


o invés da razão é a emoção

que muda o varejo. Essa foi
a principal mensagem passa-

da pelos maiores players do

comércio varejista mundial, reunidos em

Nova York no início deste ano para a 97a

edição da convenção da National Retail

Federation, a NRF Big Show 2008. Durante

os dias 13, 14, 15 e 16 de janeiro, cerca

de 17 mil participantes - uma verdadeira

torre de babel, com 58 delegações interna-

cionais - buscavam na cidade a fonte das

tendências para o varejo mundial. Foram
mais de 20 palestras para ajudar os execu-

tivos do setor a pensarem como enfrentar

os novos desafios do mercado consumidor

no século 2 1 .

Considerado o mais organizado e bem
equipado referencial para a atividade varejis-

ta, o mercado norte-americano é responsá-

vel por quase metade de todo o movimento

do varejo mundial. A NRF é a associação

que congrega todos os setores lojistas e de

distribuição nos Estados Unidos. Traduzin-

do em números, representa l ,6 milhão de

estabelecimentos de varejo, 24 milhões de

empregados (um em cada quatro trabalha-

dores americanos) e um volume de vendas

de US$4,7 trilhões em 2006.
Com a participação de mais de 500

pessoas, a maioria organizada em grupos

e caravanas (veja box na página 23), os
brasileiros formaram a segunda maior

delegação internacional na NRF, perdendo

somente por um ponto percentual para os

canadenses. As duas delegações somadas
representaram 65% da presença estrangeira

no evento, que a cada ano tem atraído um
número maior de participantes do mundo

todo. De acordo com os organizadores,

o número de participantes nesta edição
cresceu mais de 15% em relação ao ano

passado.

Particularmente, neste ano, o mercado

americano não trouxe grandes novidades
nem grandes lançamentos. f\ situação

econômica dos EUA afetou em cheio as

apostas em novos investimentos. Por isso,



a parte do evento que mais atraiu a

atenção dos participantes foram as
palestras. Elas foram divididas em

Super Sessions - que eram os eventos

mais importantes do dia, servindo

como uma espécie de ponto de con-

vergência dos interesses - e sessões

paralelas. Nessas últimas, mais de 40
apresentações foram distribuídas em

três espaços: Convenções, Big ideas

e Design Studio.

Nove temas orientaram as apre-

sentações nas Super Sessions deste

ano. Na palestra "Dançando com as

Lojas", brincando com as palavras em

inglês e fazendo analogia ao reality

show americano "Dancing with the

Stars", o tema tratado foi a impor-

tância do design, da experiência do

cliente e da unidade e personalidade

das marcas. Outro trocadilho foi

usado para nomear a sessão "Bu-

siness Inteligence (BI) = Negócios

mais inteligentes", apresentada pelo

vice-presidente sênior de Tecnologia

da EMI Music, Michael Ballanco. Ele

mostrou como é possível usar as fer-

ramentas de Bi para entender melhor

as tendências, antecipar os desejos

do consumidor e identificar novas

oportunidades para crescer.

Apresentada pelo presidente da

The Gymboree Co., Mathew McCul-

ley, a palestra "Urna visão do topo

- Funcionários corno parceiros nos

rumos da empresa" demonstrou de

maneira muito simples como se apro-

ximar dos funcionários e compartilhar

os objetivos e pianos da empresa para

poder garantir que eles sejam alcan-

çados. Já a apresentação "Mercados

Transparentes - Barreiras que caem

e consumidores em ascensão" teve
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como foco as mudanças nas relações
de comunicação com o consumidor
e foi apresentada pelo vice-chairman
da Deloitte, Pat Conroy; pelo gerente-
geral da The Electric Sheep Co., Giff
Constabie; e pelo diretor mundial de
mercado interativo da Coca-Cola,
Michael Donnelly, que trouxeram

exemplos de abordagens inovadoras
para conquistar clientes através das
novas mídias.

"Qualquer coisa é possível -
Como a Harrods entende, antecipa e
inspira seus clientes" foi apresentada
por David Llamas, CIO da Harrods;
e por Bill MacDermott, presidente e
CEO da SAP Latin América. Os dois

executivos abordaram as estratégias
da tradicional empresa varejista
norte-americana relacionadas ao
uso da tecnologia como ferramenta
para gerar resultados para os clientes
e todos os acionistas. Na palestra
"Desenvolvimento de produtos hoje
- As regras mudaram, como mudar

também?", o vice-presidente
de Negócios para Internet
da Cisco, Mohsen Moazarni,
apresentou o palestrante
Tom Tapscott, autor do livro
Wikinomics. Tapscott deixou
claro que as adaptações que
devem acontecer nesse novo
cenário não vão demorar
muito, mas causarão muito
estrago ern quem não se
preparar e agir rápido.

