


NO INÍCIO DE ABRIL, A CON-

SUMIDOR MODERNO TEVE o
PRIVILÉGIO DE INTEGRAR A

DELEGAÇÃO ORGANIZADA
PELA CONSULTORIA GOUVÊA DE SOUZA &
MD PARA PARTICIPAR DO WRC (WORLD

RETAIL CONGRESS), EVENTO QUE ACONTE-
CEU EM BARCELONA, NA ESPANHA, E REU-

NIU A ELITE MUNDIAL DO VAREJO PARA DIS-

CUTIR AS MELHORES ESTRATÉGIAS, IDÉIAS,
INOVAÇÕES E O FUTURO DO SETOR QUE

MAIS MOVIMENTA O COMÉRCIO E OS NEGÓ-

CIOS NO MUNDO. Empresas como Ca-
sas Bahia, O Boticário e a Livraria Cul-

tura, que concorreram aos prêmios glo-

bais de varejista do ano em diferentes
categorias, fizeram parte da delegação.

Assim como já aconteceu durante o
NRF (National Retail Federation), o
evento contou com um apelo mais dra-
mático por conta do pano de fundo iné-
dito na economia contemporânea. A
crise americana iniciada com a bolha
imobiliária se alastra com a queda de
gastos por parte do consumidor ameri-
cano e impacta diretamente o varejo.
Para se ter uma idéia, o consumo norte-
americano é duas vezes e meia o PIB bra-
sileiro. Em 2007, enquanto o PIB nos
EUA foi de US$ 11.5 trilhões, o comér-
cio varejista representou US$ 4.5 trilhões.
No Brasil, o PIB no ano passado foi de
US$ 1.5 trilhão, enquanto que o comér-
cio varejista ficou na casa dos US$ 141 bi-
lhões. Em 2007, o comércio varejista
cresceu 9,6%, o volume mais alto dos úl-
timos dez anos, segundo o IBGE (Ins-

tituto Brasileiio de Geografia e Esta-
tística). A preocupação foi notada já na
abertura do congresso. Martin Wolf, co-
mentarista-chefe de economia do jornal
britânico "Financial Times", expôs o
cenário para os próximos anos. E o re-
cado foi claro e direto. Passamos por um
momento de uma grande reviravolta
nos negócios, sem precedentes nos úl-
timos 20 ou 30 anos. Com o êxito al-
cançado pelo modelo econômico nos
últimos 25 anos, acreditou-se que está-
vamos imunes a crises. Assim, o sucesso
levou todos a excessos os quais condu-
ziram a economia ao colapso. A velha
história das bolhas repete-se agora com
um novo invólucro. Os bons tempos
promoveram uma superoferta de crédi-
to, resultando numa especulação sem
precedentes e em mais crédito facilita-
do, provocado pela liquidez corrente no
mundo e a procura por ativos financei-
ros e operações sofisticadas. No momen-
to atual, se alardeia a necessidade de ati-
vos seguros.

Um dos problemas enfrentados ho-
je é a pouca, ou nenhuma, familiaridade
da nova geração com a influência dos ci-
clos econômicos e o seu efeito no mun-
do dos negócios, propiciando uma visão
errônea de que a economia mundial es-
tava em uma rota de crescimento cons-
tante e que estaríamos imunes a reces-
sões. Porém os ciclos econômicos estão
aí e um outro problema se sobressai: o
contraste no crescimento entre os países
emergentes e os desenvolvidos. De 2001

para cá, a economia dos chamados
emergentes cresceu mais do que três ve-
zes em relação dos países mais desen-
volvidos. As perdas geradas pela bolha
imobiliária americana já atinge a casa do
US$ l trilhão.

