


s ciclos recessivos são especialmente desa-
fiadores para os varejistas. Uma pesquisa
recente feita pela firma de consultoria
McKinsey indica que, durante as últimas
duas recessões da economia norte-america-

na (1990-1991 e 2000-2001). o crescimento se retraiu em
quase todos os setores varejistas dos Estados Unidos. E
mais; 93% dos entrevistados que atravessaram esses dois
períodos tiveram desaceleração no aumento dos ganhos
em um deles, e 59% sentiram os efeitos da recessão
nas duas ocasiões. No entanto, a posição privilegiada
das empresas varejistas como "item essencial" na lista
de gastos do consumidor não se traduz em elevação
imediata das vendas quando a economia começa a se
recuperar. A taxa média de crescimento do setor vare-
jista durante o primeiro ano de recuperação posterior
às recessÒes de 1990-1991 e 2000-2001 foi de 0,3%, e 12
de 15 subsetores ficaram abaixo dessa média durante
uma ou duas das fases de recuperação.

Essa dinâmica das etapas recessivas (queda das ven-
das e recuperação lento) faz com que os varejistas pre-
cisem tomar decisões urgentes para evitar a queda do
desempenho. O desafio está em escolher o caminho
certo em meio à grande quantidade de alternativas
à disposição, que vão da redução de custos por
meio do fechamento de pontos-de-venda ou
da reestruturação das funções financeiras ao
aumento dos ganhos a partir da moderniza-
ção das lojas ou da revisão ou correção das
promoções. Muitos cometem o erro de se
concentrar no que parece simples ou fa-
miliar e deixam de considerar os objetivos
mais desafiadores, capazes de melhorar
o posicionamento durante a posterior
fase de expansão.

Por nossa experiência, existem
regras básicas que podem ajudar na
escolha e na definição de prioridades.
Especialmente, elas contribuem para
determinar se convém adotar um en-
foque defensivo ou ofensivo. Uma
avaliação crítica da própria atuação,

com análise precisa do ambiente externo, permite estimar
a importância relativa da redução de custos, elevar os
investimentos, criar flexibilidade financeira e perseguir
um aumento nos ganhos no curto prazo (vejo- quadro na
página 85).

As empresas varejistas devem começar analisando
com rigor a saúde de seus balanços, equipes de gestão
e o desempenho geral. As que contarem com razoáveis
reservas financeiras e rápido acesso a linhas de crédito,
por exemplo, podem recorrer a alternativas que não
existem no caso dos concorrentes mais frágeis, como a
opção de investir em aquisições, nos pontos-de-venda
ou em recursos humanos.

Ao mesmo tempo, os varejistas devem ser realistas no
que se refere ao potencial dos negócios. Eles atuam com
formatos de lojas ou participam de um subsetor com
sólidas perspectivas de crescimento? Até que ponto o
mercado encontra-se saturado e qual a posição da empre-
sa em relação à concorrência? As taxas de crescimento
recentes, as cifras de participação no mercado e uma
revisão séria dos pontos fortes e fracos dos concorrentes
são fatores que precisam ser levados em conta.

Estratégia defensiva ou ofensiva?
Empresas sólidas do ponto de vista financeiro,
que atuam no mercado com potencial signifi-

cativo de crescimento, devem aumentar os
investimentos a fim de conseguir uma van-
tagem estratégica sobre a concorrência. As
apostas maiores, como investir na abertura
de novos pontos-de-venda ou reformar os
existentes, são outra possibilidade. É igual-
mente importante, no entanto, considerar
as apostas mais modestas, como absor-
ver os talentos vindos dos concorrentes
mais frágeis ou investir em uma atuação
mais precisa no mercado local.

Quando um varejista especializa-
do, por exemplo, começou a sentir
a redução da clientela, criou urna
ferramenta de análise para seu pes-
soal usar de forma mais eficiente
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vocação para o crescimento
sustentável e lucrativo sempre
foi uma das habilidades mais va-
lorizadas no mundo corporativo.

Porém inovar na geração da demanda -ou
seja, ser capaz de gerar um novo crescimen-
to que decorre da expansão das fronteiras
do mercado de atuação- não é tarefa fácil,
mesmo quando os mercados crescem. E, se
tomarmos o cenário de crise financeira e de
recessão econômica que vem impactando
mercados em todo o mundo atualmente, é
tarefa mais complexa ainda.

Varnos considerar o setor de varejo
como ponto de análise, uma vez que repre-
senta um excelente termômetro para medir
o ritmo (ou a "temperatura") da atividade
econômica, que pode revelar-se fria, morna
ou aquecida. "Se o varejo vai bem, bom
sinal", diz uma velha crença e que explica
muitos fatos econômicos. Afinal, o varejo
é por excelência o último elo das cadeias
produtivas- É claro que existem muitas
transações que ocorrem no âmbito dos
mercados industriais -também conhecidos
como B2B-, nos quais as empresas que
ali atuam constróem suas estratégias de
crescimento no contexto de inovação de
demanda. Assim, uma visão mais abran-
gente que todo construtor de demanda
deve ter é vislumbrar sempre a perspectiva
B2B2C. Eqüivale dizer que a WEG, que
fabrica motores, ao fornecer produtos para
a Whirlpool, fabricante de geladeiras, deve
entender profundamente a cadeia de valor
da Whilrpoo!, mas também suas estratégias
de mercado, passando a conhecer melhor
o consumidor final, o que a fortalece como
parceiro de negócio.

