
perspectiva

As múltiplas portas do

varejo
Se existe uma atividade profissional em que

previsões para o futuro devem ser um exercí-

cio diário para a sobrevivência, esta certa-

mente é o varejo. A prática comercial em

todas as suas variadas apresentações, tão

antiga quanto a própria história da humani-

dade, precisa reinventar-se de tempos em

tempos para que continue a exercer o mes-

mo fascínio desde a primeira vez em que

uma caça foi trocada pelos frutos colhidos

por nossos ancestrais.

Das feiras de rua aos magazines e lojas de depar-

tamentos com dez andares, dos mercadinhos de

bairro que em muito se assemelham às casas de

conveniência, até formatos clássicos e tradicionais

que persistem, como as butiques especializadas, o

varejo passou por modismos que declinaram - os

quase extintos outlets e pontas-de-estoque -, en-

quanto outros mantêm-se vigorosos, como os su-

permercados de vizinhança e os shopping centers.

Sem falar de novíssimas modalidades dos quais o

comércio eletrônico é a ponta mais visível.

A RAZÃO DO SHOW

O que explica o sucesso de um formato de vendas

enquanto outro afunda e só deixa como lembran-

ça, na maioria das vezes, um prejuízo incalculável

para o bolso, a imagem e o moral do empreen-

dedor? Para o consultor Alberto Serrentino, nem

sempre os bastidores do negócio estão claros e

conscientes, seja para quem monta uma pequena

loja, seja para quem dirige as operações de um gru-

po multinacional com milhares de unidades espa-

lhadas em vários países. Os chamados macetes de

vendedores foram, por séculos, segredos transmiti-

dos de pai para filho e eram simplesmente fruto da

experiência, observação e sensibilidade em lidar

com os vários elementos que formam o negócio: a

apresentação das mercadorias, os fornecedores,

funcionários, ambiente, serviços, publicidade -
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Grandes e
pequenos
players do varejo
brasileiro vêm
se estruturando
e buscando
as melhores
práticas.

tudo faz parte do espetáculo que se apresenta para

o público e tem um só objetivo: o cliente, que é a

razão de ser deste show.

A evolução recente do varejo mostra que tanto

as grandes corporações internacionais como as pe-

quenas estruturas organizacionais deste ramo, to-

das vêm se estruturando e buscando as melhores

práticas, principalmente quando a economia atra-

vessa momentos decisivos, que se tornam histori-

camente divisores de águas. Foi assim com a crise

do petróleo nos anos 1970, que esfriou a euforia

de consumo dos países ricos, a globalização inten-

sificada nos anos 1980, e a explosão da internet e

do comércio eletrônico ao final dos anos 1990. To-

dos são momentos críticos que se transformaram

em fronteiras decisivas para reposicionar as ativi-

dades econômicas e, no caso do Brasil, deve-se so-

mar ainda a estabilização resultante do Plano Real

a partir de 1994, que inaugurou uma era e trouxe

uma nova escala de valores para os negócios de

todos os setores.

Foi exatamente esse conjunto de processos e

mudanças e a multiplicidade de novos rumos, com

que a atividade varejista vem se deparando nos

últimos anos que inspirou Serrentino a traçar, em

parceria com Marcos Gouvêa de Sousa, um mapa

batizado de Multivarejo, que redesenha o cenário

que está emergindo desde o ano 2000, após o

estouro da bolha da internet, e as estimativas >
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As múltiplas portas do varejo

Hoje, praticamente
todas as grandes
empresas atuam

nas frentes
real e virtual,

somando as
vantagens

dos dois canais.

frustradas pela supervalorizacão das empresas vir-

tuais da chamada nova economia. Constatações e
projeções a partir do mapa fazem parte do livro

Multivarejo na Próxima Economia, escrito por eles.

Passada a ressaca inicial e o assentamento da
poeira que embaçava a visão, é possível vislumbrar

novos caminhos nos quais o novo e o tradicional
se reconciliam e somam forcas para estes tempos
de reconstrução da próxima economia.