O cenário traçado por Wolf é de
momentos ainda mais difíceis provo-
cados pelo excesso de euforia vivido até
recentemente. As commodities se man-
terão em alta, embora com um compo-
nente apreciável de especulação embu-
tido. Porém, face ao crescente consumo
das famílias menos abastecidas, esse fe-
nômeno não vai parar enquanto as eco-
nomias emergentes continuarem no
atual estágio de crescimento. Segundo
ele, os juros continuarão baixos e a ten-
dência é que continuem caindo, o que
dependerá do sucesso dos Bancos Cen-
trais no controle da inflação (que tendem
a aumentar). O dólar, por sua vez, con-
tinuará a trajetória de desvalorização. O
saldo crítico apresentado pelo econo-
mista é o lacônico fim de um período
em que os EUA viviam fartamente como
grande emprestador de divisas do mundo
e grande e contumaz gastador dessas
divisas. Os dois déficits gigantescos de-
verão ser gerenciados sob um outro mo-
delo e sob a luz de uma recessão, que Wolf
acredita não passar antes de 2010.

Para o futuro próximo, a visão é de
um mundo obrigatoriamente más ba-
lanceado, tanto na economia como nos
sistemas financeiros globais, para coibir
os absurdos excessos cometidos nos



últimos anos. Vários países emergentes
apresentarão problemas por conta da
queda de demanda americana. A vul-
nerabilidade da construção civil impac-
tará grandes países exportadores, como
Alemanha, Japão e China, o que deve
ocasionar até um refresco no crescimen-
to contínuo de países emergentes. O
economista finalizou dizendo que te-
mos dois riscos potenciais pela frente. O
primeiro diz respeito a um não-alinha-
mento mundial para se unir e vencer
conjuntamente essa crise, balanceando a
economia, o que significaria um menor
crescimento nos países emergentes. O
outro risco se dá por conta das eleições
americanas e a possibilidade grande de,
sob um novo governo, aumentarem as
medidas protecionistas, cenário alta-
mente provável para o caso de uma vi-
tória democrata, principalmente do
cortejado Obama.

DA CRISE, A OPORTUNIDADE

Anders Dahlvig, CEO da Ikea, em-
presa sueca que é líder mundial em
produtos para o lar no estilo "faça você
mesmo", impressionou pela sua deter-
minação em remar contra a maré. O
executivo acredita que a crise provocada
pela desaceleração da economia ameri-
cana representa uma oportunidade ex-
celente para se diferenciar e motivar
ainda mais a equipe e se distanciar da
concorrência. Escorada por uma robus-
tez financeira, a Ikea irá acelerar inves-
timentos em mercados emergentes, co-
mo o Leste Europeu, a China e a Rús-

sia. Dahlvig descartou sumariamente a
possibilidade de investimentos na índia,
devido à legislação local que proíbe
controle total do capital por parte de
empresas estrangeiras no varejo. O cres-
cente aumento da renda dos países
emergentes os torna uma alternativa
bem viável para a diversificação de in-
vestimentos em detrimento das praças
mais saturadas.

Aliás, os países emergentes repre-
sentados por Brasil, Rússia, índia e
China (BRIC) são as grandes vedetes
do momento, a julgar pelos depoimen-
tos vindos dos principais executivos de
varejo e pela expectativa gerada em suas
apresentações. O Brasil, na ausência do
ministro do MDIC (Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio),
Miguel Jorge, esteve representado por
Ivan Ramalho. O secretário convidou
todos a investirem no Brasil. Segundo
ele, o País sanou os principais proble-
mas econômicos, como inflação e buro-
cracia, e tem uma maior presença no
mercado global a partir do crescimento
contínuo das exportações e importa-
ções. Citou também alguns indicadores
que atestam o crescimento da renda e
do consumo por parte do brasileiro.

A conclusão dos especialistas é que
os países que fazem parte do BRIC
apresentam grandes oportunidades de
negócios, aliadas a múltiplas carências,
como ausência de marcas fortes, neces-
sidade urgente de organizar e integrar
toda a cadeia de suprimentos, incre-
mentar os conceitos de lealdade e cre-

dibilidade do consumidor às marcas,
gerenciar as marcas e disseminar as me-
lhores práticas de gestão e treinamento.
O ponto negativo concentra-se no ex-
cesso de regulamentação e na burocracia.

