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capa

O consumidor identifica a necessidade 
de algum produto e inicia o processo 

para adquiri-lo. Neste momento, ele passa 
a ser um shopper. Daí para a concretização 
da compra, muitas coisas podem aconte-
cer. O processo pode ser automático. Ele 
sabe a marca que quer e tem o costume de 
adquirir aquele bem em determinado lo-
cal. Sem pensar, vai à loja e efetua a com-
pra. Na maioria das vezes, no entanto, as 
coisas não são tão simples. A pessoa po-
de definir a marca do produto no ponto 
de venda. Ou o processo pode se iniciar 
com uma pesquisa sobre o item desejado. 

As fontes de informação dessa pesquisa 
podem ser, por exemplo, a mídia tradicio-
nal, jornais de ofertas, internet ou infor-
mação boca a boca. A mídia tradicional 
tem papel importante para criar conhe-
cimento das marcas disponíveis no mer-
cado. Nem sempre, no entanto, é decisi-
va. A mensagem destaca os atributos do 
produto que interessam ao comprador? 
Atrai sua atenção de maneira adequada? 

Um exemplo pode explicar como nem 
sempre as coisas funcionam a contento. 
Quem usa cuecas é o homem. Um fabri-
cante pode fazer uma campanha publici-
tária primorosa do produto para o público 
masculino. Se quem vai à loja concretizar o 
negócio for a esposa, no entanto, a mensa-
gem pode passar totalmente despercebida. 

As condições do varejo são primordiais 
para sacramentar as opções do cliente. 
Avaliar o desempenho do ponto de venda 
é exercício que gera muitas perguntas. O 
shopper vai ao local da compra do carro? 
O estacionamento é acessível? As seções 
internas são bem sinalizadas? O produto é 
encontrado com facilidade dentro da loja? 
O material promocional e as embalagens 
utilizados atraem os consumidores da ma-
neira desejada? A visibilidade ou preço de 
uma marca concorrente pode alterar a sua 
escolha prévia? Existem vendedores pre-
parados para explicar as propriedades do 
produto? Filas na hora do pagamento po-
dem provocar a desistência da compra? 

Detalhes decisivos
Pensemos em uma situação. Uma pes-

soa vai ao restaurante no almoço e paga 
R$ 4 por uma latinha de refrigerante. Nem 
repara no preço. No mesmo dia, à noite, a 
mesma pessoa vai ao supermercado e vê 
que a embalagem de dois litros do mes-
mo refrigerante custa R$ 4. Ela acha caro e 
compra a garrafa oferecida pelo concorren-
te vendida por alguns centavos a menos. 

São inúmeros os detalhes que influen-
ciam as compras. Montar quebra-cabeças 
de modo a agradar quem está decidido a 
adquirir alguma coisa é a finalidade do 
shopper marketing, estratégia bastante 

O shopper é quem manda
Cresce a oferta de serviços de shopper marketing, especializado em ajudar  
indústria e varejo a agradarem ao consumidor decidido a realizar uma compra 

Por José Paulo sant’anna

comentada nos últimos tempos em todo 
o mundo. Rafael D’Andrea, sócio da To-
olBox TM (consultoria e empresa de pes-
quisa especializada no tema) e autor do 
recém-lançado livro Shopper Marketing – 
a Nova Estratégia Integrada de Marketing 
para a Conquista do Cliente no Ponto de 
Venda, dá a seguinte definição para essa 
ferramenta: uso de estímulos de marke-
ting baseados no entendimento do com-
portamento do shopper para melhorar a 
experiência de compra, criando valor pa-
ra fabricantes, varejistas e clientes finais.

A tendência também ganha força no 
Brasil. Ela começou a ser praticada pe-
las multinacionais da indústria aqui ins-
taladas, interessadas em reproduzir ex-
periências de sucesso no exterior — en-
tre elas, Procter & Gamble, Kraft Foods, 
Nestlé, Unilever e Whirlpool — e é obser-
vada com atenção pelos grandes nomes 
do varejo. Conquista adeptos a cada dia. 
Agências de comunicação e consulto-
rias investem na montagem de estrutu-
ras profissionais para atender a crescen-
te demanda pelo serviço. 

