


O recém-criado programa visa o oferecimento

de serviços e soluções de informática, som e ima-

gem, bem como assistência técnica e serviços exclu-

sivos de pós-venda, ao consumidor - seja ele usuário

final, pequeno escritório ou empresa do SMB.

Ainda que a intenção da rede e o incentivo a esse

movimento sejam embrionários - ao se concretizar, no

futuro, tal direcionamento pode significar uma quebra

de paradigma -, a iniciativa do hipermercado francês

em território brasileiro indica um imenso potencial de

negócio, além de um bom exemplo, em terras tupini-

quim, a seranalisado.

Vislumbrados com o sucesso da Geek Squad, divisão

de serviços da Best Buy - uma das principais redes de ele-

trônicos de consumo nos Estados Unidos -, especialistas

apontam a venda de serviços como o caminho do ouro para

as revendas varejistas. Nas lojas da companhia norte-ame-

ricana, todos os equipamentos têm sua oferta amarrada a

serviços que podem ser pagos mensalmente. "Hoje, 20%

da receita da Geek Squad é proveniente de serviço. A meta é

de que, em 2010, esse número corresponda a 50% do total",

afirma o professor especialista Lemilson Almeida, do Progra-

ma de Administração do Varejo da Fundação Instituto de Ad-

ministração (Provar/FIA), da Universidade de São Paulo.

A empresa conseguiu, por meio de uma intensa campa-

nha de educação do cliente, transpor o maior desafio da ven-

da de intangíveis: demonstrar o valor da oferta. Entre outros

importantes pontos-chave das operações da empresa norte-

americana, como marca própria e fidelização do consumidor,

estão os vendedores, percebidos pelos consumidores como

verdadeiros consultores.

A part irdesse exemplo, desenha-se um modelo de negó-

cios que, guardadas as peculiaridades de cada país, no Brasil,

pode ser estendido a empresas de menor porte. "Não temos como di

mensionarquantas pequenas corporações compram nossos produ-

tos, porque, geralmente, é o próprio dono da companhia que

realiza as aquisições com seu cartão de crédito pesso-

al", indica Paparemborde. De acordo com o executivo,

em 200B, o Carrefour pretende focar no small busi-

ness. "Porém, acredito que dificilmente o número

de empresas compradoras supere o mercado do-

méstico", analisa.

Embora as empresas que navegam nas águas

do chamado SMB estejam no discurso de pratica-

mente toda a indústria de TI, pouco se sabe quanto à

maneira de atendê-las. "O mercado de pequenos comer-

NA TRILHA DA
OFERTA DE SERVIÇO
Direcionamentos importantes:

Não oferecer serviços gratuitamente
Educar o cliente a ter a percepção de valor do que
é ofertado
Criar pacotes de serviços com valores pré-fixados,
a partir de acordo com regras claras e transparentes
Desenvolver acordos com prestadores de serviços
e/ou outras empresas
Avaliar com cautela a implementação de operações
de comércio eletrônico e de marca própria

cios, lojas e empresas está largado. Não há ninguém ven-

dendo TI para eles", aponta o professor Almeida.

A orientação do especialista para as revendas de

tecnologia é que se especializem em determinados seg-

mentos, como, por exemplo, escritórios de advocacia ou o

setor de moda. "Mapeamos o mercado de moda. São 65 mil

empresas que faturam, juntas, aproximadamente R$ 6,5 bi-

lhões ao ano. É um setor que necessita de TI", revela. Frente

ao poder dos grandes varejistas, Almeida alerta ainda para a

oportunidade de o canal ser mais ágil no atendimento a esse

tipo de cliente: "Com soluções customizadas, a revenda po-

derá se diferenciar".

MÃOS A OBRA
Em contrapartida às oportunidades vislumbradas a partir

de novos modelos de oferta, Pedro Roccato, sócio-diretor da

Direct Channel, lembra que o canal pouco está preparado para

entregar serviços. "D consumidor não está disposto a pagar

por isso; ele exige o serviço como bonificação. E as revendas,

acostumadas a essa cultura, ficam desmotivadas a se arrisca-

rem nessa seara", explica. Para o especialista, cabe ao canal

educar o cliente sobre a proposta de valor e cobrar por ela.

"Se nem a revenda dá valor, porque o consumidor daria?

Não se pode oferecer serviço gratuitamente".

A orientação do consultor permeia também a

questão dos acordos comercias. Neste sentido, é

mais apropriado para esse tipo de relação com o

cliente manter valores pré-fixados por serviço. "Re-

gras claras e transparentes são essenciais. Contratar

a hora trabalhada é ruim para o cliente, pois ele está ne-

gociando no escuro", justifica o consultor.



Como essa nova linha de oferta não é D

ponto forte dos canais varejistas brasileiros, é

natural haver dificuldade em manter e encon-

trar mão-de-obra especializada ou, ainda, com

uma demanda flutuante, em conduzir a entrega

de forma ágil. Por isso, é senso comum entre

os especialistas indicar ao canal a formação de

alianças com prestadores de serviço ou demais

empresas capacitadas na área.

"Nota-se a crescente utilização do com-

putador nas compras pela internet; dobra-se o

crescimento desse tipo de compra. Isso signifi-

ca que as pessoas estão usando cada vez mais

esses equipamentos. E há ainda um aumento

das compras por consumidores de baixa renda,

endossando o PC como utensílio doméstico",

analisa o professor Dr. Cláudio Felisoni, coorde-

nador e idealizador do Provar. Na visão do estu-

dioso, o cenário representa uma oportunidade

para as grandes redes, que já estão se movimen-

tando nesse solo, no entanto, as possibilidades

de uma competição mais efetiva entre revendas

e gigantes do varejo estão essencialmente atre-

ladas a serviços. "Não é a assistência técnica e

a instalação, mas sim a operação dos pacotes

que facilitam a vida do usuário de forma práti-

ca", orienta o especialista.

