




Padron nomeia diversas indústrias es
trangeiras e nacionais que já trilham o 
mesmo caminho. A marca de confeitos 
de chocolate M&M's utiliza a internet 
para vender diretamente ao consumidor. 
Através do site My M&M's, é possível per
sonalizar o produto, escolhendo cores 
para os confeitos, imprimindo recados 
neles e até fotos. Além da operação na 
internet, a marca tem também uma loja 
física em Nova York, nos EUA. 

Na mesma linha, a Unilever promo
ve produtos de higiene pessoal da marca 
Dove utilizando o site My Dove, no qual 
as consumidoras, depois de registradas, 
personalizam itens para consumo pró
prio. 

Nos dois exemplos, a estratégia é simi
lar a das lojas conceito. O objetivo, mais 
que vender, é reforçar a marca e ligá-la 
a qualidades como inovação, explica 
Flávia Ghisi, do Provar, o programa de 
varejo da FIA. "Muitas dessas lojas colo
cam à venda também alguns produtos 
exclusivos, que não serão distribuídos em 
larga escala, com intuito de testá-los e, ao 
mesmo tempo, mostrar como a marca 
inova", diz ela. 

NO BRASIL 
São os casos, no Brasil, das marcas de 

calçados Havaianas e Melissa. Ou de lojas 
de tecnologia, como a da Sony, locali
zada em um shopping classe AA de São 
Paulo. Na mesma linha, diz Padron, vai 
a Swift, da Friboi, que vende cortes sele
cionados de carne direto ao consumidor, 
utilizando-se de vans que percorrem ruas 
de bairros mais endinheirados. 

O consultor esclarece que o objetivo 
da empresa não é necessariamente con
correr com açougues e supermercados, 
mas divulgar a marca entre consumi
dores premiuns, sem intermediário. "E 
são as grandes, as indústrias globais do 
Brasil e do mundo que estão fazendo is
so", ressalta. 

Conhecer o consumidor AA sem pas
sar pelo filtro do varejo e testar novos 
produtos são outros objetivos de indús
trias que se aventuram nesse tipo de ne
gócio, avaliam especialistas. 

Mas o avanço dos fabricantes sobre 
os consumidores não se resume a ven
der aos mais ricos e reforçar a marca. Há 
diversas iniciativas de indústrias cujo 



objetivo é apenas vender e, por vezes, 
ao consumidor de baixa renda. Exem
plos? As lojas da Bauducco localizadas 
em estações do metrô. Nelas é possível 
encontrar biscoitos e guloseimas da mar
ca, itens iguais aos comercializados em 
supermercados, mas, em alguns casos, a 
um preço mais acessível. Nessas unida
des, a fabricante ainda vende por peso 
biscoitos quebrados que certamente se
riam descartados. 

A Nestlé é outra que engrossa a lista: 
tem operações de comercialização de 
sorvete porta a porta, especialmente no 
Nordeste. "O Brasil é muito grande, há 
locais em que o varejo tradicional não 
tem musculatura para atender", diz a 
professora de Marketing do Insper, Silvia 
Sfeir. É possível que outros produtos da 
marca sejam comercializados do mesmo 
modo em breve. 

Parte do interesse da indústria nesse 

tipo de comercialização é explicada por 
um único dado: nos últimos cinco anos, 
segundo Silvia, mais de 33 milhões de 
pessoas deixaram as classes D e E e emer
giram para a classe C. "Isso é metade da 
Itália", diz. 

Falar diretamente com esse consumi
dor, tornar a marca importante para ele 
e atendê-lo a um preço acessível onde 
quer que se encontre virou o objetivo 
de dez entre dez fabricantes que aten
dem - ou podem atender - esse público. 
"O varejo espremeu a indústria com as 
marcas próprias, que só fizeram crescer 
nos últimos anos. O avanço na venda 
direta ao consumidor é uma resposta da 
indústria a esse movimento", comple
menta Padron. 

E nesse intento, fabricantes encon
traram na internet forte aliada. Rou
pas de cama, mesa e banho e artigos 
da linha branca podem ser comprados 



diretamente dos fabricantes, via inter
net, em casos de marcas como Teka e 
Brastemp, que também são vendidas em 
supermercados. 

O acesso à internet cresceu mais de 
20% do ano passado para cá. E em cinco 
anos, o número de cartões de crédito -
necessário para a maioria das compras 
online - quase dobrou. São indicadores 
como esses que fazem consultores afir
marem que a indústria veio para ficar co
mo fornecedora direta - ao menos nesse 
canal. "A banda larga avança mesmo nos 
rincões. Nas grandes cidades, há cada vez 
mais falta de tempo. A internet ganha 
destaque como canal, e a indústria tam
bém faz uso dele", diz Silvia. 

E, voltando aos consumidores mais 
endinheirados, a rede permite lances co-



mo o da Kraft, cujo aplicativo com dicas 
de receitas é o mais vendido pelo iPhone 
no mundo, diz Padron. "Daí para usar 
esse programa para vender produtos via 
mobile é um pulo", afirma. 

E 0 VAREJO? 
Isso não quer dizer que o varejo vá 

perder espaço ou sofrer com uma con
corrência predatória da indústria. Os 
consultores ressaltam que a capilaridade 
do varejo e a força desse canal entre as 
massas de consumidores é insuperável. 
Não interessa às indústrias, portanto, fe
char as portas. 

Seria muito demorado e caro, por 
exemplo, ainda que para as gigantes, 
montar estrutura de logística e distribui
ção como a que o varejo e o atacado já 
têm hoje. A Nestlé, por exemplo, apres
sou-se em esclarecer à reportagem que a 
abertura de canais como a venda porta a 
porta não vai prejudicar sua relação com 
os varejistas. São negócios paralelos. 

No entanto, o pequeno varejo pode ser 
afetado pela estratégia - e positivamente. 
Pequenos que tenham boa estrutura de 
distribuição e entrega em domicílio serão 
parceiros preferenciais das indústrias em 
um futuro próximo. 

De acordo com Padron, essas gigan
tes que desejam vender ao consumidor, 
especialmente usando a internet, vão 
precisar, para ampliar as vendas, de lo
gística que lhes permita chegar à casa do 
cliente. "Os pequenos são os que têm isso 
de melhor. Ninguém está mais perto do 
cliente que o pequeno varejo. E trata-se 
não apenas de proximidade geográfica, 
mas de entendimento do tipo de entrega 
que o cliente deseja, do atraso que tolera, 
do melhor horário do dia para receber as 
encomendas", analisa o consultor. 

Sair na frente, nesse caso, é melhorar 
o serviço de entrega - ou criar um - usan
do internet, telefone e todos os canais 
disponíveis. Não apenas porque significa 
um serviço a mais, que pode fidelizar o 
consumidor, mas porque pode significar 
uma parceria exclusiva com um grande 
fornecedor, interessado na região de atu
ação do varejista. "Outras formas de par
ceria vão se consolidando à medida que 
vão surgindo necessidades diferentes", 
diz Padron. 

Outro ponto importante: se a indús-

tria avança em busca de conhecer melhor 
o cliente por conta própria, fica ainda 
mais óbvio que o varejo é privilegiado 
nesse quesito e que deve organizar-se 
para tirar melhor proveito do acesso de 
que já dispõe. 

Ou seja: independentemente de qual 
seja o desenrolar das estratégias dos fa
bricantes, é certo que eles querem mais 
informações sobre o cliente. Se o vare
jo já tem esse canal aberto, vale a pena 
transformá-lo em mais serviços, mais 
atendimento à necessidade do consu
midor e, portanto, mais vendas. 
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