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O relacionamento entre indústria e varejo sempre foi delicado. Mas ele pode acabar no divã em 
breve, caso os objetivos de ambos não sejam revistos. Uma pesquisa inédita mostra que as 
duas partes ainda se concentram em aspectos básicos do contato comercial, como a forma de 
transação entre as empresas e a parte operacional, deixando de lado exatamente o ponto mais 
importante: a cooperação. Justo o que pode criar valor aos projetos conjuntos. "Ficamos 
perplexos com os resultados da pesquisas por perceber como indústria e varejo no Brasil ainda 
mantém um relacionamento num plano tão básico", explica Alexandre Horta, sócio da Gouvêa 
de Souza & MD consultoria especializada em marketing e varejo, que conclui um levantamento 
para apresentar durante a 11ª edição do Fórum de Varejo da América Latina, nos dias 16 e 17 
de setembro, em São Paulo.  
 
O estudo ouviu cerca de 150 empresas, entre indústrias e varejo de alimentos, vestuário, 
eletroeletrônico/móveis e material de construção. Em entrevistas pessoais e qualitativas, 
questionou-se a importância de três aspectos distintos: a interação (o ambiente e a qualidade 
do relacionamento); a operação (uma vez estabelecido o contrato, qual o nível de qualidade 
que ocorre na operação), e a cooperação (ponto mais estratégico, de como efetivamente 
indústria e varejo trabalham em projetos conjuntos e ações no ponto de venda para ampliar o 
movimento). Para cada item, as empresas deram notas, de acordo o grau de importância. Para 
a indústria interação é muito importante recebendo nota 8,5. Uma vez estabelecido o 
relacionamento, a operação em si, começa a perder pontos, caindo para 7. Depois disso, com 
uma nota 6, vem a cooperação.  
 
Quando as mesmas perguntas foram feitas ao varejo, as notas mudam um pouco. A interação 
leva 8, operação sobe para 7,5 "principalmente no que diz respeito a distribuição e logística". 
Mas o quesito cooperação quase nem é cotado na pesquisa junto aos grandes e médios 
varejistas entrevistados. "Eles se colocam como os cavaleiros da história", diz o consultor, 
acrescentando que a maioria das ações de marketing do varejo é unilateral. "Tudo é decidido 
por eles, e a indústria só é chamada para pagar a conta".  
 
Ao se focar o operacional, perde-se de vista o potencial imenso de melhoria estratégico, 
segundo Horta. Para o consultor, tanto a indústria quanto o varejo perderam muito tempo, na 
época da inflação, enfocando o operacional, porque perdia-se dinheiro quando as coisas não 
funcionavam a tempo e a hora.  
 
A Whirlpool, dona das marcas Brastemp e Consul, diz que tem conseguido avançar em 
trabalhos conjuntos como varejo e aposta em ações diferenciadas, como as que mantém com 
o Wal Mart, Bom Preço e Fast Shop. No Wal Mart, a empresa colaborou na criação de uma 
cultura de retirada das embalagens de produtos da casa dos consumidores no Sul do País, o 
que acabou se estendendo para equipamentos também de outras marcas. Já no Fast Shop a 
idéia é a criação de espaços diferenciados para Brastemp, no chamado projeto BFast, que 
inclui uma vitrine virtual. "Sabemos que a decisão de compra é uma combinação entre o poder 
da marca e a escolha final no ponto de venda, por isso trabalhamos muito nas duas pontas ", 
afirma, Petra Ferraz, gerente de marketing da marca Consul.  
 
Para Horta, o varejo pensa que conhece o consumidor e a indústria faz muita pesquisa para 
conhecer. Muitas indústrias até optaram por chegar diretamente ao consumidor, como Hering, 
Marisol, entre outros, mas o que pouco se conhece mesmo é o que se chama de "shopper". "O 
cara que compra efetivamente, como ele decide a compra. A pessoa está sujeita a muitas 
variáveis, como praticidade, proximidade etc, e foi aí que fenômenos como Submarino 
surgiram", explica Horta.  
 
Na opinião do presidente da Associação Brasileria de Supermercados (Abras), Sussumu Honda, 
o relacionamento entre indústria e varejo está hoje muito melhor do que já foi no passado. "É 
como um partida de futebol: às vezes tem falta, só não pode ter agressão", afirma.  
 



A grande mudança no relacionamento entre os dois setores, diz o empresário, aconteceu 
quando o varejo ganhou força e passou a ter condições de discutir em pé de igualdade com a 
indústria. Antes,diz Honda, era a indústria que comandava o processo. "Nós operávamos como 
funcionários deles. Hoje, sentamos à mesa para discutir planos", afirma. Ao se estabelecerem 
em redes os supermercadistas ganharam força, na opinião de Honda.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2 set. 2008, Administração & Serviços, p. C9. 


