilhões,
endossa o voluntarismo: "Nosso dever
como cidadãos e corporações não é
esperar que o governo faça tudo, mas
reconhecer suas limitações e nossos
talentos e tentar ajudar naquilo que
formos melhor". Para Ira Kalish, diretor
global da área de pesquisa da Deloitte
e especialista em bens de consumo,
confirma a tendência: "As empresas
estão tomando precauções para
melhorar a sua imagem com campanhas
sobre os impactos ecológico e social e
as práticas corporativas".

Risco 2 - Economia internacional
Supermercados como o Carrefour,
segundo na lista dos maiores do mundo,
presente em 35 países, são raros. O
que está mais globalizado são as redes
de fornecimento de mercadorias e
isso implica em insegurança cambial,
restrições comerciais e flutuação do
preço do combustível. Este último esteve
particularmente volátil nos últimos anos,
especialmente por causa do crescimento
extraordinário da China e da índia e
da queda do dólar. Para os varejistas,
a principal conseqüência disso é que
consumidores de baixa renda passam a
ter ainda menos dinheiro para gastar.
"Se você tem que pagar US$ 30 a
mais em gasolina ou em aquecimento



do varejo

durante o inverno, vai ter que cortar nas
compras", explica Bill Wertz, diretor de
Relações Internacionais Corporativas do
Wal-Mart. "Não há como evitar que uma
empresa sinta o impacto da recessão de
um país com o qual ela mantém relações
comerciais", diz Kalish, da Deloitte.

Risco 3 - Cadeia de suprimentos
Com o aumento das operações
internacionais, as cadeias têm se
tornado cada vez mais complexas
e fragmentadas. Se, por um lado,
a relação entre o nível de serviço e
o preço continua sendo a questão
essencial à maioria dos varejistas,
outros fatores estão contribuindo para
aumentar a complexidade das cadeias
de suprimento, expondo todos a um
maior risco. A saúde pública é um

fator importante a se considerar nesse
aspecto, principalmente em tempos
de gripe aviaria, vaca louca e outras
doenças em potencial. "Consumidores
querem saber se os produtos que eles
estão consumindo são seguros e livres
de agentes químicos e alergênicos", .
diz Bill Wertz, do Wal-Mart. Na rede de
supermercados Roundy's - a primeira
no ranking de crescimento (quadro à
página 7) -, quase todas as categorias
de produtos, de cereais a congelados,
têm uma alternativa orgânica.

Cadeia de suprimentos é fator chave
também para crescer. Em março, a
Amazon.com, varejista de comércio
eletrônico sexta colocada em ritmo
de crescimento, anunciou planos para
abrir um novo centro de processamento

Da logística à gestão de pessoas, a busca de
novas práticas vem trazendo desafios inéditos aos
grandes varejistas do mundo, como a Amazon.
com (fofos), sexta colocada em crescimento

em Leipzig, na Alemanha. "Com o
crescimento da empresa e a expansão
de segmentos como eletrônicos e itens
para casa e cozinha, precisamos de
mais espaço para acomodar produtos
maiores", explica Paul Niewerth, gerente
de Logística da Amazon.com no distrito
alemão Bad Hersfeld.

Risco 4 - Terrorismo
A ameaça do terrorismo - embora
ainda pouco pertinente ao Brasil - tem
conseqüência direta na cadeia de
suprimentos. Ela faz com que produtos
e depósitos tenham que ser protegidos
e que rotas alternativas de suprimento
sejam criadas para antecipar
interrupções. O risco do terror leva os
varejistas a se preocuparem com a vida
de seus empregados e consumidores e
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com a segurança de espaços físicos e
produtos, além de manter redundância
de informações, redes de fornecimento,
logística e gerenciamento. Focos de
opositores à globalização tornam
os varejistas de marcas conhecidas
muito vulneráveis a possíveis ataques,
o que os leva a incluir em seus
cálculos despesas com segurança e
investimentos em tecnologia. "Nós
contamos com um departamento
interno especializado em segurança
global", diz Wertz, do Wal-Mart. "Esse
departamento monitora problemas
em potencial e nos alerta quando
encontra algo que ofereça risco. Temos
também planos de contingência, como
geradores para as lojas e mecanismos
de reposição de produtos alternativos".
Para Kalish, da Deloitte, a pior situação
não seria ter de reconstruir instalações
no caso de um ataque terrorista a
um porto, por exemplo. "Ainda mais

caro seria o efeito causado no sistema
comercial global", avalia.