"Administrando o caos -
Criando lealdade dos clientes
neste mundo conectado"
foi o tema apresentado pé o
chefe da Unidade de Negó-
cios de Varejo da IBM, Fred
Balboni, e pelo autor do livro
A whole new mind. Dan
Pink. Eles descreveram aos
participantes como a tecno-
logia vai ajudar as empresas
a conhecerem melhor seus
clientes e seus comporta-
mentos de compra. A maior
rede de varejo no mundo
marcou presença com o tema
"Sustentabilidade ambiental
no Wal-Mart", apresenta-
do por seu vice-presidente,

Leslie Dach. Ele demonstrou como
ser responsável socialmente pode
gerar resultados e corno a empresa
está empenhada em multiplicar seus
esforços para reduzir não apenas
seus custos, mas também os de seus
clientes e fornecedores.

Por fim, e com grande destaque
no encerramento do evento, a apre-

sentação "A era dos serviços nos
negócios de varejo" trouxe palestran-
tes brasileiros e mostrou a crescente
importância das estratégias desen-
volvidas aqui para o cenário mundial.
Após uma breve apresentação da
empresa de consultoria Couvêa de
Souza & MD, com Marcos Gouvêa
- que parecia retornar a maioria dos
assuntos abordados pelos demais
palestrantes -, foi a vez da vice-
presidente de Marketing do Grupo
Pão de Açúcar, Claudia Pagnano.
Ela apresentou uma série de ações
que já estão em funcionamento no
Brasil, como loja virtual com funcio-
namento em conjunto com loja física,
reciclagem de produtos, consciência
ambiental, linhas de produtos es-
pecíficos para targets específicos,
marcas próprias, auto-atendimento,
o uso de tecnologias de ponta em
etiquetas inteligentes, programa de
relacionamento com os clientes e
desenvolvimento de serviços adicio-
nais. Arrematando a sessão, o grupo
Gouvêa de Souza fez mais uma breve
apresentação com uma visão global
do Brasil e do mundo em uma nova
abordagem sobre o futuro do varejo:
a "5a Onda de ervíços".

A grande tônica deste ano em
grande parte das apresentações pa-
ralelas e nas do Studío Design foi a
importância das marcas e do design,
apontados como os principais fatores
que auxiliam e motivam a decisão de
compra. De acordo com os palestran-
tes, no "momento da verdade" são
esses os principais pontos a serem
trabalhados para manter e conquis-
tar clientes, gerar novos negócios,
ampliar canais e buscar diferenciais
competitivos.

Entre as opiniões expostas no
evento, ficou claro que o design
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não está mais restrito somente na

embalagem do produto, tampouco

na apresentação, funcionando como

uma extensão da marca. Em outras
palavras: sua "personalidade". Am-

bos devem representar todo o con-

ceito do produto ou serviço, do seu

visual à sua forma de exposição, do

contexto, do local onde será apresen-

tado, tocado, vendido, ou até mesmo

da loja em que será exposto.

Marca não é somente um logo.
Não é mais um produto. Pode ser um

estilo de vida. Em lojas como Dolce

& Gabbana, Donna Karan NX Tiffany

& Co., Ralph Lauren, por exemplo,

os produtos não destacam seus

preços nas etiquetas e algumas delas

nem mesmo colocam os preços nas
mercadorias. Elas sabem que o que o

cliente quer é sair da loja com o estilo

da marca, com o que ela representa

para a sociedade.

Mas essa regra não pode ser se-

guida em todos os casos. E quanto
mais commodity uma categoria

de produto for, menor será essa
influência. O preço continua sendo

um fator determinante para essas

categorias de produto, pois o critério

de qualidade não serve mais como

diferencial, já que todos os produtos
devem primar por ela.

Outro conceito abordado nas

palestras é algo que já faz parte de

nosso dia-a-dia. mas que muitos

varejistas ainda não dão real impor-

tância: as marcas próprias, Elas estão

tomando cada vez mais espaços nas

gôndolas, pois o valor percebido
pelo consumidor faz a diferença no

momento de decidir a compra e efe-

tivar o pagamento. Para se ter uma

idéia do volume que isso representa,

somente com suas marcas próprias,

o Wal-Mart vende mais do que

todos os produtos da Unilever e da

Procter&Gamble juntos no mundo.

Cada vez mais teremos produtos de

marca própria, mas os compradores

estão atentos: nem sempre eles são

os de menor preço.

