


Com a crescente concentração no varejo,
que cenário você prevê para o pequeno
varejo em 2010?

As grandes redes vão continuar com fortes
investimentos e o pequeno varejo precisa
prestar atenção na mudança que está ocor-
rendo hoje, não só na concorrência, mas
também no comportamento do consumi-
dor. O cliente que vai à loja de vizinhança
é o mesmo que vai à loja grande. O varejis-
ta precisa desempenhar o seu papel como
abastecedor desse cliente. A loja de vizi-
nhança tem algumas características que pre-
cisam ser bem aproveitadas. Mas quero cha-
mar a atenção, em especial, para a questão
do mix de produtos. A renda do brasileiro
vem aumentando em todas as classes. Esta-
mos vendo uma migração de consumidores
da classe E para a D e da D para a C. As clas-
ses A e B também contribuem, gerando uma
riqueza que está sendo distribuída. Nossas
pesquisas mostram que o consumidor quer
mais sortimento na loja. As categorias de
produtos que o consumidor está compran-
do aumentaram, mesmo nas classes D e E.
Por isso, o varejista precisa prestar atenção
na formatação do seu mix de produtos.

Mesmo quando se tem um mix pequeno?
Principalmente o da loja menor, pois esta
tem mais dificuldade com a exposição de
mix, e precisa fazer uma releitura de layout.
Detectamos um crescimento maior das lojas
que têm maior número de checkouts. A pre-
ferência do consumidor começa a se voltar
para as lojas que têm uma oferta maior de
produtos. A loja de vizinhança com cinco
a dez checkouts está mais bem colocada. O
varejo que tem menos de cinco caixas preci-
sa perceber que o padrão de consumo está
mudando, e isso exige dele uma nova solu-
ção de layout.

Hoje, o principal atrativo dessas
lojas é somente a proximidade?

É a proximidade e a empatia com o próprio
dono. Mas isso não é mais suficiente. O nível
de exigência do consumidor aumentou. Não
estamos mais falando só de preço, porque o
preço é relativo. Você também tem a limpe-
za da loja e outras características. Para apro-
veitar isso, é preciso oferecer um melhor mix



de produtos. O consumidor está comprando
mais de diversos canais. Ele tem de perceber
que se for àquela loja, irá encontrar um maior
número de produtos de que precisa. Se achar
que lá não encontrará determinado produto,
ele migrará para outro canal.

Como o varejista pode realizar a sintonia
fina do mix oferecido?

Ele precisa prestar atenção nas categorias
que estão crescendo. Por exemplo, a venda
de perecíveis voltou a crescer em 2009. Em
função do preço, em 2008 o mercado dessa
categoria esteve mais nervoso. A estabilidade
dos preços em 2009 - não tivemos nenhuma
categoria com grandes altas, a não ser a do
leite - fez com que os perecíveis ganhassem
força. As empresas de pesquisa também mos-
tram que, nas bebidas alcoólicas, a categoria
da cerveja apresenta intenso crescimento. É
um processo que prosseguirá em 2010. Em
2009, apesar da crise, o setor de supermer-
cados cresceu 6%, e a previsão para 2010 é
ainda mais otimista. A demanda vai ser gran-
de e a loja terá de se preparar para atender o
consumidor nessas categorias.

No que se refere à gestão e à operação da
loja, o varejista carece de meios para reduzir
a defasagem que o separa dos grandes?

Na operação, é possível aprender com aqui-
lo que se está fazendo. Mas o pequeno vare-



jista normalmente está ocupado com outras
atividades, e não pode contar só com isso.
Ele precisa criar um modelo para acessar in-
formações. A Abras tem a Escola Nacional
de Supermercados e coloca conhecimento
à disposição do mercado. O convênio que
fizemos com a ABAD - Associação Brasileira
de Atacadistas e Distribuidores, o Programa
Varejo Competitivo, estende o treinamento
à clientela do atacadista distribuidor, que é
o pequeno varejo. A Abras também promo-
verá em 2010 a revisão desses cursos, que fo-
ram feitos há dez anos, a fim de atualizá-los
em aspectos que evoluíram muito.