Certamente, as grandes redes vão abo-

canhar uma parcela s igni f icat iva desse mer-

jaime
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PEDRO ROCCATO, DA DIRECT
CHANNEL: O futuro é grandioso
para as revendas que se
especializarem no pós-venda

cado, porém, "o canal varejista de TI pode

construir barreiras para minimizar o efeito da

concorrência em suas operações, desde que

estejam sustentadas por serviços diferencia-

dos", rat i f ica Felisoni.

Nos casos específicos de consumo domés-

tico, vale ressaltar a importância da pré-venda.

Vendedores preparados para atender à exata

necessidade dos clientes tornam-se essenciais,

tanto para satisfação do consumidor, como para

sua fidelização. De acordo com Roccato, cerca

de 60% das vendas feitas no varejo dizem res-

peito ao chamado 'primeiro computador'. Papa-

remborde, do Carrefour, dá outro número que re-

força esse panorama: "cerca de 70% dos nossos

clientes são totalmente leigos em informática".

O serviço de pré-venda não deve ser co-

brado, mas sim representar o pontapé inicial

da relação entre revenda e consumidor. Neste

momento, o canal tem a oportunidade de dar

ao cliente a percepção de valor do produto e do

serviço prestado. "Se a mãe de um universitário

chega à loja e o vendedor oferece apenas preço

e a cobertura de qualquer outra oferta, a relação

começou ruim. Agora, se ele extrai as informa-

ções necessárias sobre a necessidade do cliente

e oferece o que se encaixa melhor à família dele,

ganhou a venda, certamente", reflete Roccato,

da Direct Channel.

A lógica é simples: o consumidor pode

comprar um monitor em qualquer loja. O que o

levará a decidir a compra, teoricamente, seria

o preço, pois é um produto pouco suscetível

à d i ferenciação. Porém, com a cr iação de um

pacote de serviços agregado ao equipamento,

o conceito dessa peça se amplia, assim como

seu valor - trazendo maior lucratividade ao

empresário. "Mas isso depende da percepção

do varejista quanto à real necessidade do con-

sumidor. É o que faz a telefonia móvel: muitos

pacotes de serviços. Temos até dificuldade de

comparar. Trata-se de uma iniciativa que bus-

ca criar diferenciais sobre um produto que é

quase indiferenciável", ensina Felisoni.

"D futuro é grandioso para as revendas de

TI, tanto no pré, como no pós-venda", afirma

Roccato. D fato é que os canais varej istas têm

visto cada vez mais suas margens apertadas

e, para viabilizar uma operação lucrativa, não

há outra saída: eles terão de inserir serviços

em suas ofertas.

PLANEJAR É PRECISO
Embora os grandes varejistas ditem ten-

dências, algumas iniciativas são inviáveis e

desvantajosas para comerciante de menor por-

te. De acordo com Felisoni, sites de comércio

eletrônico têm de ser analisados com cautela

e, dependendo do tamanho do lojista, avaliados

em relação a que ponto esse tipo de operação é

compensadora. Para o especialista, a loja física

ancora a presença da marca. Já na internet, o

acesso pode ser limitado a um nicho específico

de consumidores e impossibilita a construção

de uma venda personalizada, com a formação

de pacotes de serviços.

Felisoni lembra que, na década de 60, os

supermercados ganharam força no Brasil, der-

rubando empórios e distribuidores locais. Com a

força dos grandes, sobraram apenas operações

diferenciadas, que respondem à conveniência do

cliente, como é o caso do Empório Santa Maria e

a Casa Santa Luzia. "A notícia ruim é que existe

um risco para as revendas isoladas e as médias,
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que estão em uma situação intermediária. Já as pequenas po-

dem ajustar suas operações de modo a se orientarem a ofertas

de serviços diferenciados", alerta. D conselho é que os canais

de médio porte reinventem seus negócios dentro dessa nova

perspectiva, diz o professor: "Pode-se repensar o número de

lojas ou reposicioná-las; o fato é que os hipermercados estão

entrando agressivamente na fatia de mercado que antes com-

petia às revendas", reforça.

Outra iniciativa que, para o especialista do Provar, deve ser

meticulosamente pensada é o posicionamento de uma ima-

gem própria. "Uma marca desconhecida tem que ser vendida

do preço médio para baixo, gerando uma margem que não é

suficientemente boa para o revendedor. Isso pode implicar na

qualidade do produto. Há de se ter muito cuidado com a utiliza-

ção desse conceito", avisa Felisoni.

Para Roccato, produtos de marca própria do varejo re-

presentam uma tendência mundial. Mas, o consultor tam-

bém faz ressalvas em relação à aplicação dessa tática: "É

necessário ter volume, qualidade, despertar uma percep-

ção de valor. Isso é que determinará o sucesso ou in-

sucesso do projeto. Montar o próprio equipamento é

fácil, difícil é sustentar a operação".

Já em relação à possibilidade de parceria com

grandes varejistas, os especialistas afirmam que é

preciso criar um programa sustentável para ambas

as partes, de maneira que não haja concorrência

entre eles. "Pode ser viável. Mas é uma operação

que tem de amadurecer gradualmente e irá acontecer

à medida que o mercado necessitar", finaliza Lemílson

Almeida.
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