
18 n

Na última década, o varejo se apropriou 
das prerrogativas da indústria e passou a 
produzir, ele mesmo, suas próprias marcas 
dos mais variados artigos, a fim de absorver 
parte da rentabilidade da qual os fabricantes 
gozavam. Nos anos atuais, chegou a vez do 
processo inverso. A commoditização dos 
produtos, em especial os eletroeletrônicos, e a 
competitividade em cima do preço têm levado 
a indústria a percorrer o mesmo caminho e a 

buscar novos lucros no campo tradicionalmente 
ocupado pelo varejo. HP (Leia mais na página 
14), Apple e Sony são os exemplos mais claros 
disso, com suas lojas-conceito.

Em busca de um pedaço maior do bolo 
cujo recheio são consumidores ávidos por ter 
mais tecnologia em sua casa, essas fabricantes 
estão cimentando o caminho que, na visão de 
especialistas, deve ser seguido por diversas 
outras, ao longo dos próximos anos. “Novas 
formas de negócio devem surgir, porque 
vivemos um momento em que os atributos do 
produto, em si, são quase indistinguíveis. Essa 
característica, que, há 15 anos, se reservava a 
produtos agrícolas, hoje já se aplica a automóveis, 
produtos industriais e eletroeletrônicos”, 
observa o professor Cláudio Felisoni de Angelo, 
coordenador-geral do Provar (Programa de 
Administração do Varejo).

Isso quer dizer que quanto mais o fabricante 
conseguir aproximar a imagem da marca do 
seu consumidor – também levando em conta, 
claro, o preço do artigo –, mais chance de ter 
seu produto no maior número de residências 
possível. E ter toda a identidade de sua marca, 
com profissionais rigorosamente capacitados a 
exibir as qualidades do equipamento, em um 
espaço confortável e atraente, vem ao encontro 
de todo esse cenário.

Estratégias sutilmente diferentes permeiam 
os planos das fabricantes em questão. A HP acaba 
de colocar suas idéias em campo, inicialmente 
com seis lojas, localizadas em Santos e Suzano 
(SP), Fortaleza (CE), Recife PE), Salvador (BA) e 
Natal (RN). O plano é abrir 50 lojas este ano, em 
parceria com canais estratégicos.

Dois dos aliados nesse projeto já celebram 
o sucesso da iniciativa, sobretudo, em função 
da almejada experiência de produto que 

podem oferecer nesse modelo. Pedro Gondim, 
proprietário da Infobox e da primeira HP Store 
brasileira, já treinou um time de 15 vendedores 
especializados para atender na unidade, 
devidamente equipada com a identidade visual 
da HP. “Em vendas, a HP vai representar em 
torno de 20% a 30% dos negócios totais da 
InfoBox, em 2009”, estima o executivo, já 
contando com o plano de abrir outras duas HP 
Stores em João Pessoa (PB) e Maceió (AL). 

Em São Paulo, Vânia Ihara, vice-presidente 
comercial da MGI, revenda HP há mais de 
20 anos e parceira na HP Store de Suzano, 
percebeu, em um mês de operação, um aumento 
de 40% nas vendas da marca. “Deixamos de 
ser mais uma loja na região, para ser exclusiva. 
Havia a dúvida sobre a aceitação do público, 
mas a questão foi deixada de lado pela evolução 
intensa nas vendas”, conta a executiva.

Ambos os executivos salientam com 
intensidade a questão da experiência e da 
chance que o cliente tem de conhecer a fundo o 
produto. Sob o olhar mercadológico, o professor 
Felisoni, do Provar, pontua dois dados de uma 
pesquisa realizada em conjunto com a Felisoni 
Consultores Associados, de outubro de 2008, 
com 500 consumidores em São Paulo: 48% 
das pessoas não sabiam usar o computador 
até a compra, ou sabiam usar parcialmente. 
Além disso, quando questionadas se, na 
última compra, o vendedor oferecia produtos 
complementares ou acessórios, 64% disseram 
que não. Um prato cheio para as lojas-conceito, 
que também têm em sua vocação a venda de 
produtos de uso paralelo aos artigos-chave, 
como desktops e notebooks.

Avessa a liberar informações estratégicas 
para a imprensa, a Apple, dona de 8 Apple 
Stores (próprias) no mundo, mantém, por aqui, 
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suas Apple Shops (7) e Apple Premium Resellers 
(4), que guardam as mesmas características de 
seus concorrentes: identidade muito próxima da 
imagem da fabricante e profissionais capacitados 
a oferecer intensa experiência ao usuário.

Com algumas inaugurações ao longo do 
ano passado, fontes de CRN Brasil comentam, 
no entanto, que os planos da fabricante de abrir 
novas lojas no País estão paralisados. “O projeto 
das lojas da Apple está parado, pois os preços 
da marca aumentaram muito. Eles precisam 
criar ações agora para viabilizar o projeto 
varejo. A Sony também falou em fazer lojas, 
mas para parece que o plano está estacionado 
também”, afirma um profissional do varejo de 
tecnologia. “Na medida em que se consolidar no 
mercado local, a Apple vai ter de baixar o preço”, 
complementa outro especialista em consumo.

A Apple não informa seus planos de 
abertura de lojas. Já a Sony, cujo trabalho 
também difere das competidoras, já que as 
lojas são próprias – ou seja, venda direta 
–, manifesta uma intenção pouco precisa de 
lançamento de novas unidades.

Paulo Jaen, gerente de negócios diretos 
da empresa, conta que, ao longo deste ano, 
será possível ver a abertura de Sony Styles nas 
principais capitais do Brasil, mas não revela 
números, nem o desejo de uma expansão rápida. 
“O caminho de ‘store in store’ é de crescimento 
acelerado. Nosso plano é de crescimento natural, 
com a abertura de lojas em locais onde nossa 
presença de marca pode ser melhorada”.

Ele entende que a intenção, mais do que ser 
uma nova opção de compra – há duas lojas no 
Brasil, uma em São Paulo e uma em Brasília –, 

é estar próxima de seu consumidor. “Procuro 
mais o impacto de marketing, do que de vendas 
propriamente ditas. A conversão de vendas que 
temos nas lojas é de 3%. Mas isso não é um 
problema, eu tenho que olhar o impacto de 
marketing também nos 97% restantes".

A despeito da distinção entre as estratégias 
das empresas que ilustram essa matéria, o 
professor Felisoni do Provar reforça um ponto 
que as coloca no mesmo caldeirão. “O mercado 
vem mudando muito. O preço do consumidor 
está dado, eu não consigo alterá-lo, a não ser 
pela oscilação natural da economia. E sabe-
se que os valores dos bens duráveis vêm 
caindo gradativamente”, alerta ele, quanto 
à necessidade dos preços nas lojas-conceito 
serem compatíveis com o resto do setor, para 
que tenham sucesso.
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