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A válvula do varejo
Tornou-se impossível

definir a apresentacao

de bens não duraveis

sem consentimento

Sintonizar-se com as

exigencias do trade

pode a ajudar a encurtar

o caminho de produtos

aos carrinhos dos

Por Guilherme Kamio



egundo balanços recentes, cerca de
15 000 novos produtos irrompe-
ram nos supermercados brasileiros
em 2009. Não é exagero afirmar
que essas estreias só aconteceram

graças à anuência do varejo. Hoje, a opinião do
comércio exerce influência capital no desenvol-
vimento de bens não duráveis - e, consequen-
temente, nas formas com que eles são apre-
sentados. O trade tornou-se praticamente uma
válvula reguladora das estratégias de mercado,
geralmente fazendo suas pretensões se sobrepor
às da indústria. Ganhou, assim, o poder de ditar
tendências em produtos e embalagens.

O atual panorama começou a se desenhar
em meados dos anos 90. Até então, o setor
produtivo costumava dar as cartas na relação
com os distribuidores, fazendo prevalecer suas
demandas. Supermercadistas viam-se obrigados,
por exemplo, a aceitar as constantes remarcações
de preços, sob risco de ficarem com prateleiras
vazias. A estabilidade da moeda e a abertura da
economia mudaram tudo. O varejo passou a ser
objeto de um festival de fusões, aquisições e
investimentos de grupos estrangeiros. Começou
a se concentrar - e a ganhar força nas negocia-

ções. Para depender menos das marcas notórias,
promoveu uma valorização das marcas próprias.

Robustecido, o setor retalhista passou a jogar
duro com os fornecedores. A inversão do lado
mais forte da corda gerou, nos últimos anos,
reclamações de indústrias sobre ingerência em
suas atividades. Mas de nada ou pouco vem
adiantando espernear. Para produtos como ali-
mentos, bebidas e materiais de limpeza, de
fabricação pulverizada em centenas de empresas,
as alternativas são limitadas. "O grande varejo
de autosserviço concentra, disparado, o maior
volume de vendas de bens de largo consumo no
País", aponta Cristiane Osso, sócia-diretora da
consultoria especializada em varejo GS&MD
- Gouvêa de Souza. "Para médias e grandes
empresas, não dá para simplesmente prescindir
dessa vitrine."

Ao unir retalhos em conglomerados, as trans-
formações do setor varejista geraram um pelotão
de empresas exigentes comandadas por três
superpotências - Pão de Açúcar, Carrefour e
Walmart, cujos faturamentos em 2009, conforme
aponta o mais recente ranking da Associação
Brasileira de Supermercados (Abras), somaram
71,5 bilhões de reais, o equivalente a 40% da



receita total das 500 maiores empresas da área
(ver quadro na pág. 13). Não por conformismo,
mas por questão de sobrevivência, tornou-se
crucial para os fabricantes sintonizar-se com os
projetos dos principais distribuidores e ouvi-los
antes e durante a consolidação de suas políticas
de embalagem.

Sísêncío gerai
Não é fácil, contudo, saber de todas as orienta-
ções do varejo em termos de acondicionamento
de produtos. Procuradas por meio de suas asses-
sorias de imprensa, as principais redes super-
mercadistas alegaram indisponibilidade para
responder a dúvidas da reportagem. Noutra fren-
te, também silêncio. Indústrias contatadas por
EMBALAGEMMARCA preferiram não se manifestar
quando comunicadas sobre o tema em questão.
"O comportamento dos supermercadistas já atin-
giu níveis insuportáveis. Nos últimos anos houve
uma melhora, mas continua sendo difícil atender
a todas as exigências", conta o diretor comercial
de uma importante fabricante de alimentos, que
pede para não ter a identidade revelada, temeroso
por retaliações.

Mas mesmo sem declarações dos envolvidos
é possível saber alguns aspectos que, face às
demandas do varejo, a indústria não pode igno-
rar. Um deles é a sustentabilidade. Como as mais
importantes redes de varejo vêm capitaneando
programas para aliviar o impacto ambiental das
cadeias de abastecimento para, com isso, obter
ganhos operacionais, os fabricantes de bens de
consumo são cada vez mais instados a adotar
práticas ambientalmente mais amigáveis.

Depois de campanhas alentadas do Pão de
Açúcar e do Walmart, o Carrefour resolveu
também implantar uma agenda dessa natureza.
Seus itens de marca própria irão adotar refis e
embalagens de menores dimensões e materiais
reciclados. O empenho de fornecedores em ações
do mesmo cunho contará pontos para a homolo-
gação e poderá reverter em privilégios. "A ideia
é criar uma espécie de programa de vantagens,
com recompensas como melhores espaços nas
lojas", disse o diretor de sustentabilidade da rede
francesa, Paulo Pianez, em entrevista recente a
EMBALAGEMMARCA (n° 129, maio de 2010).

O Walmart, por seu turno, vem tocando

um projeto chamado End-to-End. Pregando a
integração entre indústrias e fornecedores de
embalagens, a ação visa criar e recriar produtos
mitigando passivos ambientais. Produtos como o
óleo de cozinha Liza (Cargill), o curativo Band-
Aid (Johnson & Johnson), o desinfetante Pinho
Sol (Colgate-Palmolive) e o amaciante de roupas



Comfort Concentrado (Unilever) já se submete-
ram à iniciativa (ver EMBALAGEMMARCA n" 127,
março de 2010). "Já conseguimos aumentar o
uso de material reciclado e otimizar o tamanho
e o peso das embalagens de dez produtos impor-
tantes, diminuindo o uso de água, combustíveis
e energia elétrica", comemorou Héctor Nufiez,
presidente do Walmart Brasil.

