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apresentou crescimento de 10%, a índia, 7%, a
Rússia, 6,4% e o Brasil, 5%.

O ranking Top 10, de 2006, dos mercados de
varejo de acordo com faturamento é encabeçado
pelos Estados Unidos - 546 bilhões de dólares,
seguido pela China - 504 bilhões de dólares, Ja-
pão - 366 bilhões de dólares, e índia - 264 bi-
lhões de dólares (veja lista completa no box). Para
2011, seguindo as previsões de crescimento,
China passará à liderança, faturando 801 bilhões
de dólares, Estados Unidos ocupará a segunda
colocação, com 661 bilhões de dólares, seguido
por índia - 467 bilhões de dólares, e Japão - 386
bilhões de dólares.

O Brasil atualmente ocupa a oitava colocação
no ranking, com 153 bilhões de dólares em fa-
turamento. A previsão é que essa cifra passe para
232 bilhões em 2011, o que levará o País ao sé-
timo lugar. As previsões só se concretizarão caso
o crescimento seja mantido. Como fazer isso? Pa-
ra McGarrigle, os fatores críticos são: foco na efi-
ciência do negócio, conquistar market share, criar
ações para aumentar a margem de private label,
agregar serviços, e no caso de crescimento inter-
nacional, ficar de olho no potencial dos mercados
emergentes.

Quando o assunto é crescimento da econo-
mia, o varejo mundial está diante do desafio da



gestão do alto crescimento, desenvol-
vimento de infra-estrutura, estabeleci-
mento de market share diante da com-
petição internacional e desenvolvi-
mento de novos formatos que aten-
dam grupos de consumidores emer-
gentes. Para McGarrigle, uma das
principais tendências do setor é o uso
dos multicanais. Ter uma rede de lojas
físicas não é suficiente no mercado
competitivo atual. Para sobreviver e ter
sucesso é preciso saber usar as mídias
do mundo moderno, como internet,
telefones celulares e até sites de re-
lacionamento. Nesta entrevista, Mc-
Garrigle fala sobre as impressões do
mercado varejista brasileiro e de fato-
res importantes para o sucesso.

CONSUMIDOR MODERNO O QUE
VOCÊ ACHA DO VAREJO BRASILEIRO?

IAN McGARRiGí É a primeira vez
que venho ao Brasil, então é um pou-
co difícil falar em detalhes. Concordo
que o Brasil tem uma reputação de ser
inovador e criativo. Eu visitei algumas
lojas e fiquei espantado com o alto
nível que vi, com o alto nível de aten-
dimento ao consumidor. Vi vários seg-
mentos, como vestuário e eletrônico, e
notei um nível de gestão de negócios
muito interessante. O mercado brasi-
leiro é muito competitivo, tem opera-
ções muito fortes e pode sobreviver à
vinda de operações estrangeiras.

CM DE QUAIS ESTRATÉGIAS O VAREJO PODE

FAZER USO PARA CHAMAR A ATENÇÃO DOS

CONSUMIDORES?

IM Há um ambiente bastante com-
petitivo, mas, como sempre, um varejo
bem sucedido tem a ver com oferecer
produtos que sejam originais e inova-
dores, e tem de ter um foco, um
público-alvo bem definido, que tenha
um ambiente de loja bastante inovador e
atraente. Além disso, os varejistas
precisam cada vez mais olhar outras
formas de atrair os consumidores, por
exemplo, por meio da internet e de
outros canais de venda, porque hoje o

consumidor quer encontrar informação
e quer comprar a qualquer momento.

CM A EXPERIÊNCIA DE COMPRA DENTRO

DA LOJA CRESCE EM IMPORTÂNCIA?

Com o aumento da competição no
mercado, os varejistas precisam cada
vez mais buscar formas para que a loja
seja um destino, ou seja, um lugar para
ser visitado, e não simplesmente um
local para comprar. No Brasil me
espantou a quantidade de lojas com
cafeterias e espaço para alimentação.
Eu vi mais isso aqui do que no Reino
Unido. Isso mostra que os varejistas
estão procurando formas de fazer com
que o cliente fique mais tempo dentro
da loja, que se sinta mais à vontade no
ponto-de-venda.

CM VOCÊ ACREDITA QUE O USO DE MÍDIA

DIGITAL É UMA FORTE TENDÊNCIA?