Um ponto comum a quase todas

as apresentações foi a necessidade

de estar em sintonia com os con-

sumidores para poder entender e

antecipar suas reações, de forma que

se possa aprimorar o planejamento, a

coordenação e a execução das tarefas

e processos de venda. Em tudo isso

a tecnologia está presente. Seja nos

sistemas de etiquetas, nos displays

das lojas, nos caixas, no estoque, nas

redes de distribuição ou na comuni-

cação, tudo passa por bits e bytes.

Softwares e redes colaborativas

são novo modelo para garantir a
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interação entre as empresas, pois,

na maioria das vezes, esses softwa-

res são gratuitos. De acordo com o

Gartner Group, até 2010 a internet

será predominantemente dominada

por aplicativos globais - 75% dos

softwares serão como o Google e

Wikipédia: públicos, gratuitos, aces-

síveis e compartilháveis.

De acordo com pesquisa do setor,

o que também incentiva a adoção dos

sistemas colaborativos é a unificação

dos formatos proposta por esses

softwares, o grande vilão para 75%

dos pesquisados. O maior problema

para a integração nas diferentes

empresas são os formatos proprie-

tários, um ponto considerado para a

não-implementação, com 33% das

respostas.

Já representando um terço das

compras nos Estados Unidos, os

gift cards (cartões-presente) passam

agora a ter novas funções. Em mini-

CDs e DVDs, carregam informações

adicionais, passam a ter trailers de

filmes, guias de faça-você-mesmo,

entre alguns dos conteúdos apre-

sentados. Com isso o cliente passa

a usar, guardar e consultar seu car-

tão - com ou sem crédito - levando

a marca a mais urna vitrine, bem

como a experiência do cliente a mais

um nível.

O pavilhão de exposições estava

dividido em dez áreas diferentes:

X08, a Loja do Futuro (veja box), NRF

Studio Design (veja box), Pavilhão

Verde, Arts (dedicado à tecnologia),

Veteranos de Guerra, Experiência

do Consumidor, Fundação NRF,

Quiosques, Cadeia de Fornecimento

e Big Ideas Boulevard (com sessões

interativas).

O Pavilhão Verde foi um dos

espaços que mais chamou atenção

dos visitantes. Composto por l l

empresas, tinha corno preocupação
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a reciclagem e uso de materiais
"ambientaímente corretos",

seja nos cartões de presentes,
seja no uso e reaproveitarnento

de papel. O assunto sustenta-

bilidade foi muito mais rico do

que os expositores. Durante

as palestras foram vários os

casos e apresentações de em-

presas que já estão investindo
ern ações de sustentabilidade

na busca de rentabilidade e

margens maiores.

Um exemplo, novamente

do Wal-Mart, demonstra o

ganho em escala e o que isso
representa para as margens de

contribuição nesse negócio.
Uma pequena lâmpada foi

descoberta como inútil nas

geladeiras. O simples aban-

brinquedos nova-iorquinas, a

Fao NX os visitantes puderam

observar um verdadeiro mo-

delo de exposição e venda de
produtos. Uma das seções da

loja é decorada como se fosse

um berçário, com vendedores
vestidos de enfermeiras e

médicos para auxiliar o cliente

na escolha da boneca ideal.
Ao lado dos berços, todos

os possíveis acessórios para

esse novo "bebê" ficam ex-

postos, prontos para a criança
escolher.

Ainda no conceito de ex-

periência do cliente, ao invés

de os expositores ficarem so-

mente com seus estandes na
feira, este ano eles puderam

experimentar outra moda-

dono desta lâmpada em todas
as geladeiras da rede gerou uma

economia de mais de US$ 1 milhão

para a rede. Outro exemplo foram as

lojas-piloto do Wal-Mart, que com

várias inovações de redução de con-

sumo de energia, reaproveitarnento

de recursos e design verde, se pagam

em menos de dois anos.

Durante o evento, foram organi-

zadas visitas guiadas ao centro de
Nova York, onde os participantes

puderam ter uma idéia de como fun-

ciona o maior e mais ativo mercado

de varejo no mundo. A experiência

de consumo pôde ser avaliada em
algumas lojas, especialmente nas

de alto valor, como a Ralph Lauren.

Nesses locais, os produtos deixam
de ser apresentados em gôndolas

para compor ambientes onde possam

representar o estilo da marca.

