
Para rede dos EUA, futuro está na sofisticação 
 
De um lado da Staples, de Needham, em Massachusetts, está o passado desta rede de 
fornecimento de materiais de escritório. Pastas simples de papel manilha estocadas em caixas 
genéricas azuis são vendidas a US$ 6,29 o lote de 100. Seis fileiras além, do outro lado da 
loja, está o que a Staples acredita que é o seu futuro: uma dezena de pastas de arquivos 
feitas de um material mais grosso e decoradas com listras pretas e amarelas estão dispostas 
em uma mesa de imitação de mogno, como suéteres na J. Crew. Elas não possuem etiquetas 
de preço. Em vez disso, num sinal discreto sobre a mesa pode-se ler US$6,99 a dúzia. 
 
A Staples está tentando transformar artigos de escritório comuns em algo sofisticado. 
Inspirada em lojas requintadas como a Crane & Co. e a Papyrus, uma nova marca própria 
chamada "M by Staples" está presente em agendas com capas de couro, várias linhas de 
artigos de escritório, porta-cartões e as pastas de arquivo nas quais ela deposita tantas 
esperanças. E em breve: clipes para papel "haute couture". Parecidos com grampos de cabelo, 
eles serão vendidos em pacotes de 30 unidades por US$ 5,99. Os clips normais custam US$ 
1,99 por mil unidades. 
 
A linha M - o nome é uma referência ao slogan da Staples, "My Style, My Way" (Meu Estilo, 
Meu Jeito) - lançada no fim de 2007 com mais itens como os percevejos de grife, planejados 
para breve. O objetivo: vendas com maiores margens no altamente competitivo mercado de 
artigos e materiais para escritório. "Em vez de 100 pastas por US$ 6,29, nas quais perdemos 
dinheiro, os clientes poderão comprar 12 pastas por US$ 6,99, onde faremos dinheiro", afirma 
Jevin S. Eagle, vice-presidente de promoção de vendas de mercadorias da Staples. A marca M 
será vendida junto com a marca interna da Staples. O presidente executivo da companhia, 
Ronald L Sargent, quer que as vendas dos artigos de marcas próprias, que representaram um 
quinto da receita de US$ 19 bilhões em 2007, passem a responder por quase um terço das 
vendas "nos próximos anos". 
 
O esforço para se tomar elegante acontece em um período delicado para os varejistas. Os 
gastos dos consumidores estão diminuindo e a frequência com que eles visitam os shoppings 
também. Nos últimos três trimestres, as vendas nas lojas da Staples caíram depois de cinco 
anos de crescimento. Em 4 de março, a Staples reduziu sua previsão de lucro para 2008 e 
Sargent disse a analistas que "estamos batendo com força no fundo dessa recessão". O preço 
da ação da companhia vem superando a de concorrentes que vêm tendo mais dificuldades, 
como a OfficeMax e a Office Depot, mas mesmo assim caiu 13% nos últimos 12 meses. Agora, 
"as pessoas vão querer qualidade muito elevada a preços bem baixos", afirma Michael J. 
Silverstein, sócio sênior da consultoria Boston Consulting Group. "Elas estão gastando mais em 
poucas categorias, enquanto estão gastando menos em 20 categorias." 
 
"Em vez de 100 pastas por US$ 6,29, queremos vender 12 pastas por US$6,99", diz o 
vice-presidente da Staples 
 
Executivos da Staples afirmam que a marca M vai repercutir, mesmo numa recessão. Como 
evidência do valor da marca, eles apontam para o seu produto mais caro, uma maleta de 
viagem de nylon que custa US$ 149, que segundo eles é comparável a uma valise Tu-mi de 
visual parecido, que custa US$ 500. Mas é certo que eles estão passando por apuros: nos 
últimos dois meses, a Staples diminuiu o ritmo de contratações em sua sede; reduziu o 
orçamento de capital para 2008 em US$ 50 milhões, ou 10%; e está economizando com 
anúncios promocionais. 
 
A "M by Staples" é o ápice de uma grande mudança na estratégia da companhia para suas 
marcas próprias. Em uma reunião do conselho de administração em março de 2003, Eagle 
apresentou o plano de crescimento da Sargent para as marcas internas, que na época era 
priorizar as alternativas mais baratas e de qualidade inferior. Alguns diretores ficaram 
apavorados. Conforme lembra Eagle, Richard Currie, ex-presidente da rede canadense de 
supermercados Loblaw Cos., disse que eles deveriam seguir o caminho oposto. A marca 
Presidenfs Choice da Loblaw era pioneira na transformação das marcas próprias de algo 
genérico em algo respeitável. 



 
Por sugestão do conselho, a Staples remodelou as marcas próprias. Sargent insistia que Eagle 
deveria reorganizar primeiro os produtos básicos da Staples, antes de acrescentar uma linha 
"premium". Eagle estudou grupos varejistas como a Marks & Spencer, Target e Tesco. A 
companhia chegou mesmo a banir o termo "marca própria", que remetia às latas branco e 
preto dos legumes Brand X. Logo, mercadorias baratas e as pechinchas estavam fora. Em seu 
lugar entrou uma nova Unha de ofertas de melhor qualidade, comercializadas com a logomarca 
da Staples. As novas ofertas com a marca Staples pegaram, respondendo por 22% das vendas 
em 2007 contra apenas 8% em 2003. Desde então, as margens brutas aumentaram de 24% 
para 28%. 
 
Agora, Eagle, um ex-consultor da McKinsey & Co. para grupos varejistas especializados em 
moda, deu o próximo passo rumo ao mercado mais sofisticado com a linha M. No começo, os 
gerentes das 1.700 lojas da Staples na América do Norte resistiram ao plano. Eles achavam 
que os clientes iriam reclamar das versões caras de itens do dia-a-dia comprados em grandes 
quantidades, como os clipes de papel. Mas Eagle se ateve à pesquisa que mostrara que os 
clientes queriam fornecedores de artigos para escritório mais profissionais e atendimento 
personalizado. Apesar do momento difícil da economia, Eagle tem aspirações grandiosas: "Esta 
marca será tão boa que dá para vislumbrar uma loja somente para ela". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 mar. 2008, Tendências & Consumo, p. B4 


