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Pesquisa divulgada mostra que há muito espaço para ações conjuntas em prol de melhores 
resultados, mas indústria e varejo não se entendem bem. 

A Gouvêa de Souza & MD, consultoria especializada em varejo, marketing e distribuição, 
anunciou durante o 11º Fórum de Varejo da América Latina os resultados da primeira pesquisa 
qualitativa sobre a “Relação Indústria e Varejo”. 

Tendo como premissa três pilares fundamentais dessa relação – comercial, produto e logística 
– a principal conclusão da pesquisa é que há de fato muito espaço para o planejamento de 
estratégias conjuntas na busca por melhores resultados operacionais e oferta de maior valor 
percebido pelos consumidores. Mas ainda há conflitos entre indústria e varejo. 

Visões opostas 

Dentre as conclusões da pesquisa estão temas já conhecidos e outros reveladores. No primeiro 
grupo, a questão da Logística é um problema na ótica do Varejo. Temas como prazo de 
entrega/pontualidade (65%), infra-estrutura logística (14%) e Transportadora/Frete (6%) 
foram citados pelos varejistas como um ponto fraco na relação. O varejo concorda que tem 
parcela de responsabilidade nessa dificuldade e cita a melhoria do espaço físico (13%), a 
inadequação dos seus sistemas (12%) e a falta de controle para o agendamento de entregas 
(10%) como itens a serem melhorados. 

A pesquisa revelou que, atualmente, o Varejo não vislumbra as possibilidades de atingir o nível 
de cooperação. Já a Indústria acredita que a troca de experiências em relação ao ponto-de-
venda, a interação entre executivos com maior poder de decisão dentro das empresas  e a 
troca de informação mais rápida sobre o giro dos produtos poderiam resultar em novas 
possibilidades. 

A pesquisa também abordou temas como Marca Própria e Canal Próprio.  Nesse tema o 
resultado é revelador. A indústria rejeita a idéia da marca própria do varejo. Entre as 
justificativas estão: necessidade de investimento e gestão das marcas já existentes, 
capacidade instalada não permite destinar parte da produção para a marca própria. Porém, 
apesar dessas dificuldades, a maioria vê a marca própria como uma tendência. De acordo com 
a pesquisa, a marca própria no Brasil já está presente em 43% dos super/hipermercados. 

Do lado da indústria, o ponto polêmico é o canal próprio (ou o ponto de venda do tipo loja-
conceito). A pesquisa apurou que a indústria acredita que a criação de um canal próprio é 
benéfica para controlar melhor a marca, para aumentar a velocidade no lançamento de novos 
produtos, para ter contato direto com o consumidor e para exposição da marca de forma 
diferenciada. A retaliação do varejo, que poderia deixar de comprar seus produtos, é o maior 
receio da indústria. 

No entanto, o investimento é considerado alto e o risco de atrapalhar a relação com o varejo 
inibe essa estratégia. O varejo refuta a idéia de canal próprio. Apenas 10% enxergam o canal 
próprio da indústria como uma ação benéfica para a cadeia. 

A cooperação ainda é possível? 

Para Luiz Góes, diretor da Divisão de Pesquisa & Estudos de Mercado, o relacionamento da 
Indústria x Varejo é igual há muito tempo e carece de inovação. Para atender às exigências e a 
velocidade do mercado, a Indústria e o Varejo já interagem e operam conjuntamente em 
questões básicas como datas e prazos para pagamento, pontualidade e capacidade de 



negociação. Porém, não conseguiram atingir a fase de cooperação, que é quando ambos 
discutem juntos a definição ideal de sortimento de produtos, se relacionam de forma 
transparente e promovem a  troca de conhecimento, informações e experiências. 

Com essas confirmações, Luiz Góes acredita que tanto a marca própria como o canal próprio 
são tendências irreversíveis e que requerem maior atenção tanto da indústria como do varejo. 
“Será necessário buscar uma convivência harmônica e complementar ”, explica. 

Ao finalizar a conclusão do estudo, Luis Góes afirma que o momento é agora. Não dá para 
perder mais tempo. É preciso enxergar a cadeia como um todo e buscar alternativas que 
promovam o ganha-ganha e a oferta crescente de novos valores e experiências ao 
consumidor. 

A pesquisa “Relação Indústria e Varejo” abrangeu quatro cadeias de consumo: 
super/hipermercados, vestuário, eletro-eletrônico/móveis e material de construção. Foram 
feitas entrevistas em profundidade com 25 indústrias líderes de mercado e 100 varejistas de 
todo o país no período de Junho a Agosto deste ano. 
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