TENDÊNCIAS, PREVISÕES E AÇÕES
Ao dividir o varejo em vetores, os autores analisam

os vários ângulos do negócio, traçam uma perspec-
tiva histórica que confirma algumas tendências,
apontam previsões mais imediatas e propõem

algumas ações de longo prazo. Ao apresentar mo-
delos que têm as maiores probabilidades de dar

certo, assim como as práticas e as melhores abor-
dagens para o desenvolvimento dos negócios, Ser-

rentino traz exemplos tanto de lojas exclusivas, de
operação familiar, como de redes internacionais

para ilustrar o panorama atual, que pode ser confe-
rido pelas atualizações de alguns conceitos do livro
que em 2002 já apontava tendências para os próxi-
mos anos e que constataremos que se concretiza-

ram. O prefixo multi que antecede cada tema su-

gere exatamente que não há uma só fórmula, mas

múltiplos caminhos para a transformação. Quanto
mais se conhecem as possibilidades, maior e me-
lhor será o poder de decisão. Acompanhe este am-

bicioso exercício de antevisão e os principais desa-
fios a serem enfrentados pelas empresas varejistas

no futuro próximo.

MULT1CANAL

Só para ficar na história mais recente, os cinco anos
finais do século passado corresponderam, em evo-

lução, às maiores transformações do que havia

ocorrido no varejo nos cinqüenta anos anteriores.
Na virada do milênio, o varejo tradicional, conhe-
cido como brick-and-mortar- de tijolo e cimento -,

monta uma das maiores reações da história dos
negócios e consegue impor as suas vantagens pro-

vando para as pure-píay - as virtuais - que elas
ainda têm muito que aprender e que somente a

convivência pacífica, em que uma modalidade não

exclui a outra, é o caminho para a consolidação
dos negócios.

Hoje, praticamente todas as grandes empresas
atuam nas duas frentes, real e virtual, somando as

vantagens destes dois canais que se complemen-

tam, em vez de concorrerem entre si: flexibilidade,
estrutura mais enxuta, menor custo operacional da

internet, mais atributos que são próprios das lojas
físicas, como o relacionamento próximo com o clien-
te, o acompanhamento de comportamentos e ten-

dências, o toque e o contato humano. A cultura, as
estratégias e os processos de cada canal têm na

natureza do negócio a melhor definição de qual é
o caminho certo para conquistar o cliente. Uma
mesma rede de supermercado pode, por exemplo,
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atuar como hipermercado, privilegiando preços,

supermercado de vizinhança, favorecido pela loca-

lização, loja de conveniência, com amplo horário

apesar do estoque limitado, e a internet, com

maior precisão de planejamento. Existirão peque-

nas variações de preço, atendimento e comodida-

de, mas o cliente está cercado por todos os lados.

É isto o que se chama multicanal, a empresa estar

disponível para o cliente em qualquer formato: on-

de, quando e como ele quer utilizar. Expectativas,

motivações e padrões de compras variam, mas não

concorrem entre si; apenas se complementam.

MULT1MOB1L1DADE

Comprar o ingresso do cinema a caminho do

shopping, pelo celular, e ainda escolher o lugar em

que vai sentar, pode ser um exemplo do que se es-

pera da mobilidade proporcionada pela expansão e

popularização da tecnologia, facilitando a vida tanto

do cliente como dos procedimentos internos de uma

empresa: o telefone vai à mesa para pagar a conta

com cartão, o pedido segue direto da mesa para a

cozinha pela comanda eletrônica dos garçons, e a

intranet agiliza contatos entre departamentos. Faci-

lidades, como conexão sem fio à internet, podem

ser o diferencial de agilidade tanto para ambientes

empresariais, que podem enxugar a estrutura física

e postos fixos de trabalho, quanto para um hóspe-

de, que pode acessar o correio eletrônico em seu

laptop a partir de qualquer área de um hotel, até

da piscina. Tudo indica que sequer estamos na

infância dessas possibilidades, mas sim "na barri-

ga", na concepção. É a viagem do futuro, da imagi-

nação sem fronteiras, em que tudo é possível. A ex-

pectativa e' que estes instrumentos se tornem cada

vez mais confortáveis, amigáveis e que tragam,

principalmente, mais segurança para quem usa.

