


D e pequeno varejo a varejo independen-
te, a mudança não foi só no nome, mas
também no conceito, na maneira de en-

tender sua importância dentro do abastecimen-
to alimentar nacional. Embora tenha dimen-
sões menores que as dos concorrentes gigantes
- supermercados e hipermercados -, o varejo
independente se mantém de pé, buscando cres-
cer e se aprimorar, e contando, para isso, com
o apoio dos seus fornecedores, e sempre com
foco exclusivo no seu cliente consumidor. Pelo
quarto ano consecutivo, a ABAD - Associação
Brasileira de Atacadistas e Distribuidores rea-
liza, em parceria com a LatinPanel, a Pesqui-
sa de Monitoramento do Pequeno Varejo, o
qual não está vinculado a grandes grupos nem
a empresas estrangeiros, pois depende exclu-
sivamente do seu negócio para sobreviver no
mercado de alta concorrência. A pesquisa, que
ouviu cerca de mil empresas, revela mudanças
no cenário econômico e na atuação dessas lo-
jas, as quais requerem atenção por parte das
demais forças da cadeia de abastecimento. "O
varejo independente está mais consciente do
seu papel dentro da cadeia e da sua relação
com o consumidor, o que é muito positivo",
avalia a gerente de Atendimento ao Varejo da
LatinPanel, Fátima Merlin.

O principal indicador disso foi a constata-
ção de que ele deixou de focar o seu negócio
exclusivamente em preço. Pela primeira vez,
39% dos entrevistados informaram que seu
foco é em qualidade, contra 35% que aponta-
ram o preço. Outros 32% disseram que o foco
está na oferta de serviços ao cliente. Mudança
cultural? Talvez, mas aliada a um apurado ins-
tinto de sobrevivência.

MAIOR FREQÜÊNCIA
O principal destaque da pesquisa diz respeito à
freqüência com que os consumidores visitam o
varejo independente: 38% das lojas afirmaram
que recebem mais de 200 clientes por dia, par-
ticipação superior à do ano passado, de 32%.
No entanto, a maior parte das lojas, 48%, disse
que recebe entre 51 e 200 clientes/dia. O forne-
cimento ao canal também está mais acirrado.
O atacado distribuidor ainda é o seu principal
abastecedor: 54% das lojas garantiram que fa-
zem mais de 70% das suas compras nesse for-
necedor,e 31% afirmaram que nele adquirem
entre 51% e 70% dos produtos. Por sua vez, as



compras diretas da indústria aumentam. É de
54% a parcela de lojas que garantem comprar
20% do seu volume no fabricante, e 25% delas
disseram comprar mais de 30% dos seus esto-
ques nesse canal.
Independentemente do fornecedor, a freqüên-
cia de compra maior é a semanal (66%), se-
guida pela quinzenal (32%). Como vantagem,
o fornecedor tem sido mais tolerante com re-
lação ao prazo, sendo que 49% pagam em 28
dias (no ano passado eram 41%). No entanto,
o ajuste na relação entre varejo e fornecedor
afetou negativamente as margens. A maior par-
te das empresas ainda obtém margem acima
de 15% (56%), mas a participação caiu muito
desde o ano passado, quando era de 63%. As
margens menores, por sua vez, aumentaram
em participação. As empresas com 5% de lucro
constituem 11% do total (eram 5% em 2008),
e as que têm lucro entre 5,1% e 10% são 17%
(eram 13% no ano passado).

FUTURO PRÓXIMO
Mais de 56% dos informantes disseram que
pretendem investir no negócio, sendo que 18%
deles o farão nos próximos seis meses, e 19%
no próximo ano. A maior parte do dinheiro a
ser investido, 74%, se destinará à compra de
equipamentos, sendo que 48% serão investi-
dos em balcões refrigerados, 43%'em gôndolas
e 40% em frente de caixa. Há ainda 51% que
afirmaram pretender investir na reforma geral
da loja.
Há uma preocupação maior por parte do va-
rejista em capacitar sua equipe operacional, o



que se evidencia no fato de que 83% afirma-
ram achar importante investir nessa área (em
2008 eram 81%), embora metade afirme não
querer arcar com os custos dessa capacitação e
outros 42% aceitem enfrentar esses custos par-
cialmente. O foco dos treinamentos, para 70%
das empresas, deve ser o atendimento, e para
53% a área de vendas. A automação comercial
é a preocupação de 34% delas no que diz res-
peito à capacitação.
As empresas que estão interessadas nesse es-
forço de aperfeiçoamento profissional dos seus
funcionários deixaram claro que ele deverá ser
realizado na forma tradicional de treinamen-
tos em sala de aula, pois 62% disseram não ha-
ver interesse nem tempo para cursar conteúdos
veiculados pela internet.

RELAÇÕES DIFUSAS
Nas suas relações com seus fornecedores do
atacado distribuidor, mais uma vez fica patente
a falta de sintonia entre o serviço esperado e a
satisfação pelo oferecido. Por exemplo, a varie-
dade de itens, considerada um atributo muito
importante na relação por 75% dos entrevista-
dos, é atendida, na opinião de 98% das empre-
sas, pelo atacado distribuidor, embora somente
34% a achem satisfatória. O mesmo ocorre com
outros atributos: pontualidade na entrega (75%
acham muito importante, mas somente 35% es-
tão muito satisfeitos), oferta de preços competi-
tivos (70% contra 20%), melhores prazos (59%
contra 27%), e facilidade de pagamento (57%
contra 25%). O indicador sinaliza o quanto a
relação comercial entre os dois elos da cadeia
ainda precisa evoluir para alcançar o nível de
parceria. Entretanto, o dado não exclui os bons
exemplos, que podem se tornar modelos para
a cadeia, pois deles depende o bom desenvol-
vimento das relações entre os agentes. Talvez o
passo seguinte resida aí. E depende da boa von-
tade tanto de um como de outro. •
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