Risco 5 - Gestão de marca
Varejistas continuam a apostar na
criação de produtos mais baratos e bem
posicionados, além de marcas próprias.
À medida que as marcas próprias
- aquelas que são encontradas apenas
em determinado varejista - representam
uma parcela cada vez maior das vendas,
as grandes redes estão assumindo
maior responsabilidade em processos
como pesquisa de mercado, inovação,
criação e manutenção da imagem e
da identidade, marketing e renovação.
Dessa forma, elas estão incorporando
riscos de marca e de gerenciamento de
estoque que tradicionalmente eram de
responsabilidade do fornecedor. O caso
do Wal-Mart é típico, com marcas que
vão desde os refrigerantes Sam's Choice
à ração de cachorro OI'Roy. "Servimos

melhor ao oferecermos preços baixos,
variedade de produtos de qualidade
e um serviço exemplar", afirma o
diretor Wertz. Mas essa gestão da
marca implica em alguns riscos críticos,
como a manutenção da reputação e o
gerenciamento de portfólios.

Risco 6 - Gestão de talentos
Varejistas em crescimento precisam de
pessoal especializado para cuidar da
mercadoria e gerenciar informação,
fornecedores e lojas. "O varejo requer
especialistas nas áreas financeira, de
logística e de suprimento. Como as
universidades não formam bem esses
profissionais, as empresas precisam
investir em treinamento", afirma Altair
Rossato, da Deloitte. Contudo, manter
esses profissionais treinados é um
problema, especialmente em mercados
emergentes, como o Brasil. "O mercado
busca profissionais em outras empresas

Receitas brasileiras na lista das redes que mais crescem
As Casas Bahia, tradicional vendedora
de eletroeletrônicos e móveis, e o
Grupo Pão de Açúcar, maior rede
de supermercados do País, são as
representantes brasileiras no ranking
dos 50 varejistas que mais cresceram
no mundo ao longo dos cinco anos
contemplados pela edição 2006 da
pesquisa "Poderosos Globais do Varejo".
Embora ambas sejam de origem
familiar, as receitas que fermentam a
expansão de cada uma delas diferem
bastante. Enquanto a primeira optou
pelo crescimento vegetativo, a outra se
lançou, nos últimos dez anos, a uma firme
política de aquisições e reposicionamento
de formatos. De 1995 a 2005, o Grupo
Pão de Açúcar fez cerca de 20 aquisições.
"Nossa participação no mercado mais

Fernando Tracanella, do Grupo Pão de Açúcar,
e Michel Klein, das Casas Bahia: presença entre
os varejistas de maior crescimento no mundo

do que dobrou nesse período de fortes
aquisições no setor e continuamos com
metas ambiciosas daqui para frente,
embora de maneira mais orgânica",
afirma Fernando Tracanella, diretor de
Relações com Investidores da empresa que
detém 16% do mercado brasileiro e que
ocupou a 36a posição entre os varejistas
de maior crescimento no mundo, à taxa
de 16,7% em cinco anos.

O diretor-executivo das Casas Bahia,
Michel Klein, conta que os fatores mais
determinantes para a experiência de
crescimento de sua empresa, que foi de
26,7% em cinco anos-chegando à 12a

posição entre os varejistas de expansão
mais rápida do mundo -, são uma boa
retaguarda de recursos para suportar
as operações e a realização de maciços
investimentos em propaganda, que já
ultrapassam, no caso de sua organização,
3% do faturamento. "Temos uma
gestão diferenciada de outros varejistas
mundiais. Esta é uma empresa familiar
que optou por contratar profissionais de
mercado e que se tornou uma referência
de crédito e comércio de bens duráveis.
Abrimos, em 2005, 100 novas lojas e a
meta é repetir isso em 2006. Será possível
manter o ritmo de crescimento nos
próximos anos. Ainda há 292 municípios
no Brasil com potencial para receber
uma loja das Casas Bahia", prevê Klein,

referindo-se ao total de cidades com mais
de 50 mil habitantes nas quais sua rede
não chegou até o momento.

Altair Rossato, sócio da Deloitte, endossa
a visão de Klein quanto às oportunidades
dos grandes varejistas de crescer
regionalmente. "As redes varejistas
brasileiras são bem desenvolvidas e
sofisticadas, mas um obstáculo às suas
operações e ao seu crescimento é a falta
de reformas fiscais. Como a legislação
fiscal é muito complexa, o risco financeiro
precisa ser bem calculado", afirma. Em
termos de conjuntura, a recuperação da
capacidade de consumo das classes D e
E, impulsionada pela recente ampliação
da oferta do crédito, pode ser o ponto
mais relevante ao desenvolvimento das
grandes redes do País, segundo Rossato.
Coincidência ou não, a renda familiar e o
desemprego são, na visão de Klein, são os
fatores mais críticos do setor.