Esse mesmo conceito estava

presente em outras lojas, mostrando
como a exposição dos produtos pode
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favorecer a experimentação do cliente,

ajudando-o no processo de decisão de

compra, No setor de louças da Bloo-

mingdales, por exemplo, os artigos

estão expostos em mesas postas e

decoradas como se fossem ser usa-

das para um jantar de verdade. Dessa

forma, o processo de escolha fica mais

fácil, pois os produtos estão dispostos

como o consumidor está acostumado

a vê-los no seu dia-a-dia.

Nas lojas de produtos infantis,

onde os jovens consumidores se

encarregam das decisões de compra

e os adultos ficam com a tarefa de

pagar a conta, o layout também é

especialmente pensado para facilitar

o processo de compra. As gôndolas

são adaptadas para que as crianças

possam brincar com os produtos,

expostos nas partes baixas das pra-

teleiras, e os adultos possam buscar

informações como funcionalidades,

características e preços nas partes

mais altas.

Em urna das principais lojas de

lidade de apresentação. No

Big Ideas Boulevard. os expositores
poderiam fazer apresentações de seus

cases, produtos, lançamentos em 20

apresentações e palestras.

Com muito conteúdo, várias

oportunidades de negócio e uma

infinidade de formatos e opções,

o evento apresentou também o

resultado de uma pesquisa com as

principais tendências para o mercado

varejista. Em urna concorrida pales-

tra, profissionais da empresa de con-

sultoria Deloitte mostraram as idéias

que devem direcionar o comércio de

loja nos próximos anos. A primeira

delas é a responsabilidade social,

em um mercado onde os consumi-

dores definem o que querem dando

preferência a produtos que abracem

causas sociais, além de exigir que os

varejistas adotem medidas para redu-

zir os danos ao meio ambiente.

Outra tendência é o crescimento

fora dos EUA. Os consultores da

Deloitte observaram que o mundo

terá um crescimento maior que o dos



Estados Unidos e com isso o consu-

mo deve ter um grande impulso fora

do país norte-americano. A recessão

interna, a desvalorização do dólar e

as dúvidas dos americanos com o

futuro da sua economia e cenário

político deverão reduzir o fôlego do

país mais consumista do mundo. A

expansão dos varejistas globais deve

ser maior em países emergentes.

Em um mundo onde tudo parece

igual ou muito similar, restando aos

produtos e serviços pouco espaço

para se diferenciarem, a comoditiza-

ção parece ser inevitável. E a forma

de evitar isso é buscar diferenciais

ligados a fatores emocionais, como

identificação com a marca ou mesmo

com suas experiências de compra.

O mercado indiano, considerado

o mais promissor neste momento,

é outra aposta da Deloitte. Por sua

grande classe média, a grande po-

pulação de universitários e o tipo

de trabalho que eles desempenham

hoje no mundo, a índia tem uma

enorme quantidade de consumi-

dores qualificados e com poder de

compra.

O investimento em serviços tam-

bém foi destacado pela consultoria.

Vender mais e vender outras coisas

para quem já é seu cliente parece ser

o modo mais prático de aumentar

receitas. Um exemplo citado foi a

rede Best Buy, que criou uma divi-

são de negócios específica chamada

"Geek Squad" para fazer instalações

de eletrônicos nas casas dos clientes.

O Wal-Mart também está investindo

em serviços de saúde e bem-estar.

Isso sem falar na ampla variedade de

produtos financeiros oferecidos por

redes do mundo todo.

De acordo com a Deloitte, os

países emergentes passarão a investir

nos mercados mais desenvolvidos. O

tradicional caminho dos investimen-

tos deverá se inverter e os países em

desenvolvimento é que vão ajudar os

grandes grupos, injetando recursos

ou adquirindo o controle de varejistas

de países desenvolvidos.

Outros temas abordados foram a

integração de multicanais, onde a si-

nergia entre as lojas físicas e a internet

garante conveniência e gera melhores

e mais experiências dos clientes com a

marca, e o varejo como canal de pro-

paganda das marcas globais, em um

cenário onde a indústria dependerá

cada vez mais das lojas para estreitar

seu relacionamento com os consumi-

dores e elevar as vendas.

Com esse cenário à frente, aos

varejistas brasileiros resta agir ante-

cipadamente, usando a criatividade,

a qualidade de nosso atendimento

e de nossa rnão-de-obra para poder

atender melhor os clientes com os

melhores produtos e serviços. A

mensagem final da convenção da

NRF deste ano pode ser resumida

na seguinte frase: é preciso ter muita

ação para gerar resultado.

CONTATO
National Retail Federation {NRF)
www.nrf.com

Text Box
Fonte: Revista do Varejo, a. 4, n. 46, p. 16-25, fev. 2008.