No varejo, ainda há espaço para o
empreendedorismo ou o gigantismo
das empresas líderes assusta
quem está começando?

Assusta! Mas acredito que há espaço, e aí
sim, há também a necessidade de uma es-
pecialização maior. O supermercado é tra-
dicionalmente generalista, mas as pequenas
lojas precisam se especializar mais. Quando
falo em perecíveis me refiro ao fato de que
é preciso ser especialista nisso. Se a empresa
for trabalhar a seção de carnes, ela terá de
ser especialista. É difícil tratar a distribuição
de produtos num nível de commoditização
como o que ocorre, por exemplo, com o seg-
mento de limpeza. Ou mesmo com a merce-
aria salgada ou doce, pois as grandes empre-

sas têm um poder de compra muito grande,
o que lhes garante preços competitivos. Mas
existem áreas em que as grandes empresas,
por mais que queiram evitar, abrem brechas
para a competição do pequeno. O caminho
consiste em ser mais especializado. O que
vemos no exterior é que os mercados me-
nores já fogem dessa briga com os produ-
tos commoditizados. Ninguém vai querer
vender fraldas ou sabão em pó mais barato
que uma grande rede. Mas é possível criar
no cliente a idéia de que a loja dispõe de
tudo o que ele precisa, de modo que ele se
lembrará dela na hora de escolher onde irá
fazer suas compras.



Você vê no modelo das redes de negócios,
do qual a sua empresa participa, uma
solução para o pequeno varejo?

Quando você adere a uma rede de negócios,
você ganha em escala. O atacado distribui-
dor também tem o seu modelo de rede de
negócios, que lhe permite ter esse mesmo
ganho. Não para vender mais barato. A
questão é ganhar escala para poder compe-
tir. A partir do momento em que você tem
alguns preços competitivos, o consumidor

reconsidera algumas questões. Por exemplo,
por causa de alguns centavos, ele não vai se
deslocar quilômetros até outra loja só por-
que ela vende mais barato. Reitero a questão
abordada antes: o fato de você aderir a uma
rede de negócios não impede que você se es-
pecialize. É bom você estar numa rede, mas
é preciso prestar atenção no seu ponto de
venda. Numa rede, você procura escala nas
áreas de mercearia, higiene e limpeza, etc.
Mas a loja de vizinhança precisa deixar de
ser generalista, ter um mix adequado, mas
especializado. E isso exige esforço próprio.

Afora os desafios internos com que o
varejo independente se defronta, quais são
os seus desafios externos imediatos?

O grande desafio que o varejo tem pela fren-
te é o de se formalizar mais. Isso vai aconte-
cer muito rapidamente. Hoje, o Estado tem
o domínio da tecnologia. Temos o SPED,
a Substituição Tributária, a NF-e. Graças a
isso, é mais tranqüilo para o pequeno varejo
o processo de se formalizar do que procurar
alternativas para fugir da tributação, que já
ocorre no varejo alimentar desde a fonte. À
medida que o varejo se formaliza, ele tem
menos custo, e mais informação. Ele conse-
gue tirar da contabilidade informações ge-
renciais que o modelo antigo não permitia.
As empresas que se formalizam são as que
conseguem efetivamente crescer.

E quanto à força do varejo independente
nas Regiões Norte e Nordeste?

Em função da renda crescente do consumidor
nessas regiões, o varejo precisa crescer. Acredi-
to que o nível de concentração nessas regiões
vai ser muito forte. Já existem empresas gran-
des nessas regiões. O pequeno varejo precisa
se estruturar, talvez até de uma maneira dife-
rente da que ocorre nos grandes centros. Te-
nho conversado com alguns empresários des-
sas regiões, e o pequeno varejo está passando
por um processo muito rápido de alijamento.
Aqui as redes não conseguiam atender a clas-
se C, até que encontraram um formato que
conseguiu atendê-la. Muitas redes já aprende-
ram a lidar com ele. Lá não. Por exemplo, os
formatos de atacado de autosserviço chegam
fechando os mercadinhos. É uma questão re-
gional, mas acredito na reação do varejo.
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