O CRESCIMENTO

SUSTENTÁVEL

E O CONSUMIDOR

Um outro tópico altamente relevan-
te e que mereceu a atenção dos partici-
pantes do WRC é a sustentabilidade no
varejo. Um debate caloroso sobre o te-
ma contou com a presença de um dire-
tor da ONU, do Greenpeace e de lí-
deres empresariais. Todos demonstra-
ram preocupação com a crescente onda
de protecionismo e o seu impacto direto
na gestão de uma agenda sustentável. E
senso comum de que em períodos difí-
ceis os políticos não assumam a sua res-
ponsabilidade, omitindo-se da dura rea-
lidade de encarar os problemas. E um
cenário propício para a opinião pública se
voltar contra as empresas e empresários.

A jornada da sustentabilidade é um
tema tão sério que todos foram unâ-
nimes em desencorajar as organizações
a levantarem essa bandeira por modis-
mo se suas ações não correspondem à
expectativa e realidade. O Greenpeace,
por meio de seu diretor-executivo Gerd
Leipold, elogiou a disposição das em-
presas debaterem o tema, lembrando
que há apenas três anos esse assunto
sequer era comentado. Porém o execu-
tivo acredita que somente a pressão in-
tensa da sociedade poderá efetivamente



mobilizar as empresas a se engajarem
nesse processo.

De todos os desafios que se inter-
põem para as companhias empreende-
rem e gerarem um novo ciclo de cresci-
mento sustentável, o mais crítico reside
na compreensão dos anseios do consu-
midor e em criar uma nova agenda de
relacionamento e lealdade, movida à
emoção e aos sentimentos.

Os mandamentos atuais abrangem
a conexão direta com o consumidor: o
que fazer a mais para encantá-lo, como
ser amado por ele, dentre outros. A pri-
meira pessoa nunca esteve tão em evi-
dência. Tudo é sobre o meu mundo, meu
espaço (my space), minha pessoa. Cada
indivíduo se sente mais poderoso do que
nunca. Isso se reflete nos posicionamentos
das empresas. Confira os exemplos.
AMAZON: tenta me conhecer. Somente
para mim.
MY SHAPE: meu perfeito eu.
AVON: unindo as pessoas.
NlKE WOMEN: pessoas como eu.
FACEBOOK: todos os meus amigos.
BARCELONA: meu tipo de gente.
APPLE: humanizando a tecnologia.
WHOLE FOODS: mundo natural.

O recado para as empresas não pode
ser mais claro. Não é mais sobre fisgar o
consumidor com mensagens. É preciso
inspirá-lo, humanizar a empresa, convi-
dá-lo a participar, fazê-lo sentir-se espe-
cial e tratá-lo como um indivíduo, de
forma direta e pessoal.

MEIOS ELETRÔNICOS
DE PAGAMENTO

Antônio Lúcio, CMO (Chief Mar-
keting Officer) da Visa, principal pa-
trocinadora do evento, explorou que o
atual negócio da empresa se concentra
nos meios de pagamentos eletrônicos
representados pelo crescimento da tec-
nologia relacionada ao dinheiro. As
perspectivas e oportunidades são imen-
sas, uma vez que, atualmente, mais de
60% das transações são feitas com che-
ques ou dinheiro vivo. No momento, as
operações de débito representam a área
de maior crescimento.

Lúcio defende, ardorosamente, o
uso de tecnologia da informação na

Empresas brasileiras de destaque
O World Retail Congress celebrou também as empresas que tiveram as melhores

performances em diferentes categorias: Multimercado, Inovação, Campanha de

Marketing, Liderança, Mercado Emergente, Comércio Eletrônico, Responsabilidade

Social, Empregador, Destino e Varejista do Ano.Três empresas brasileiras foram

escolhidas entre as melhores do mundo e merecem ser valorizadas pela conquista.

