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A loja nº 952 da varejista de eletroeletrônicos Best Buy fica em Baytown, no Texas, na área 
metropolitana de Houston. Na nomenclatura da Best Buy, Baytown é um lugar que fica na 
"América do Meio", que orienta suas vendas para famílias preocupadas em pagar o preço certo 
pelas coisas.   
 
Ultimamente, porém, os funcionários dessa loja vêm percebendo um tipo diferente de 
comprador: cidadãos do leste europeu que trabalham em navios de carga ou petroleiros, 
ancorados no porto de Baytown, estão gastando as horas que passam em terra vasculhando as 
prateleiras da loja. Eles fazem um trajeto de 15 minutos de táxi ou ônibus, para comprar iPods 
e laptops da Apple a preços bem menores que os pagos em casa. Para agilizar as compras, a 
Baytown Best Buy transferiu os iPods de um canto mais escondido no fundo da loja para a 
parte da frente. Desde que a mudança foi feita, as notas fiscais emitidas pelas caixas 
registradoras para os trabalhadores dos navios aumentaram 67%.   
 
Com a economia americana em desaceleração, a Best Buy está encorajando seus pontos-de-
venda a fugirem do "script". É claro que os trabalhadores europeus dos navios de carga e 
petroleiros são um nicho microscópico. Mas pensando nas mais de 900 lojas da rede, a Best 
Buy acredita que esse tipo de ação poderá ter um impacto fora do comum sobre o crescimento 
das vendas. De certa forma, a rede nacional está tentando se transformar em "hiperlocal", 
pedindo aos funcionários que detectem novos grupos de consumidores - como clubes de 
aposentados da Carolina do Norte ou soldados da Geórgia que voltaram para casa há pouco 
tempo -, que de outra forma passariam bem longe dos radares da sede da Best Buy, em 
Mineápolis.   
 
A iniciativa é o mais novo passo da estratégia "centrada no consumidor" da Best Buy, que 
designou cada loja a cuidar de uma ou mais faixas de público, como os fanáticos por home 
theaters ou donas-de-casa com filhos que moram nos subúrbios. Cada loja recebeu a 
incumbência de atrair esses grupos amplos com mix de produtos e serviços elaborados 
especialmente para eles. "Em alguns casos acertamos", diz Shari Ballard, vice-presidente 
executiva encarregada das lojas. "Em outros, erramos totalmente."   
 
A ingenuidade local e esses vislumbres estão contribuindo para as perspectivas relativamente 
otimistas da Best Buy, considerando que muitos consumidores estão à beira da falência. No 
momento em que encher o tanque de gasolina do carro custa mais que alguns DVD players, os 
executivos ainda projetam uma taxa de crescimento de 1% a 3% para as lojas abertas há pelo 
menos 14 meses. Muitos gerentes locais prevêem crescimento ainda maior.   
 
Wall Street não anda gostando desse quadro. "Bem-vindos à ensolarada Mineápolis", escreveu 
um analista cético. Como ele, vários analistas questionam a sinceridade dos gerentes de lojas 
nas previsões, uma vez que estes estão sendo "cutucados" pelos executivos para que 
consigam números melhores.   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cada gerente de loja ganhou autonomia para desenvolver ações que atraiam grupos 
específicos de clientes 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por outro lado, analistas especializados em varejo elogiam a estratégia da Best Buy, que já 
ajudou a separá-la da concorrente Circuit City, atualmente um alvo de aquisição da 
Blockbuster. Mesmo assim, alguns duvidam que os esforços locais possam ir longe o suficiente. 
Gregory Melich, analista do Morgan Stanley, afirma que as grandes preocupações do 
consumidor com seus gastos não serão compensadas colocando-se mais CDs de música 
polonesa nas prateleiras de uma determinada loja - conforme fez recentemente a Best Buy de 
Chicago -, "porque você descobriu que 25% dessas pessoas são polonesas".   
 