Embalagens de menores dimensões e produ-
zidas em materiais reciclados tendem também a
ser favorecidas pelo estímulo do varejo aos pro-
dutos naturais e com apelos de benefício à saúde
e ao bem estar. Não à toa, o achocolatado em pó
Toddy Orgânico, da PepsiCo, cujo pote plástico
é decorado com rótulo de papel reciclado, foi um
dos produtos gerados pelo projeto "verde" do
Walmart. Além do ecodesign, outros elementos
oportunos para a apresentação de mercadorias
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saudáveis são as certificações de origem, tanto
dos produtos quanto das matérias primas empre-
gadas nas embalagens.

Além de "esverdear" as operações, os vare-
jistas também ambicionam vender mais para as
classes C e D (sobre o tema, aliás, ver a Entre-
vista desta edição). O barómetro desse objetivo
foi a confirmação, no último mês de junho, da
notícia de que as três maiores redes do País irão
investir aproximadamente 2 bilhões de reais, até
o fim de 2011, em iniciativas para expandir o
atendimento às famílias com renda mensal de até
dez salários mínimos.

As metas dessa injeção de recursos serão
aberturas de novas unidades e reformas de lojas
que já atendiam à população menos endinhei-
rada. O Walmart irá inaugurar cinquenta lojas
TodoDia e Maxxi Atacado, bandeiras focadas
no consumidor popular. O Pão de Açúcar irá
transformar 150 lojas CompreBem e Sendas em
unidades Extra Fácil ou Extra Perto, especializa-
das no varejo de vizinhança com preços baixos.
Já o Carrefour antecipou que irá abrir setenta
novas unidades até dezembro, mas ainda não se
sabe quantas delas serão dirigidas ao público de
baixa renda.

Pulverizacao exige maior cobertura
A propósito, a onda de disseminação dos pontos
de venda mais enxutos, com apelo de mercado
de bairro ou do tipo express, traz a tiracolo outra
expectativa. Embalagens menores, para porções
reduzidas de produtos, tendem a ser requisitadas,
para fazer sentido em lojas com áreas pequenas

Toddy: duas
demandas

atendidas com
produto orgânico

e apresentado
em embalagem
ecologicamente

mais correta

Estratégias de contorno
Diante das dificuldades na relação com o grande varejo, muitas empresas

têm buscado diversificar canais de venda. Algumas investiram até em venda

direta. É o caso da Coca-Cola. Desde o ano passado a empresa tem equipes

de vendedores que saem às ruas das periferias das capitais nordestinas para

comercializar suas bebidas. Nessas ações são utilizadas garrafas retornáveis

de vidro, vasilhames que hoje têm acolhidas restritas pelo varejo. O vaivém de

embalagens, aliás, tem se mostrado uma estratégia compensadora para a Coca-

Cola. Segundo notícias recentes, o crescimento de 13% em volume de vendas

que a empresa registrou no segundo trimestre deste ano se deve em boa parte

ao aumento do giro de retornáveis. "Uma garrafa retornável, se for de vidro,

vai e volta cerca de 40 vezes e isso, além de ser mais ecológico, permite que

o consumidor pague somente o preço do líquido", disse o vice-presidente de

Comunicação e Sustentabilidade da Coca-Cola, Marco Simões. Além da garrafa

de vidro, as bebidas da empresa são também comercializadas em retornáveis de

PET em algumas regiões (ver EMBALAQEMMARCA n° 121, setembro de 2009).



e oferta de até 4 000 itens (em hipermercados, o
mix pode chegar a 70 000 artigos). Embalagens
de bolso, que têm se difundido nas categorias de
biscoitos e chocolates, podem ser armas efetivas
nesse canal de vendas. E, nos supermercados tra-
dicionais, se encaixam na exposição em displays
próximos aos check-outs e nos corredores de cai-
xas rápidos, onde buscam aproveitar as compras
por impulso.

Para Cristiane Osso, da GS&MD - Gouvêa
de Souza, a evolução das estruturas multiformato
das redes de varejo é um ponto de atenção funda-
mental para os fabricantes de bens não duráveis.
"Todos os supermercadistas estão correndo atrás
do consumidor, que compra de forma cada vez
mais pulverizada, em diversos canais."

Nesse sentido, a ausência de marcas de prefe-
rência ou maior lembrança (recall) em qualquer
um desses variados pontos de contato com o
público pode ter um efeito amargo. Se o con-
sumidor chega ao supermercado e não encontra
os produtos que conhece, pode ficar suscetível

a produtos da concorrência, sobretudo aqueles
acondicionados em embalagens atraentes ou pro-
tagonistas das crescentes promoções e blitze de
amostragem. Se a experimentação redundar em
satisfação, era uma vez fidelidade.

Aliás, o papel das marcas tornou-se uma
questão delicada em meio à atual relação entre
varejo e indústria. Como a propaganda tradi-
cional perdeu, por uma série de razões, a força
que tinha no passado, as indústrias cada vez
mais comprometem verbas com outras formas
de comunicação com o consumidor - e uma das
mais valorizadas é justamente o trade marketing.
Eis aí um círculo vicioso. Ao deixar de lado os
investimentos em fortalecimento de marca, as
indústrias perdem seu principal ás na manga
para as quedas de braço com o varejo. Este, por
sua vez, acaba dominando tudo: os caminhos do
mercado, as definições de preços e os ambientes
onde cada vez mais ocorrem as interações entre
consumidores e bens de consumo. Parece que é
hora de rediscutir essa relação.

Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 12, n. 132, p. 12-17, ago. 2010.
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