Segundo Rogério Lima, presidente do 
Comitê de Promoção, Trade e Varejo da As-
sociação Brasileira de Anunciantes (ABA), 
o tema tem sido tratado com grande de-
ferência tanto pela indústria quanto pelos 
varejistas. Guilherme de Almeida Prado, 
presidente da Associação de Marketing 
Promocional (Ampro), tem opinião simi-
lar. “As agências têm demonstrado preo-
cupação em descobrir quem é que está 
comprando, em que momento concreti-
za a compra”, afirma. Presidente do Popai 
Brasil, Romano Pansera engrossa o coro. 
“Eu acredito que, nos últimos cincos anos, 
as agências de promoção e merchandising 
se preocuparam com esse tipo de expertise. 
Está havendo abordagem mais especializa-
da, específica sobre essa questão”, explica.  

O pulo do gato
Como influenciar de forma positiva o 

comprador? O grande segredo do shop-
per marketing se encontra em observar 
os shoppers com atenção e criar soluções. 
A observação exige metodologias muito 
diferentes dos métodos tradicionais. “No 
ambiente da pesquisa precisamos mui-
to mais do que perguntar a uma pessoa 
suas preferências e valores”, diz Marce-
lo Heidrich, diretor da Ponto de Criação, 
que há oito anos investe na atividade e há 
dois se tornou sócia da Integer, agência 
internacional especializada no assunto. 

Assim que recebe um briefing, sua equi-
pe de colaboradores sai em busca de uma 
relação de pessoas com potencial para con-
sumir o produto do cliente, busca enten-
der como se dá a sua decisão de compra. 
O objetivo é descobrir coisas como a visão 
do público em relação à marca do cliente 
e às marcas concorrentes, o impacto cau-
sado pela comunicação no caso dos itens 
divulgados pela mídia e a força do ponto 
de venda na decisão da compra. 

Entre as formas de se obter as informa-
ções, encontram-se investigações feitas nas 
redes sociais e várias outras técnicas. A par-
tir das descobertas, chega-se a um insight. 
“Consideramos as barreiras que aquela 
marca pode enfrentar, o benefício único 
que o produto tem”, explica Heidrich. Em 
seguida, o desafio é oferecer um argumen-
to certeiro, eficiente e eficaz, que será usado 
em todas as etapas de comunicação. “O va-
lor das nossas campanhas está aí, no olhar 
sobre os dados levantados e na percepção 
sensível do que dizer”, resume.  

“Na prática, esse tipo de análise envol-
ve metodologias desenvolvidas por nós 
pela qual procuramos determinar os mo-
tivos psicológicos, a percepção emocio-
nal dos compradores em determinadas 
circunstâncias”, diz Regis Duarte, diretor 
geral da Saatchi & Saatchi X, agência que 
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teve seu escritório brasileiro lançado no 
último mês de novembro.  

Para chegar às informações estratégi-
cas, uma das armas é repetir determina-
das experiências até chegar a uma conclu-
são segura do procedimento a ser adotado. 
“Mapeamos determinado varejo a partir 
de amostragens seguras. Temos processos 
que nos permitem avaliar as reações mais 
instintivas, que me diga o que o shopper 
acredita ser mais conveniente”, diz. A ava-
liação começa na casa da pessoa e acom-
panha o processo de compra. Em algumas 
etapas, o shopper tem consciência de estar 
sendo analisado; em outras, não.

“Para cada etapa da jornada de compra 
existem métodos de coleta de dados”, re-
vela D’Andrea. A busca pelas informações 
usadas para orientar os clientes incluem 
pesquisas feitas antes das compras nas 
mídias sociais e pelo telefone. Durante as 
compras são feitas filmagens de consumi-
dores cientes de que estão sendo acompa-
nhados. Em alguns momentos, profissio-
nais contratados se passam por consu-

O uso de pessoas treinadas é um 
recurso usado por determinadas 
empresas para estudar em detalhes 
o comportamento dos shoppers. 
Algumas dessas pessoas, por 
exemplo, podem se passar por 
consumidores interessados em 
comprar um produto e visitar lojas, 
avaliando desde o comportamento 
do manobrista do estacionamento 
ao dos vendedores, passando 
pela análise das condições físicas 
dos pontos de venda. Mas como 
encontrar essas pessoas?

