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Tendências
e estratégias

A economista Sônia Bittar, diretora da divisão de consumo
e varejo da Ipsos Brasil, comenta os resultados de um

estudo que mapeou as sete tendências mais relevantes para
o comércio varejista em todo o mundo, indo da incipiente

"onda verde" à oferta de múltiplos canais e serviços

D efinir ações de distribuição e venda é um

desafio constante em um mercado dinâmico

e de dimensões globais. O efeito colateral

da chamada "era da informação" é um excesso de

dados que pode contribuir para um crescente déficit

de atenção, tanto por parte do consumidor quanto das

empresas de varejo. Afinal, como processar tantas vari-

áveis sem perder o foco no negócio? Para Sônia Bittar,

diretora da divisão Shopper & Retail da Ipsos Brasil,

chegou a hora de passar para a "era da recomenda-

ção", onde o foco passa a ser a tomada de decisões

inteligentes com base nas informações disponíveis.

No estudo Movimentos Estratégicos do Varejo, ba-

seado em pesquisas feitas em janeiro e fevereiro deste

ano, a multinacional francesa de pesquisa apontou

sete tendências que impactam direta ou indiretamente

os mercados brasileiro e mundial. São elas: Negócios

Verdes, Varejo Global em Expansão, Cauda Longa, Foco

na Experiência, Varejo de Decisão e Experimentação,

Varejo Solução, e Integração Multicanal. Economista

pós-graduada em história econômica, professora uni-

versitária e membro do conselho de pesquisa do Point

of Purchase Advertising International (Popai), Sônia

por marco túl io brüning fotos casa da photo

Bittar explica na entrevista a seguir detalhes destas

tendências que já estão mudando o comportamento

dos atores no mercado brasileiro.

Revista do Varejo — Hoje em dia, com tanta informação

disponível sobre os produtos, cria-se a noção de que as

pessoas já sabem o que querem consumir antes mesmo

de ir até a loja. No entanto, o estudo da Ipsos ressalta

como uma forte tendência o varejo de experimentação.

São dois movimentos opostos?

Sônia Bittar - Nós temos que tomar cuidado com essas

informações. Dados americanos indicam que 80% das

pessoas compram pela experiência, 74% por indicação

de amigos, 22% por vendedores e 14% de forma

tradicional. No Brasil, a gente sabe que muitos casos

acompanham essa estatística, mas para outros tantos

produtos o papel do vendedor é absolutamente crucial.

Temos todo um mercado ainda em consolidação, seja

de eletrônicos, de material de construção, ou mesmo

de vestuário, e este é o futuro: as pessoas experimen-

tarem, confiarem, irem a lojas para conhecer a marca. O

vendedor deve ser também um consultor, dependendo

da classe social e do produto que está vendendo.



RV A Ipsos aponta um gradual crescimento do poder

do varejo sobre as indústrias, as marcas e a comuni-

cação visual. Que postura o comerciante deve adotar

diante dessas perspectivas?

Sônia A propaganda tradicional está se transfe-

rindo para propaganda de ponto-de-venda e isso

já é realidade no Brasil. O varejista, com tudo isso
que se está vendo, tem que perceber que a marca é

muito importante. A marca do varejo avaliza tudo: o
produto, o serviço, a confiança. Quando o Wal-Mart

diz que vai capitanear as ações da indústria na "onda

verde", ele e todos os outros varejistas que fazem

compromissos públicos com a indústria não estão
apenas querendo reduzir seus custos, mas se colocar

ao lado do consumidor como catalisadores das ações

de sustentabilidade. Esse é o grande movimento. O

próprio varejista começa a ser uma marca relevante,

que pode assinar embaixo de ações verdes, de ações
de organização da indústria, de ações de criação de

produtos. Ele está se tornando mais que um distri-

buidor, para ser um elemento de marca muito mais

participativo.

RV - A chamada "onda verde" já chegou definitiva-

mente ao varejo brasileiro?

Sônia Eu tenho feito um verdadeiro tour em São

Paulo e no Rio de Janeiro, com várias empresas, e

essas tendências são uma realidade local também.

Nos Negócios Verdes, você já tem aqui iniciativas do

Pão-de-Açúcar, do Wal-Mart, da Unilever, da Procter

& Gamble, só para citar alguns. Mas serei injusta se
eu falar que são só esses, pois são vários. Você tem

desde o protótipo verde de loja, que foi lançado no

Pão-de-Açúcar, à mudança de logo do Wal-Mart. Esse

movimento nem é uma tendência, é o futuro. O que é

mais relevante no que a gente estudou lá, dentre as
pesquisas apresentadas, é que se você não for ver-

de, ao menos potencialmente verde, você é marrom.