MULTINEGÓCIO

Varejo também tem marca, e isto é um ativo fun-

damental de relacionamento de confiança com o

consumidor. Ciente destas qualidades, empresários

já estão enxergando novas fronteiras para os negó-

cios que podem ir muito além das categorias de

produto com os quais se está acostumado a traba-

lhar. E a área de serviços é a que mais cresce, pela

possibilidade de oferecer financiamento, extensões

de garantia de artigos eletrônicos, corners para a

venda de produtos, como, por exemplo, celulares,

num espaço exclusivo, sem concorrência. Foi assim

que o magazine de roupas C&A tomou-se o se-

gundo maior revendedor da Vivo no Brasil e quase

ao mesmo tempo também ingressou no ramo do

turismo e trabalha com pacotes de viagens, um

segmento inesperado para uma empresa que cons-

truiu sua trajetória focada em vestuário.

A verticalização de tendências e a adoção de

parcerias podem ser novos e importantes pilares

para a sustentação de negócios que funcionam

bem ao adotar acordos de exclusividade. Curioso é

que muitas vezes o negócio secundário acaba se

tornando o principal, como ocorreu com o Banco

Electra, no México, nascido como um braço finan-

ceiro da conhecida rede de varejo daquele país.

MULTINACIONALIDADE

Europeus, por facilidades culturais, geográficas e até

políticas, sempre conviveram com diferentes sota-

ques no varejo. Já os brasileiros conheceram a glo-

balização comercial em fases bastante distintas. De

tempos em tempos, algum varejista internacional

se arriscava a plantar seu nome em países como o

Brasil. Um dos pioneiros, a Sears, chegou ainda na

primeira metade dos anos 1950. Demorou, mas nos

anos 1970 gigantes europeus, como Carrefour e

C&A, abriram espaço, introduzindo-se e aten-

dendo à busca por lojas que funcionassem como

âncoras de shopping centers. A partir dos anos i980

vieram também McDonald's, Wal Mart, KFC (em

mais de uma tentativa), os ultra-especializados

A empresa fica
disponível para o
cliente em qualquer

formato: onde,
quando e como ele
quer utilizar.
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Dar importância
ao ponto-de-venda,

promover a
emoção,

resgatar a
sensibilidade

por meio da
experiência física...

Leroy Merlin e Fnac, e mais recentemente Zara e

Mango, empresas que caíram no gosto dos

brasileiros. O movimento de migração do varejo

encontra explicação nas fortes restrições que os

grandes operadores da Europa e EUA sofrem em

seus mercados de origem que estão muito satu-

rados, ou regulamentados demais, com restrições

fortíssimas que visam proteger pequenos empresá-

rios. Nomes e investidores internacionais também

chegam por meio das fusões e aquisições e, de-

pendendo da expectativa, muitos não se adaptam

à economia ou não conseguem absorver as instabi-

lidades cambiais e recuam, como aconteceu recen-

temente com Castorama e J. C. Penney, que se

retiraram do mercado brasileiro, preferindo in-

crementar operações em centros que consideram

mais favoráveis em infra-estrutura e logística -

como os países do Leste europeu. Não são todos

que acertam ou estão preparados para enfrentar os

desafios do varejo globalizado. A área de super-

mercados, a mais atraente para os estrangeiros, é

também o grande teste de adaptação. E o varejo

local pode e deve aprender e absorver as boas prá-

ticas destas companhias, que por sua vez sempre

flexibilizam seu modelo de negócio, adaptando-se

à realidade local.

