
nhuma empresa com mais de 40 
anos. Na verdade, a maioria tem 
menos de 25 anos de fundação. 
Um site de e-commerce, como 
o E-bay, será o maior varejista 
do planeta”, prevê. “E, nesse 
cenário, quem mais sofrerá serão 
as marcas. De dez anos para cá 
temos observado claramente que 
há uma transferência de poder 
do consumidor das marcas para 
o relacionado aos varejistas. Isso 
acontece porque a partir de 1995 
muitos fabricantes deixaram de 
investir seus recursos em criação 
e expansão de brand equity e 
passaram a alocar seus recursos 
em ações de trade marketing. 
Ou seja, em vez de investir 
em propaganda, os fabricantes 
passaram a oferecer grandes 
descontos e vantagens para os 
varejistas que compram grandes 
quantidades”, explica sir Fitch. 

Nesse ponto, destaca o es-
pecialista, surgiram as marcas 
próprias dos varejistas, que se 
baseiam na sua capacidade de 
barganha com os fabricantes 
combinada ao fato de não preci-
sarem investir na valorização das 
marcas. “No futuro, as marcas 
próprias das grandes redes serão 
enormes. Em 2005 elas já repre-
sentavam 40% do mercado nos 
EUA”, diz Fitch, que observa que 
a rede inglesa Tesco, por exem-
plo, já segmenta seus produtos 
com marca própria em três faixas 
de mercado, conforme preço e 
valor agregado. Responsável pelo 
projeto da segunda rede organi-
zada de supermercados na Índia, 
Fitch aponta que a tal rede já 
começou com produtos de marca 
própria, em duas faixas de preço. 
“E olha que o negócio de super-
mercados conforme conhecemos 
acaba de chegar lá.”

Segundo Fitch, esse fenô-
meno reforça a tendência de 
que os investimentos em brand 
equity estão decrescendo con-
tinuamente, enquanto os de 
trade marketing não param de 
crescer. “Isso também explica 
a concentração. Nos EUA, para 
cada US$ 20 gastos em produtos 
alimentícios, US$ 16 são gastos 
em apenas quatro grandes vare-
jistas”, arremata Fitch. 

Hoje a Fitch & Co. tem 550 
funcionários em 20 escritórios 
distribuídos em 12 países, na 
Europa, Américas e Ásia, e é o 
braço de design em varejo do 
grupo WPP, atendendo líderes 
do comércio varejista mundial, 
como Wal-Mart, Best Buy, Har-
rods, HSBC e Nokia.

concretizar suas vendas. Por 
isso, eles sempre estarão mais 
próximos das pessoas que a 
mídia, que os publicitários e que 
os profissionais liberais”, afirma. 
“Isso faz com que a tendência 
das pessoas seja ter bons senti-
mentos em relação aos varejis-
tas”, completa.

Fitch lembra que essa co-
nexão entre os varejistas e os 
desejos do consumidor, embora 
bastante forte e relevante, tende 
a ser efêmera. “Pense nos gran-
des varejistas: Harrod, Selfridge, 
Macy, Neiman Marcus, todos 
homens sintonizados com seu 
tempo. Selfridge, por exemplo, 
era um grande showman, e 
ele entendeu o que as pessoas 
queriam na virada do século 20, 
que era grandeza. Aí ele fez o 
que Émile Zola chamou de ‘ca-
tedrais de compras’. Só que cem 
anos mudaram essa perspectiva 
e hoje os grandes varejistas são 
pessoas com perfil popular, como 
Sam Walton, do Wal-Mart, e a 
sua Luiza, do Magazine Luiza”, 
pondera Sir Fitch. 

Para ele, dentre todos os 
segmentos do varejo, o primeiro 
a refletir e assumir as transfor-
mações sociais é justamente o de 
alimentos, exatamente por ser 
o mais próximo do dia-a-dia das 
pessoas. “Antes mesmo de haver 
mulheres queimando o sutiã, 
o balcão de saladas nos super-
mercados já havia proclamado a 
liberação feminina. Ao oferecer 
verduras escolhidas e lavadas, 
os varejistas reconheceram que 
as mulheres haviam mudado e 
não queriam mais perder tempo 
com esse tipo de atividade”, re-
flete Fitch, que hoje acumula os 
cargos de presidente e chairman 
da Fitch & Co. com o cargo de 
diretor geral da Universidade de 
Artes de Londres. 

“Hoje as pessoas compram 
suas verduras pela internet e 
as recebem em casa, lavadas e 
cortadas conforme seu gosto. 
Eis um sinal claro dos nossos 
tempos”, aponta.

Bola de cristal
Revelando a mesma destreza 

com que analisa o passado, sir 
Rodney Fitch fala sobre o futuro 
com ares de pitonisa. “Em 20 
anos não haverá mais publici-
tários conforme os conhecemos 
e os varejistas que surgirão nos 
próximos anos vão dominar a 
Terra”, vaticina. “Se você ob-
servar os dez maiores varejistas 
do planeta, verá que não há ne-

Internacionalmente conhe-
cido como uma das maiores 
autoridades em design para o 
varejo — com mais de 40 anos 
de experiência como designer, 
uma empresa fundada em 1972, 
a Fitch & Co., que é parte do 
grupo WPP, e a gloriosa nomea-
ção como Cavaleiro do Império 
Britânico, dentre outras tantas 
honrarias —, Rodney Fitch é um 
futurologista de respeito no que 
se refere ao mundo do design 
para varejo e da comunicação 
das marcas por meio de espaços 
físicos, especialmente lojas. “Os 
comunicadores, de forma geral, 
são convencidos. Pensam que 
podem interpretar e comandar 
a sociedade. Perdem-se com a 
ilusão de ser o quarto poder”, 
diagnostica “sir” Fitch. “Já os 
varejistas não se preocupam com 
isso. Eles simplesmente tratam 
de refletir a sociedade porque 
precisam estar o mais próximo 
possível dos consumidores para 

“Sir” Rodney Fitch: varejo assimila transformações sociais 
mais rapidamente que empresas de comunicação

O varejo no topo da pirâmide
Especialista inglês afirma que grandes redes superarão as marcas na conquista do consumidor
Andréa Ciaffone
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 29, n. 1286, 26 nov 2007. Agências, p. 36.