A Casas Bahia foi uma das seis finalistas na categoria Varejista do Ano, vencida pela

badalada Tesco. O O Boticário foi finalista na categoria Mercado Emergente e a

Livraria Cultura em Comércio Eletrônico.Trata-se de uma conquista a ser

comemorada e reconhecida. Afinal, trata-se de três empresas lideradas pelos seus

proprietários, que cresceram pela inspiração e transpiração desses empreendedores,

com todas as dificuldades inerentes a quem se encoraja a empresariar no Brasil.Três

empresas, três famílias, três marcas de sucesso que empregam milhares de funcionários

e fazem todos os brasileiros sentirem-se orgulhosos e parte desse sucesso.

gestão de negócios como elemento in-
dispensável diante da fragmentação da
base de consumidores e as diferentes
opções de mídia para atingi-lo. Ele res-
salta que entramos na era do micro-
marketing para elevar o valor de marca
e tornar marcante a experiência do cliente
no ponto-de-venda. Para tanto, a
renovação deve ser concebida no ponto-
de-venda, no qual se dá o momento da
verdade do consumidor com a marca, e
a ação tem de ser imediata, como a
emissão de apólices de cartões de cré-
dito em tempo real.

DESTAQUE NO
VAREJO GLOBAL

O CEO do Carrefour, José Luis
Duran, principal palestrante do evento,
mostrou os motivos que o fazem um das
mais destacadas lideranças do varejo
global. O executivo deu um panorama
sobre o cenário atual. A inflação é cada
vez mais um tormento na vida das
empresas, estando presente em todas as
atividades. O aumento do custo dos com-
bustíveis encarece o custo de manuten-
ção e aumenta as despesas com trans-
portes, o preço de energia elétrica sobe e
concretiza-se um cenário atroz. A eco-
nomia global sai de um cenário de de-
flação e a inflação mostra as suas garras.
É, sem dúvida, o maior desafio pelo qual
as empresas passam em sua história re-
cente. O consumidor começa a perceber
que o seu poder de compra está ero-
dindo e a demanda por novos produtos

e serviços ultrapassa em muito o cres-
cimento da renda das famílias. E só
acompanhar as recentes filas e frenesi
criados por conta do lançamento do
iPhone, agora na Europa, do novo jogo
Nintendo Wii, da incrível procura por
Nespresso e sua máquinas de café, com
vendas superiores a € 1,2 bilhões ao ano,
e por aí afora. Buscar a diferenciação e
investir em inovação, embora as dificul-
dades sejam cada vez mais evidentes,
representam um caminho sem volta.
Porém, caso se falhe na busca de mode-
los ou estratégias inovadoras, as empre-
sas devem buscar outras alternativas.

Alie-se a isso uma fragmentação
total do mercado e uma convergência
cada vez mais ampla de empresas ofer-
tando produtos similares. Todos concor-
rem entre si pela atenção e pelo dinheiro
do consumidor. As implicações na
cadeia de suprimentos são abrangentes.
A procura pelo equilíbrio entre oferta e
demanda, produtos de qualidade, res-
ponsabilidade social e o desenvolvimen-
to sustentável são parte preponderante
do dia-a-dia do varejista moderno. E
não se trata de modismos. Na busca pela
competitividade, deve-se criar vanta-
gens e diferenciais em todas as frentes.
Uma forma de se diferenciar é apostar
na web 2.0. Duran dá a receita de su-
cesso para o varejo 2.0:
1 Criar marcas locais líderes.
2 Oferecer produtos inovadores.
3 Fazer uso inteligente da Tecnologia
da Informação (TI).