O enorme espectro dos mercados de
varejo -englobando desde alimentos até
automóveis- evidencia que a crise não
é a mesrna para todos. Uma empresa do
setor de alimentos, por exemplo, tende a
sofrer menos que outra do setor de eletro-
domésticos, cujos consumidores deixam de
comprar bens duráveis, em um cenário de
crédito escasso e de aumento da taxa de

desemprego -um fantasma real que ronda
as economias movidas principalmente pelo
consumo das famílias.

Assim, nesse cenário, a rede de fast-
-food McDonald's dos Estados Unidos
vem experimentando crescimento com a
cbegada de novos consumidores movidos
pela necessidade de economizar em gastos
com restaurantes. Da mesma forma, a rede
Wal-Mart tenderá a obter maiores vantagens
de crescimento durante a crise por ostentar
urna proposta de valor baseada em preços
baixos, capaz de atrair uma massa de con-
sumidores que se tornam mais sensíveis a
preços. Assim, é importante ter um olhar
inteligente para entender os novos hábitos,
preferências e atitudes dos consumidores
em momentos de crise e de retração da
demanda. Mais do que nunca, a crise enseja
a oportunidade do olhar estratégico para as
mudanças do presente e, principalmente,
aquelas que estão porvir.

Recentemente, no varejo brasileiro, pre-
senciamos dois movimentos expansionistas
impaciantes articulados pela Casas Bahia
e pelo Magazine Luiza: respectivamente, o
desenvolvimento de uma megaplataforma
de comércio eletrônico e a inauguração si-
multânea de quase 50 lojas na Grande São
Paulo. Aparentemente, dois movimentos
presumíveis de crescimento engendrados
por duas grandes empresas no campo
de batalha do varejo, em que a cobertura
de território -leia-se estar próximo do
cliente e prover acessos- é fator crítico
de sucesso.

Alguns aspectos de ambas as estraté-
gias de crescimento merecem destaque.
Nos três últimos anos a Casas Bahia
trabalhou diligentemente na construção de
seu site de comércio eletrônico, enquanto
crescia a penetração dos computadores
domésticos nos lares das classes C e D,
principal alvo de mercado da varejista. Um
dos pontos interessantes dessa operação
virtual é sua interligação com o mundo
físico: o cliente tem a opção de comprar
pela internet e retirar o produto em uma das

lojas da rede. Uma clássica estratégia "click
and brick"que aumenta a conveniência do
cliente, porque este também conta com o
auxílio de um consultor virtual que o ajuda
a navegar e concluir a compra.

O Magazine Luiza, por sua vez, mergu-
lhou fundo nos hábitos e preferências de
consumo dos paulistanos antes de abrir as
lojas na Grande São Paulo. Uma curiosa e
bem treinada equipe de marketing visitou
centenas de lares e estabelecimentos co-
merciais para conhecer melhor a realidade
do mercado local. Com isso foi possível criar
diferenciais de serviço como a entrega das
compras com agendamento de horário, um
fator de conveniência para consumidores
que trabalham durante o dia- A implantação
das lojas na Grande São Paulo foi precedida
de um minucioso processo de recrutamento
e seleção de vendedores. Um dos pontos
determinantes é que eles devem morar num
raio de 40 minutos de distância das lojas,
justamente para estreitar o relacionamento
com os clientes, o que normalmente já
acontece em muitas cidades do interior
onde a rede possui lojas.

Esses dois movimentos de crescimento
evidenciam um olhar diferenciado para o
mercado, algo tão essencial na construção
sustentável de demanda que permite a
geração de valor para a empresa e para o
cliente. É claro que, em momentos de crise
e retração de mercado, a saúde financeira
da empresa representa um pulmão extra
na corrida em busca de vendas e lucros,
viabilizando estratégias de crescimento mais
ofensivas, como ressaltam os consultores
da McKinsey. Também fica evidente a ne-
cessidade da empresa de adotar uma nova
visão sobre o mercado. Mesmo com notória
capacidade financeira, nenhuma empresa
cresce com relevância sem desenvolver a
habilidade de olhar para fora de maneira
mais abrangente. Só assim é possível
ampliar as fronteiras da demanda.

* Leonardo Araújo é professor e pesqui-
sador da Fundação Dom Cabral.
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os dados da gestão de relacionamento com o cliente
e as bases de dados transacionais. A iniciativa permi-
tiu prever a demanda local de forma mais acertada e
decidir quais artigos deveriam ganhar mais espaço no
material publicitário. Os números das vendas de lojas
comparáveis subiram entre 2% e 4% nos mercados
estudados graças à nova ferramenta voltada para
ampliar a eficiência das promoções.

Os varejistas que contam com boa saú-
de financeira e atuam em setores maduros
também podem adotar enfoque ofensivo
pela aplicação de medidas para aumentar
os ganhos com rapidez, como estimular o
movimento das lojas com ofertas atraentes
e com uma equipe preparada para aten-
der o cliente no momento da compra.
Os com posição financeira mais frágil
devem se concentrar na redução de
custos. Esses varejistas têm importantes
oportunidades de racionalizar suas
unidades de estoque (em inglês,
SKU), liberando capital de giro, e
de renegociar as condições de for-
necimento direto. Também podem

aumentar a eficiência administrativa, aspecto em geral
esquecido -dedicando o tempo ganho ao atendimento
ao cliente. O foco deve ser deslocado para a realização
de mais vendas contando com os recursos existentes e
não apenas com a redução das horas trabalhadas.

Em termos amplos, os varejistas devem levar em
conta que, durante um ciclo desfavorável, a alter-

nativa menos eficiente é procurar um abrigo
durante o temporal. Embora a dor seja inevi-
tável, a movimentação ágil permite melhor
posicionamento para o inevitável ciclo de
expansão que virá em seguida.
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