A demanda gerou a criação da 
Shopper Experience, empresa criada 
há três anos que conta com banco 
de dados com 200 mil shoppers com 
perfis os mais distintos treinados 
para a função. Eles atuam como free 
lancers. “Conforme as necessidades 
dos clientes, selecionamos um 
time de colaboradores ideal para 
a operação”, informa a presidente, 
Stella Kochen Susskind. 

Detetives nos pontos de venda 
Eles são instruídos para agir como 

pessoas comuns que se encaminham para 
as compras. A escolha é feita a partir de 
um rodízio, de forma que os indicados 
tenham intervalo de tempo adequado 
entre dois trabalhos. Entre os clientes da 
empresa é comum encontrar nomes do 
varejo e agências. 

O atendimento informal demais 

dos vendedores é um problema 
usualmente constatado. Alguns 
casos são curiosos. Em uma loja 
de roupas voltada para o público 
de elevado poder aquisitivo, por 
exemplo, houve a diminuição do 
tíquete médio. O estudo realizado 
com a ajuda dos colaboradores da 
Shopper Experience constatou que 
o ar condicionado abaixava demais 
a temperatura. “As frequentadoras, 
com frio, reduziam o tempo de 
permanência na loja”, explica Stella. 

Stella, da Shopper Experience: atendimento 
informal demais é problema frequente

Maurício Prado, da Plano 1: “Um monte de 
gente diz que faz, mas não faz”
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Diversos exemplos ajudam 
a compreender como agem os 
profissionais de comunicação para 
aplicar ações de shopper marketing. 
A campanha de lançamento do sabão 
Ariel Líquido explorou, inicialmente, 
o benefício das sete soluções de 
lavagem oferecidas pelo produto, 
característica revolucionária em 
termos de tecnologia. “O consumidor 
não se mostrou sensível a esse 
argumento, sua relação com a marca 
concorrente era muito consistente”, 
revela Marcelo Heidrich, diretor da 

Cases explicam a estratégia
Ponto de Criação. 

Depois de muitas observações, a 
declaração de uma mulher chamou 
a atenção: “O único motivo que me 
faria trocar o meu sabão em pó por 
um líquido é a certeza dele não deixar 
resíduos. Resíduo de sabão em pó 
me deixa aborrecida”. A partir dessa 
constatação, foi criada uma campanha 
com a atriz Fernanda Torres, destacando 
esse benefício. “O resultado foi 
impressionante”, garante Heidrich.

A Whirlpool, detentora da marca 
Brastemp, encomendou pesquisa à 
ToolBox TM para verificar o índice 
de satisfação dos consumidores 
que iam comprar geladeiras nos 
pontos de venda. Foi constatado que 
quantidade significativa buscava 
informações sobre o eletrodoméstico 
nas lojas e ficava desapontada com o 
despreparo dos vendedores. O número 
de estabelecimentos e de lojistas 
dificultava a introdução de um programa 
de treinamento. 

Um fato chamou a atenção: o número 
de pessoas que nos pontos de venda abria 

as geladeiras era de 100%. A empresa, 
então, adotou material promocional novo, 
com muitas informações sobre o conceito 
do produto. Muitas dessas peças foram 
montadas dentro das geladeiras. “Depois 
da iniciativa, foi constatada a redução da 
carência de informações”, informa Rafael 
D’Andrea, diretor da prestadora de serviços. 

O material promocional a ser 
exibido no período da Copa do Mundo 

da África para a Coca-Cola pela 
Dia Comunicação dá uma ideia 
da complexidade exigida para 
agradar os compradores do 
refrigerante. “Depois de muito 
estudo, desenvolvemos 600 
peças diferentes, distribuídas de 
acordo com as características do 
estabelecimento”, informa Gilberto 
Strunck, diretor da agência. 

  

midores e avaliam o atendimento recebi-
do, entre outras técnicas utilizadas. 

Assumidas
As empresas especialistas em shopper 

marketing têm confiança absoluta no po-
tencial de negócios dessa forma de marke-
ting. Heidrich, da Ponto de Criação, não 
economiza otimismo. “Não estamos evo-
luindo o marketing, estamos construindo 
um novo marketing, um novo mundo da 
comunicação e de como fazer negócios. 
Estamos sendo responsáveis pela cons-
trução de uma nova era”, garante. 