MULTIPARCER1AS

Este conceito pode ser resumido na velha máxima

de que a união faz a força dos varejistas indepen-

dentes. Negócios relativamente pequenos, como

farmácias, papelarias, calçados e materiais de cons-

trução, são alguns dos segmentos que têm se

organizado em nome da sobrevivência. A partir da

adoção de um mesmo nome, marca ou bandeira,

passam a usufruir de benefícios e compartilhar

facilidades em operações variadas do comércio,

como infra-estrutura logística, negociações de

compras em maiores volumes dos fornecedores -

obtendo assim preços mais competitivos -, investi-

mentos conjuntos em mídia, que não consegui-

riam suportar individualmente. Na Europa e nos

Estados Unidos este foi um dos caminhos de

sobrevivência para os menores. No Brasil, pode ser

o futuro dos pequenos empreendedores e também

uma boa forma de atacar a informalidade que vai

diminuindo em virtude desta forca e união. As

associações por setor têm sido um caminho tam-

bém para grandes nomes de negócios exclusivos,

como as grifes internacionais, um mercado res-

trito, com nichos específicos e muito segmen-

tados. A LVMH é uma sigla que impõe o respeito

de marcas caras e centenárias que se uniram por

interesses comuns em ações de comunicação,

prospeccão e penetração em mercados interna-

cionais, eventos, desfiles. Emprestar a marca para

empreendimentos que funcionem como vitrines é

estratégico para grifes. Assim, surgem carros em

versões de estilistas e hotéis com nomes de

perfumes. Às vezes são as grandes diferenças que

unem dois parceiros improváveis. Veja o caso da

Amazon.com, que opera as vendas virtuais da rede

americana Toys'R'Us e o faz exclusivamente para a

grande cadeia nesta categoria de brinquedos.

Supermercados também são um setor que oferece

bandeiras variadas para interessados com neces-

sidades específicas. A inglesa Liderprice tem 100%

de suas lojas operadas por terceiros que adotam

conceitos básicos da marca, mas conduzem o

negócio com total liberdade de ação.

MULTIEXPER1ÊNC1A

O varejo está globalizado, muitos produtos e arti-

gos estão comoditizados, o consumidor cada dia

mais racional e buscador de preço, já que as mer-

cadorias não se distinguem em valor e parecem

todas iguais. Tudo isso leva a uma pressão perma-

nente por valor. Diferenciação é o caminho para

encontrar a identidade perdida. Retomar a impor-

tância do ponto-de-venda, promover a emoção
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por intermédio de instrumentos lúdicos, resgatar a

sensibilidade por meio da experiência física e do

contato positivo com o produto são ações deter-

minantes para a decisão de compra deixar de se

basear em preço e análises racionais. É o valor agre-

gado, explorado com muita propriedade pelo anto-

lógico anúncio dos cartões Mastercard ao afirmar

que certas coisas (experiências) não têm preço.

Não é apenas a bebida que leva a um lugar, como

o T. G. 1. Friday's, em que bartenders também são

malabaristas. Mesmo quem trabalha com as mas-

sas sabe que a empresa precisa proporcionar prazer

e emoção à compra de produtos. Até a apresen-

tação de peixes num supermercado pode torná-los

mais atraentes, assim como oferecer degustação de

alimentos - prática milenar dos feirantes de rua -

é fatal para promover vendas. E são lendárias, mas

hoje banidas por serem consideradas invasivas, as

borrifações de perfumes que demonstradoras dos

grandes magazines americanos faziam para os

clientes que circulavam pelos corredores entre

balcões de cosméticos. Uma unidade do McDo-

nald's no Rio de Janeiro manteve por muitos anos

um mestre-de-cerimônias à porta de entrada. Era

um simpático velhinho que para muitos cariocas

representava os valores da marca de forma mais

eficiente do que o palhaço Ronald, o símbolo ofi-

cial da empresa em todo o mundo. Surpreender,

cuidar da apresentação do material, dotar a loja de

atrativos físicos, o velho e bom cafezinho, às vezes

champanhe, agregam valor ao estabelecimento e a

uma experiência que o cliente quer tornar a repetir.