Quer dizer, não estar dentro da onda é uma coisa

pejorativa.

RV—Você afirma então que quem não se adaptar ao novo

modelo sustentável está perdendo tempo e clientes?

Sônia Sim, é um processo necessário. E talvez nem

seja suficiente isso que a gente faz, mas é no mínimo
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necessário que se faça alguma coisa. Cada vez que você

vai jogar algo fora, vai descartar uma embalagem, você

como pessoa física com certeza daqui para frente vai

pensar se isso é verdade ou não, pois o policiamento já

está muito grande. Da mesma forma para uma empre-

sa, a visão responsável sobre a sociedade e a economia

é extremamente importante. Dentro desse conceito

existe ainda uma outra coisa que fica muito clara que é

o uso de recursos locais, o emprego de matéria-prima

e mão-de-obra da comunidade, o aproveitamento do

que se produz no bairro. É a conservação da natureza

e a preocupação com o ser humano.

RV Muito se fala hoje no conceito da "cauda longa",

ligado à fragmentação do mercado e ao fortaleci-

mento dos produtos de nicho. Como isso se aplica na

prática na hora de definir estratégias de distribuição

e vendas?

Sônia Essa talvez seja a coisa mais importante que

nós vimos. É evidente que podemos dizer, em um

mundo com 6 bilhões de pessoas e grande parte delas

na base da pirâmide, que o produto mais barato — o

produto de massa — tem uma grande dimensão, e o

produto mais caro tem uma pequena dimensão. É o

óbvio. O que não é óbvio - e é a grande descoberta

que está sendo chamada de "cauda longa" - é a

premissa de que qualquer pessoa, tendo dinheiro ou

não, vai comprar o produto que está posicionado na

base da pirâmide porque ele é uma commodity no

sentido positivo. Esse produto gera um bom retorno,

tem uma boa performance. Ou então ela vai comprar

uma marca que esteja no topo do preço, desde que

ela seja exclusiva, tenha a marca consolidada ou um

diferencial de tecnologia.

RV - E o que acontece com quem busca conciliar qua-

lidade, imagem e preço?

Sônia O que nós queremos dizer, de forma geral,

é que os produtos que se posicionam no "meio do

caminho" têm algo a perder. E temos exemplos muito

claros aqui no Brasil, é só ver os mercados que têm

crescido e onde eles estão crescendo. Se você pegar

como exemplo artigos como absorventes e fraldas,

as marcas que estão crescendo são as que atendem

a classe média, a emergente, mas de qualquer forma

entregam um ótimo produto a um preço mais adequado.

Claro que sempre vai existir lugar para o mais caro,

para o produto "premium". Mas ele não tem que ser

"premium" porque é mais caro; ele tem que ser mais

caro porque é "premium". A equalização dos produtos

torna muito difícil essa diferenciação.

RV - Como você analisa o estado atual da expansão do

Varejo Global? O que há de novo nessa tendência?

Sônia A expansão nos interessa muito, ela está

acontecendo em especial no Brasil, na Ásia, no Leste

Europeu. É claro que o fato de empreendimentos eu-

ropeus e americanos buscarem outras fronteiras já é

uma coisa antiga, mas a boa notícia é que nós somos

agora considerados um país cuja estabilidade econô-

mica permite sermos um mercado de investimento, e

não apenas de especulação. O que nos chama atenção

é que, dentre as 250 maiores empresas globais, as 10

no topo respondem por 30% do faturamento deste

grupo, o que significa necessariamente, do ponto de

vista macro, uma expansão de práticas comerciais.



RV — De que maneira o varejista local vai enfrentar

essa concorrência global? Ele deve competir ou vender

seu negócio?

Sônia — Cada país tem seu tempo, sua cultura. Nos

EUA, o Wal-Mart sozinho representa quase 30% do

mercado. Isso não é uma realidade no Brasil, onde

todos os grandes grupos juntos não atingem mais de

35% do faturamento do setor. Temos uma economia

local forte e está havendo uma grande expansão do

pequeno e médio varejo, que estão crescendo muito

mais que os grandes. Há dois movimentos paralelos:

um espaço claro para o pequeno varejo expandir e um

desafio para os grandes grupos, cuja meta é prosperar

continuamente. Não há um grande varejista que consi-

ga ser tão capilarizado como é o nosso varejo, que é

muito amplo e muito fragmentado. Isso aponta para a

necessidade de maior profissionalização dos pequenos

ou eles serão engolidos. Vamos falar de um exemplo

claro. No seu bairro aparece um pequeno formato de

um grande varejista. Se o mercadinho do lado não se

organizar, ele vai sumir. Mas não podemos esquecer

que isso é verdadeiro para todas as faixas de renda.

