
MARKETING estratégia

estúpido!
Os consumidores americanos encontravam
roupas na Target. E brinquedos na Toys "R" Us.
Mas os maus resultados mudaram tudo
MÁRCIO JULIBONI

urante quatro décadas, a rede de
varejo americana Target cresceu
e se fortaleceu ao se guiar pela
fórmula criada por seu fundador,

o empreendedor George Draper Dayton.
Batizada de cheap chic, a estratégia da
empresa era centrada na venda de pro-
dutos com design sofisticado por preços
generosos. Nas prateleiras da Target,
que sempre encantaram os turistas bra-
sileiros em viagem aos Estados Unidos,
destacavam-se roupas, aparelhos eletro-
eletrônicos e artigos de cama, mesa e
banho. Com esse portfólio, a rede cons-
truiu uma identidade própria e se tornou
a segunda maior varejista dos Estados
Unidos, com faturamento de 65 bilhões
de dólares, atrás apenas do todo-pode-
roso Wal-Mart. Mas a crise chegou e,

a comida



como a solução de ontem nem sempre
funciona hoje, a Target foi obrigada a
repensar seu modelo de vendas. Pressio-
nados por uma série de maus resultados,
seus executivos renderam-se e encheram
as prateleiras com produtos que conti-
nuam a ser comprados até pelos mais
receosos e empobrecidos consumidores.
Afinal, com ou sem recessão, não dá
para simplesmente deixar de comer.

HOJE, AS VENDAS DE ALIMENTOS
representam 37% do faturamento da
Target. Olhado isoladamente, parece um
percentual razoável. Mas trata-se de
uma participação muito inferior à alcan-
çada pelo Wal-Mart. Cerca de 60% das
receitas geradas pela rede de supermer-
cados fundada por Sam Walton vêm da

venda de comida (veja quadro). Para
chegar a patamares semelhantes e, as-
sim, melhorar seus resultados, a Target
mudou sua operação. Antes, a oferta de
alimentos perecíveis era feita apenas
nas SuperTarget, lojas com grandes
áreas, localizadas em bairros mais afas-
tados do centro das cidades. Agora, fi-
cou definido que até dezembro todas as
l 682 lojas do grupo venderão esse tipo
de artigo. A Target vem instalando no-
vas gôndolas e balcões refrigerados em
todas as suas unidades. As pequenas
lojas serão remodeladas, tornando-se
uma espécie de minimercearias, com
identidade visual própria e oferta de
alimentos como bananas, ovos, pães e
carnes. "O novo formato foi a maneira
que encontramos para atender àquilo

Em 2009, as vendas vêm caindo, em
média, 6% ao mês. No mesmo período,
as vendas do Wal-Mart cresceram 2%
ao mês, em média. A comparação dos
resultados enfureceu os acionistas. En-
cabeçados por William Ackman, gestor
do Pershing Square Capital Manage-
ment e sexto maior investidor da Target.
eles exigiram mudanças rápidas. "A
venda de alimentos oscila menos, tanto
em épocas de expansão quanto em tem-
pos de crise", afirma Eugênio Foganho-
lo, diretor da Mixxer, consultoria espe-
cializada em varejo.

Diante dessa evidência, outras redes
de varejo americanas seguiram o mesmo
caminho da Target—e, claro, passaram
a correr os mesmos riscos. A Toys "R"
Us, uma das maiores cadeias de lojas de

que nossos clientes desejavam", diz Mi-
chaela Gleason, porta-voz da Target.

É impossível dizer se a estratégia da
rede será sua redenção ou apenas apro-
fundará os problemas. Fica claro, po-
rém, que a Target tenta desesperada-
mente se adaptar a um novo padrão de
consumo dos americanos. De acordo
com a agência americana de pesquisa
US Census Bureau, com a crise, eles
foram forçados a economizar mais e a
gastar seletivamente. Até junho, por
exemplo, as vendas de produtos eletrô-
nicos recuaram 8%. As de móveis, 13%.

E as de roupas, 6%. A
Target, como outras
empresas do setor,
sentiu o baque. Em
conjunto, essas cate-
gorias representam
quase 60% do fatura-
mento da companhia.

brinquedos dos Estados Unidos, instalou
gôndolas de alimentos não perecíveis
em 260 de suas unidades e, até dezem-
bro, vai estender a novidade a toda a
rede. A Family Dollar, especializada em
artigos de perfumaria e roupas, registrou
aumento nas vendas no último trimestre
graças à oferta de alimentos. O grande
risco tomado por essas empresas está na
opção pelos resultados de curto prazo.
A principal razão para a adoção da es-
tratégia de mudança no mix de produtos
— a crise econômica — tem data de
validade. A economia americana já dá
alguns sinais de recuperação e a retoma-
da pode alterar mais uma vez os hábitos
de consumo das famílias. É provável
que acionistas insatisfeitos voltem a
pressionar executivos por novas mudan-
ças. Vender comida em lojas de roupas
ou em redes de brinquedos parecerá,
então, apenas um sinal de estupidez. •

Loja da Target,
nos Estados
Unidos: roupas
e aparelhos
eletrônicos
darão lugar
a alimentos
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