MULTIUN1C1DADE

Este aspecto está muito integrado com o da mul-

tiexperiência, que quando é positiva contribui para

uma maior interação com o cliente. Mas fazer com

que cada consumidor se sinta único já foi bem

mais fácil quando o dono conhecia a freguesia pelo

nome e suas preferências na hora de fazer as com-

pras. O grande desafio do varejo em larga escala é

realizar esta tarefa com milhares de consumidores

que já se conformaram em ser anônimos diante do

caixa. Aqui entra o elemento surpresa, e a tecnolo-

gia torna-se a grande aliada para fazer retornar esta

intimidade e revelar particularidades que nem o

cliente tem consciência a respeito de seus próprios

hábitos de consumo. Um cartão passado antes da

compra pode trazer o perfil do comprador. No co-

mércio virtual, ao identificar o acesso, é possível

personalizar a tela com produtos e ofertas forma-

tadas com as preferências do internauta. Estas são

ações que já existem, mas nem sempre são bem

realizadas. A Tesco, rede de supermercados na In-

glaterra, é uma das que já atingiu a maturidade na

interpretação de dados dos clientes, segmentando

seus hábitos de consumo, e consegue, por todos os

canais, selecionar ofertas adequadas e personalizadas

que têm respostas de até 30% em vendas efetivas.

MULT1TALENTO

Um dos maiores custos do varejo são as pessoas

... e do contato
positivo
com o produto, são
determinantes
para a decisão
de compra deixar
de se basear
em preço,
e análises
racionais.
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O desafio é
superar-se nas
aspirações do

cliente, que exige
mais atenção

quanto ao tripé
valor, emoção e

conveniência.

que movimentam o negócio por trás do balcão.

Treinar e envolver pessoas, motivá-las e delegar

responsabilidades é bastante complexo, mas fun-

damental para atingir resultados. Afinal, são elas

que estão na linha de frente, cara a cara com o con-

sumidor. E se há uma certeza sobre o comporta-

mento humano, é a imprevisibilidade. Por mais que

se apliquem técnicas e se racionalizem processos,

os imprevistos, as falhas e situações inesperadas

acontecem. Por mais que se invista em marca, pro-

duto, posicionamento, formato, imagem, comuni-

cação, tudo pode ir para o ralo se na ponta não tiver

gente realmente comprometida com o cliente. Esta

constatação, ao longo de milênios de prática, levou

muitas empresas a mudar o foco mítico que o va-

rejo sempre projetou na figura do cliente. Hoje, o

Velho mote evoluiu para "O funcionário - e não

mais o cliente - em primeiro lugar". A própria na-

tureza do negócio de varejo faz com que se tenham

altos níveis de rotatividade nesta área. Mas ainda

não existem fórmulas infalíveis nem garantias de

que os investimentos em treinamento, para envol-

ver, formar e reter talentos, consigam promover

uma maior permanência de mão-de-obra talentosa.

E este talento, que é natural em cada pessoa, não

se obtém com mais horas de treino. O modelo de

negócio é que precisa ter um sistema de valores

que promova a permanência. Uma atividade em

que a matéria-prima principal são as pessoas preci-

sa buscar constantemente o comprometimento por

meio de motivação, estímulo e recompensa. E não

apenas do ponto de vista material. Bem-estar e de-

senvolvimento são fatores críticos para o sucesso.

VALOR, EMOÇÃO E CONVENIÊNCIA

A visão multidimensionada do varejo que Serren-

tino e Gouvêa construíram a partir de sua vivência

e atuação no setor tratou das armas das quais o

varejo vai se valer neste início de novo milênio para

disputar o consumidor que efetivamente passou a

deter maior poder de decisão de compra e, por-

tanto, precisa ser seduzido com os mais sofistica-

dos recursos. O desafio das empresas agora é supe-

rar-se nessas aspirações do cliente, que exige cada

vez mais atenção quanto ao tripé valor, emoção e

conveniência, fatores que precisam ser trabalhados

de forma cada vez mais eficiente para um consumi-

dor atento às suas próprias necessidades e cons-

ciente de que o tempo e a forma como realiza suas

compras devem atender às suas expectativas de

preço, prazer e comodidade.

E continua valendo o princípio de que, neste

ramo de negócio, quem sai na frente é quem

sobrevive e cresce. Estar antenado em novidades,

conhecer as práticas da concorrência, buscar infor-

mações sobre o que acontece em outros países,

identificar motivações... Enfim, o conhecimento é

o caminho. Ser irrequieto e buscar aperfeiçoamento

o tempo todo. A bola de cristal nada mais é do que

reunir informação e com ela construir o futuro.

(MAB) •
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Text Box
Fonte: Mercado Global, ano 32, n.118, p.24-30, 3 trim. 2006.