4 Trabalhar com as comunidades locais
para engajá-las num modelo de cresci-
mento sustentável.

O Carrefour está ousando e inves-
tindo em múltiplos formatos. Um
exemplo dessa proposta encontra-se na
abertura de pequenas lojas, com até 200
metros quadrados, com a logomarca da
rede. Isso estava fora de cogitação até
três anos atrás e o modelo já foi imple-
mentado no Brasil, na Argentina e na
Espanha. A marca terá um foco cada
vez mais importante, a inovação terá de
ser mais acelerada e, finalmente, a
empresa começou a utilizar a TI a ser-
viço do cliente. Até recentemente,
confessou Duran, a empresa sequer
cogitava em fazer uso de CRM (Custo-
mer Relationship Management), que
hoje é o pólo central da proposta de
valor ao cliente da companhia. O pro-
grama de fidelidade implantado na
França já conta com mais de dez mi-
lhões de membros ativos.

Agora a empresa busca individua-
lizar os relacionamentos a partir do
conhecimento cada vez maior das ne-
cessidades e expectativas de cada consu-
midor. Os números impressionam e re-
presentam um desafio colossal para o
varejo de massa. A julgar pela inédita

pesquisa divulgada pela Interbrand du-
rante o WRC, os resultados são mais do
que notórios. O Carrefour foi avaliado
como a segunda marca de varejo mais
valiosa da Europa, com valor superior a
€ 6,6 bilhões, um pouco mais de US$ 10
bilhões (veja mais informações abaixo),
à frente de empresas superbadaladas
pela mídia, como a Tesco.

Outro ponto importante para o
Carrefour é o relacionamento com os
produtores agrícolas, determinante para
um varejo tão especializado em alimen-
tos. As fontes, os recursos utilizados e os
processos devem estar dentro dos pa-
drões e premissas da companhia. E
quase todos os fornecedores de produtos
alimentícios são locais. Isso implica a
adoção de programas de garantia de
segurança alimentar em todos os países

em que o Carrefour atua, inclusive na
China. Como se pode comprovar, os
desafios são terríveis e sem precedentes.
Não há mais perdão ou oportunidade
para as velhas práticas do passado. Para
se ter sucesso nesse inédito cenário, há
de se mobilizar todos os ativos de uma
corporação para construir uma marca de
respeito e credibilidade. Isso significa,
forçosamente, integrar a gestão de pro-
cessos, tecnologia e pessoas em uma úni-
ca visão para trilhar essa jornada. Recei-
ta de um líder para uma empresa líder.

ATIVOS INTANGÍVEIS

Jez Frampton, CEO do grupo
Interbrand, mostrou os fundamentos do
primeiro ranking das maiores marcas de
varejo da Europa. Com o propósito de
analisar a influência das marcas na
demanda do consumidor, aplicou-se o
conceito de ganhos intangíveis para se
chegar aos ganhos da marca. Os
principais elementos estudados foram:
localização, preço, disponibilidade, am-
plitude, espaços, qualidade, serviço,
promoção e imagem.

Os diferenciais de marca são encon-
trados em estratégias de criação de valor
pela adoção de cartão private label na
extensão dos atributos de marca para
outras atividades, como serviços finan-
ceiros e comércio eletrônico, na expan-
são internacional para as marcas reco-
nhecidas com maior probabilidade de
êxito, na implementação de novos for-
matos de loja e na adoção dos conceitos
de responsabilidade social corporativa.
Com presença em 28 países, a empresa
sueca H&M está no topo da lista na
qual figuram as marcas mais valiosas da
região, com um valor de € 10,37 bi-
lhões, seguida da francesa Carrefour,
com € 6,62 bilhões, e da também sueca
IKEA, avaliada em € 6,5 bilhões. De
acordo com o estudo, a receita futura
das empresas está ligada diretamente ao
posicionamento da marca. Confira ao
lado a lista das dez mais valiosas marcas
de varejo na Europa.

Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, ano 13, n. 124, p. 76, abr. 2008.