Um ingrediente em particular coincide na
receita das duas empresas: a preocupação
com a gestão de profissionais. "Atrás do
respaldo financeiro, o elemento humano
é essencial", afirma Klein, que enfatiza as
ações de profissionalização à sua equipe
de 55 mil funcionários. "O talento é o
ativo mais importante ao nosso negócio",
afirma Tracanella, do Pão de Açúcar, que
emprega 63 mil pessoas.
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porque há insuficiência, o que dificulta
a retenção de talentos na rede". Para
solucionar isso, Rossato propõe que
as empresas valorizem o seu talento,
oferecendo oportunidades de crescimento
na carreira: "É muito diferente ser o
gerente de dez lojas e ser o gerente de
300. O poder de decisão muda e dá a
sensação de que, se ficar na empresa,
ele vai crescer profissionalmente".

Risco 7 - Novas mídias
As mudanças no consumo de mídia,
incentivadas por novas tecnologias e
pelo modo de vida dos consumidores,
representam oportunidades para inovar
na política de marketing. Em um mundo
no qual a mídia tradicional custa caro,
novas mídias, como internet, celulares
e videogames oferecem aos varejistas
a chance de atingir o consumidor de
modo mais pessoal e preciso. "A Procter
& Gamble, por exemplo, reduziu 10%

das verbas destinadas à propaganda
em veículos de massa para apostar em
campanhas on-line e no posicionamento
de produtos em filmes e games", diz
Kalish, da Deloitte. A Home Depot tem
um sistema interno de circuito televisivo
que permite acompanhar consumidores
em tempo real em qualquer das 1.962
lojas e calcular se há vendedores
suficientes na área para atendê-los.
Para Rossato, "no Brasil, as redes de
varejo não têm explorado novas mídias
e tecnologias com profundidade",
referindo-se às possibilidades oferecidas
pela internet, por circuitos internos
de câmera e pela Radio Frequency
Identification (RFId), a etiqueta
inteligente, que permitirão às redes
varejistas rastrear lotes de produtos,
comunicar-se com o consumidor no
momento da compra e detectar itens
ausentes nas gôndolas, garantindo a
reposição automática.

Os gigantes do varejo
O aumento de fusões e aquisições contribuiu para muitas mudanças na lista das 250 maiores redes varejistas,
com 53 empresas subindo mais de dez lugares na última edição da pesquisa (abaixo, os cinco líderes do ranking)

Posição

1°

2°

3°

4°

5°

Empresa

Wal-Mart

Carrefour

Home Depot

Metro AG

Tesco

País de origem

EUA

França

EUA

Alemanha

Reino Unido

Segmento principal

Supermercado

Supermercado

Utilidades para a casa

Supermercado

Supermercado

Total de vendas*
(US$ bilhões)

285,2

89,5

73,0

69,7

62,5

Crescimento nos
últimos cinco anos

11,8%

6,7%

13,7%

5,3%

12,6%

Os mais velozes
Na lista das 50 redes varejistas que mais cresceram nos últimos cinco exercícios fiscais, dois terços operam em apenas
1 ou 2 países e a maioria tende a focar um único segmento de produtos (abaixo, os cinco líderes do ranking)

Posição

1°

2°

3°

4°

5°

12°

36°

Empresa

Roundy's

Jean Coutu

Katz Group

Kintetsu

Alimentation Couche-Tard

Casas Bahia

Grupo Pão de Açúcar

País de origem

EUA

Canadá

Canadá

Japão

Canadá

Brasil

Brasil

Segmento principal

Supermercado

Drogaria

Drogaria

Loja de departamentos

Loja de conveniência

Eletroeletrônicos e móveis

Supermercado

Total de vendas*
(US$ bilhões)

3,0

8,2

4,7

2,8

8,0

3,0

4,3

Crescimento nos
últimos cinco anos

56,7%

55%

49,2%

48,9%

45,4%

26,7%

16,7%

* Dados referentes ao último exercício fiscal (2004/2005)

Fonte: pesquisa "Poderosos Globais do Varejo" (Deloitte)

Text Box
  

Text Box
Fonte: Mundo Corporativo, ano 4, n. 12, p. 4-7, 2 trim. 2006.




