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São recorrentes as análises e avaliações sobre o relacionamento entre os setores industrial e 
varejista e as reações que daí emergem. Mas é justamente dessas "brigas e reconciliações", ou 
seja, do impacto que cada um exerce sobre o outro, enquanto organismos econômicos em 
constante mutação, que nascem as alternativas e decisões para a melhora do processo 
produtivo, da distribuição, dos indicadores de desempenho das atividades comerciais e, 
conseqüentemente, do desenvolvimento econômico do País.  
 
Alinhar os pontos de vista, conhecer um ao outro e estreitar essa relação a ponto de firmar um 
casamento, levando a indústria para o varejo, é um grande desafio. Como na vida pessoal, é 
necessário abdicar de desejos próprios, dedicar-se e unir esforços em prol de um objetivo 
maior, para um futuro promissor. Se no mundo dos negócios a idéia é criar essa oportunidade 
para abrir mais uma frente, ainda é preciso saber administrar, e bem, o relacionamento com 
os parceiros e canais de vendas já existentes. Dessa forma, estabelecer confiança e 
transparência nessa relação são os primeiros passos para o sucesso do negócio. 
  
Por outro lado, estar no varejo, seja por meio de uma rede de lojas próprias ou franqueadas, 
significa para a indústria a grande chance de conhecer, entender e se relacionar com os 
consumidores. Essa oportunidade propicia maior atenção aos detalhes, às preferências, 
solicitações, demandas e exigências dos seus clientes. As informações obtidas por meio desse 
canal de comunicação que se abre se tornam a veia principal que une varejo e indústria. Dele 
surgem idéias e sugestões de melhorias estruturais e organizacionais para as duas pontas.  
 
Todo esse conhecimento estratégico passa, então, a ser incorporado pela organização, 
gerando para o canal de venda da indústria a criação de novas linhas, específicas e exclusivas, 
além de serviços diferenciados, com valor agregado, como atendimento per-sonalizado, 
instalação, garantia e pós-venda.  
 
Outros aspectos positivos que a relação proporciona é a modernização e a otimização dos 
processos de negócios, não somente nas áreas funcionais, como também em todas as áreas da 
indústria, promovendo a integração dos sistemas e a elaboração de planejamentos focados 
para alcançar a redução de custos e crescimento em escala.  
 
A percepção de toda essa grande estrutura e os resultados positivos que dela surgem são 
sensivelmente percebidos no momento em que ambos os setores começam a agir 
conjuntamente em prol da gestão de todo o processo.  
 
Já que a idéia é abrir uma porta sem fechar outras, ou seja, verticalizar para poder crescer, é 
necessário não se tornar concorrente direto dos demais canais. É preciso equilibrar e estipular 
metas, regras e objetivos diferentes. Essa distinção é importante para alimentar, sustentar e 
fortalecer o ciclo comercial do mercado em questão, tornando-o democrático, acessível e 
alinhado às expectativas e necessidades dos mais variados públicos.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12 mar. 2007. Opinião, p. A3.  
 