Você tem varejo pulverizado na periferia, no interior,

nas grandes cidades. Essa é a realidade do Brasil e é

difícil um modelo de negócio dominar o mercado. Tem

espaço para os grandes e para os pequenos.

RV — A expansão da oferta de serviços no varejo -

muitas vezes indo além da área principal de atuação

da loja — pode ser uma forma de acrescentar valor à

experiência de compra?

Sônia - Com certeza. É o que chamamos de "Varejo

Solução". Quando fizemos nossa pesquisa no mercado

inglês, notamos que os farmacêuticos de lá podem

receitar remédios, ou seja, o cliente faz uma consulta

na própria farmácia. Aqui no Brasil, o Wal-Mart já está

com uma loja piloto no Nordeste que tem consultório

médico. Então nada impede, no futuro, que todas as

lojas tenham consultórios, convênios médicos. Muitas

inclusive já têm farmácia. As Americanas e o Carrefour

têm até agência de viagem. O Angeloni tem posto de

gasolina, e todos eles têm rede de empréstimo, são

cartões. É que o varejo está muito próximo do consu-

midor e, portanto, tem uma marca respeitada e tem

como expandir seus negócios com a sua credibilidade.

Quem não acreditaria em um posto de gasolina com a

marca Extra? Você tem confiança na qualidade porque

o Extra tem um nome forte no mercado. E pode utilizar

seu nome para sair do seu core, fazendo coisas que

não têm nada a ver com a loja. Isso no Brasil já é muito

antigo, pois quando se vivia na época de inflação os

varejistas sobreviveram não tanto pela venda de mer-

cadorias, mas explorando o sistema financeiro. O que

estamos vendo agora com a estabilização monetária é

a migração para outros serviços que não estão relacio-

nados ao sistema financeiro. O que eu quero dizer é que

o varejista que tem uma marca forte, tem credibilidade

para lançar outros produtos e serviços.

RV — Como se encaixa o e-commerce nessa relação?

Sônia - O comércio eletrônico é importante dentro do

contexto da integração multicanal. Claro que há seg-

mentos específicos que mudaram o modo de operar ou

mesmo novos negócios que surgiram com a evolução

que o pessoal quer
conveniência, então
você tem catálogo,

internet, etc. De outro
lado, querem experiência

e customização. Uma
coisa não exclui a outra.

São perfis diferentes
de consumidores, em

De um lado se fala

momentos diferentes



tecnológica, mas como tendência todos os varejos se-

rão multicanal. Vamos falar um pouco do exemplo aqui

do Brasil. Hoje não se admite uma loja que não tenha

ao menos um site. Nem digo um site de compras, mas

no mínimo uma pesquisa de preço on-line. Essa já é

uma característica do mercado. Numa loja de materiais

de construção, por exemplo, temos a loja física, um

website, temos telemarketing. Ou o Magazine Luiza, que

em alguns lugares tem loja física e em outros locais é

virtual, com totem, catálogos. Outro exemplo é a Avon,

que vende por catálogo mas também vende pelo site.

No exterior, o que nós percebemos como diferente é o

exemplo da Argos, que tem uma loja dentro do shopping

que não vende, mas canaliza os clientes para a venda

por catálogo, telemarketing ou internet. Uma junção

de absolutamente tudo num espaço nobre, que apro-

veita o fluxo da loja mas não gasta espaço físico com

produto e nem com vendedor. É otimizar a logística. A

Argos é um exemplo interessante de como juntar tudo

ao mesmo tempo. A loja não perde a pessoa que está

fazendo a compra no shopping, e também não tem o

gasto com estocagem, com espaço de vendas de um

ponto-de-venda tradicional. Isso talvez ainda não fun-

cione para o Brasil, mas é um bom exemplo de pensar

"fora da caixa".

RV - Como é possível conciliar diferentes canais de

venda com a experiência do cliente na loja física?

Sônia De um lado se fala que o pessoal quer conveni-

ência, então você tem catálogo, internet, etc. De outro

lado, querem experiência e customização. Uma coisa

não exclui a outra. A experiência da loja está cada dia

maior e melhor. São perfis diferentes de consumidores,

em momentos diferentes. A tendência é captar o com-

prador através de todos os canais possíveis. A Apple

Store é um exemplo. Você sabe que pode comprar

um iPod na internet, está tudo especificado, mas loja

é vivência, as pessoas estão lá para conversar, para

socializar. É o espaço para o prazer associado ao con-

sumo. E esse prazer ainda pode ser aumentado.

Text Box
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