IM Realmente é uma tendência forte e
é uma área para qual o varejo tem se
atentado há algum tempo. É uma
tecnologia emergente e que tem grande
potencial ao trazer mais emoção e es-
pontaneidade no ponto-de-venda. Exis-
tem grandes evidências de que o con-
sumidor compra produtos que são
sugeridos no ponto-de-venda e isso
volta àquela questão sobre como fazer
para a loja ser mais atraente e oferecer
uma experiência.

procurado entender o que realmente é
a marca e quais são os seus valores.
Com isso, as marcas de varejo têm de
entender cada vez mais sobre seu
público-alvo, quem realmente é o
consumidor. Isso significa saber como
é que ele quer receber a informação,
como quer ser inspirado por novos
produtos ou por uma loja nova. No
Reino Unido, por exemplo, tenho
visto cada vez mais varejistas buscan-
do catálogos com qualidade excelente
e "lincando" esse material com a inter-
net para dar ao consumidor a oportu-
nidade de ver produtos e de comprar
no momento que quiser, da forma que
quiser. Isso é importante, tanto que
algumas marcas criaram uma confian-
ça, uma força junto ao consumidor
que faz com que possam expandir seu
negócio para outras áreas, por exem-
plo, serviços financeiros.

CM QUAL o IMPACTO DA INTERNET NA
ESTRATÉGIA DO VAREJO E DA OFERTA DE

NOVOS SERVIÇOS, COMO FINANCEIROS?

l W; A primeira coisa a dizer é que no
fundo ninguém sabe como isso vai se
desenvolver, porque o mercado está
caminhando muito rápido. As mu-
danças são tão ágeis que ainda não
existem certezas tanto no caso da in-
ternet quanto dos serviços financeiros.
Porém é inegável que isso está mu-

CM COMO UM VAREJISTA PODE OTIMIZAR

A COMUNICAÇÃO COM O CONSUMIDOR

NAS OCASIÕES EM QUE ELE ENTRA EM

CONTATO COM A MARCA NAS LOJAS OU

EM OUTROS CANAIS?

IM Esse é um ponto interessante. O
foco na marca tem se tornado cada vez
mais sofisticado. As empresas têm

, dando as regras do jogo do varejo. O
modelo do varejista bem sucedido do
futuro é aquele que adota a internet,
que a abraça como uma forma de se
relacionar com o consumidor. Temos
visto alguns exemplos em categorias
nas quais a internet tem feito um es-
trago enorme. E o caso de música e »



literatura, em que é cada vez mais
difícil para um operador, que só tem a
loja física, competir. Agora, para ou-
tros varejistas que têm um mix de pro-
dutos mais amplo, como lojas de
departamento e supermercados, a
internet vem para agregar ao negócio.
No caso de varejo eletrônico, por
exemplo, as empresas estão perce-
bendo que com a web podem mudar o
mix de produtos, ter menos lojas,
disponibilizar boa parte dos serviços
pelo mundo virtual, oferecer serviços
multicanal e de forma híbrida, por
exemplo, fazer o pedido pela internet
e retirar na loja.

CM COMO o SERVIÇO DE ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR NO VAREJO PODE

AGREGAR VALOR À MARCA?

IM Para a maioria dos varejistas, o
principal desafio é entregar um bom
nível .de atendimento ao consumidor.
Por outro lado, para alguns entregar
um nível razoável ainda é um desafio.
Eu concordo que o atendimento é um
dos principais campos de batalha na
disputa pelo consumidor. Todo cliente
lembra muito bem de um aten-
dimento ruim. Por isso, o recruta-
mento de mão-de-obra é uma questão

importantíssima. Tenho falado com
varejistas de todas as regiões do
mundo e essa questão está presente
em todo lugar. Aqueles que têm su-
cesso investem muitos recursos, muito
dinheiro, em contratar as pessoas
certas e treiná-las.

CM ENTÃO A CONTRATAÇÃO E o
TREINAMENTO SÃO A MELHOR RESPOSTA

QUE O VAREJISTA PODE DAR AO DESAFIO

DE ENTREGAR UM BOM ATENDIMENTO AO

CONSUMIDOR?

IM O varejo é um negócio de pessoas,
então no final das contas uma
empresa varejista pode ter sucesso ou
morrer em função da qualidade das
pessoas que contratou e, conseqüente-
mente, em função do nível de serviço
que oferece ao consumidor. Essa
questão tem muita relação com a
cultura corporativa. Os varejistas mais
bem sucedidos conseguem interna-
lizar valores e fazer com que seus
profissionais os entendam e ofereçam
um serviço de qualidade em função
desses valores que são parte da marca.
Olhando globalmente, pouquíssimos
varejistas conseguem fazer isso. Um
exemplo é a Nordstrom, uma loja de
departamento nos Estados Unidos.

Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, a. 11, n. 119, p. 88-90, out. 2007.