Os analistas também se preocupam com as perspectivas para os lançamentos do setor. Com 
exceção dos videogames, a maioria dos novos aparelhos deste ano é "evolucionária, e não 
revolucionária", diz David Schick, analista da corretora Stifel Nicolaus. Um motivo especial de 
preocupação são as TVs de telas grandes. Melich acredita que as vendas de televisores e 
equipamentos relacionados, que segundo ele representaram 40% dos lucros operacionais da 
Best Buy no ano passado, de US$ 2,2 bilhões, poderão cair pela primeira vez em sete anos. A 
Best Buy não quis fazer comentários sobre o assunto.   
 
Esfriando os ânimos em Wall Street está Shari Ballard, que comanda as lojas da Best Buy nos 
Estados Unidos desde setembro. Ela está tentando dar mais liberdade aos gerentes no 
estabelecimento de estratégias de vendas, gestão de estoques e mix de produtos. Pode 
parecer simples, mas não é, principalmente em se tratando de uma rede construída com 
procedimentos operacionais padrão, acordos para ocupação das prateleiras e planos gerados 
nas sedes. As grandes empresas "fazem da elaboração de estratégias seu espaço elitista", diz 
Ballard, de 41 anos, que começou na Best Buy como gerente-assistente de uma loja em 
Michigan.   
 
As iniciativas mais recentes começam a subverter o rígido planejamento vertical da Best Buy. 
No começo do ano, Richard Gamble, gerente da loja de Savannah (Geórgia), descobriu que 
mais de 10 mil soldados de duas bases militares próximas deveriam retornar para casa até 
setembro. Rapidamente, ele designou uma equipe de funcionários cujos familiares estavam 
nas forças armadas para planejar para a chegada das tropas. O grupo escolheu sete categorias 
de produtos, como videogames Wii, da Nintendo e TVs de tela plana que haviam sido lançadas 
ou cujos preços caíram desde que os soldados saíram em missão. Gamble pediu à sede em 
Mineápolis que aumentasse os estoques desses produtos em 40%. A sede atendeu e ele agora 
espera um aumento das vendas.   
 
Os gerentes de lojas estão até mesmo influenciando as táticas de marketing da Best Buy. 
Depois de numerosos pedidos de soldados, a equipe "militar" de Gamble fez um pedido de 
Toughbooks Panasonic, uma linha de laptops que a Best Buy normalmente não vende. Ele 
convenceu a sede a mandar alguns como mostruário, para que os soldados pudessem 
experimentá-los antes de fazerem seus pedidos. Dois anos atrás, um pedido desse seria 
"virtualmente impossível", diz Gamble, que aposta que o esforço junto aos militares aumentará 
suas vendas em 7% este ano.   
 
A mudança de mentalidade da rede exige um equilíbrio delicado: ações locais podem reforçar 
as vendas, mas também podem elevar riscos e custos. É claro que a sede da Best Buy 
continua lançando planos nacionais, mas para estimular as idéias locais, está distribuindo um 
software de modelagem financeira para que os gerentes das lojas possam tentar cenários 
hipotéticos. Mesmo assim, algumas mudanças não deram certo. A mudança dos aparelhos de 
GPS para um ponto diferente na loja de Nova York não ajudou a aumentar as vendas. E a 
substituição de alguns produtos nas extremidades das prateleiras andaram irritando 
fornecedores que haviam pagado por esses espaços antes.   
 
Mas algumas inovações locais vêm provocando uma pressão muito menor. Após o presidente 
de um clube local de aposentados ter comprado uma TV de alta definição na Best Buy de 
Mooresville (Carolina do Norte), o gerente da loja, Walt Goney, convidou os membros do clube 
para uma visita à loja, às 8h, duas horas antes da abertura. Oitenta e cinco membros 
compareceram para uma sessão em que foram apresentados às maravilhas da TV de alta 
definição. Eles gastaram US$ 350 mil em TVs e equipamentos relacionados naquela manhã. O 
custo para Goney? Apenas US$ 99 em horas extras de funcionários, mais o cafezinho. 
(Tradução de Mario Zamarian)   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 maio 2008, Serviços, p. B4. 