Ele lembra que o conceito nasceu 
quando indústria e varejo perceberam 
que suas decisões e seus pontos de vis-
ta precisavam de um novo olhar, que era 
necessário ouvir e respeitar quem antes 
era coadjuvante e virou protagonista. “O 
shopper reage a estímulos mais especí-
ficos, é insensível a informações que, fo-
ra da loja, parecem pertinentes, e se in-
fluencia por motivos que precisam ser 
compreendidos de forma eficiente, clara 

e objetiva. Quase uma ciência”, resume. 
Por acreditar se tratar de algo inusitado, 

ele montou sua equipe buscando profis-
sionais fora do universo das empresas de 
comunicação. “Não existia e acredito que 
ainda não existem especialistas nas agên-
cias. Fomos buscar profissionais nos clien-
tes, no varejo e nas universidades”, conta. 
Com isso, procurou-se unir talentos com 
perfil e experiência que pudessem ser trei-
nados. “O segredo é que fizemos isso de 
forma simultânea com o cliente e o varejo.”   

A Saatchi & Saatchi X foi inaugurada 
nos Estados Unidos há 15 anos. Hoje es-
tá presente em 16 países e a perspectiva é 
de que esse número se amplie. “Somos a 
primeira empresa do mundo a explorar 
esse conceito”, afirma Duarte. Em um pri-
meiro momento, a estratégia foi tratada de 
forma separada do processo de comuni-
cação. “Hoje já está inserida no contexto”, 
aponta. Os shoppers tomam decisões a to-
do o momento no PDV. Nessa tomada de 
decisão podem existir questionamentos 
ou dúvidas que se convertem em barrei-
ras de compra. “Nosso trabalho é eliminar 
essas barreiras por meio de um profundo 
entendimento do que é realmente impor-
tante para os compradores, transforman-
do a intenção de compra em ação”, explica.

O escritório brasileiro foi montado a 
partir de modelo já aprovado em outros 
países da América Latina, como México 
e Argentina. O objetivo é ser a maior ope-
ração da rede na América Latina em três 
anos. Por aqui, a Saatchi & Saatchi X está 
instalada no mesmo prédio da agência de 
publicidade F/Nazca Saatchi & Saatchi. 
As duas empresas têm operações sepa-
radas, compartilham parte da estrutura, 
parcerias e oportunidades com os clientes. 

Trazer mais pragmatismo para o ponto 
de venda. Este era o objetivo inicial da To-
olBox TM, empresa criada em 1998. “Nas-
cemos como consultoria, depois passamos 

a fazer pesquisas, descobrir o que pode ser 
mais interessante para o cliente”, explica 
D’Andrea. Entre as opções, por exemplo, 
saber se o investimento em um tabloide é 
melhor ou não do que a compra de espaço. 

A empresa passou a trabalhar como es-
pecialista em shopper marketing em 2007. 
“Em 2006 comecei a acompanhar cases 
internacionais, passei a prestar a atenção 
na evolução do shopper como centro das 
decisões”, conta. O dirigente promete no-
vidades. A empresa está finalizando uma 
parceria com a Propag, de Florianópolis 
(SC), que deve resultar em breve na che-
gada ao mercado de mais uma agência 
especializada na matéria. 

Aperfeiçoamento
A preocupação em investir no aper-

feiçoamento da prestação de serviços de 
shopper marketing está presente também 
em agências tradicionais especializadas 
em promoção e merchandising no pon-
to de venda. Gilberto Strunck, diretor da 
Dia Comunicação, com escritórios no Rio 
de Janeiro e em São Paulo, além de contar 
com uma estrutura de atendimento em 
Fortaleza, fala sobre o amadurecimento 
do mercado em relação às atividades rea-

lizadas junto ao varejo. 
Para ele, há alguns anos a indústria 

percebeu a grande influência do ponto 
de venda na hora da realização da com-
pra e foi investindo nessa estratégia até 
chegar à observação atenta do compor-
tamento das pessoas na hora de adqui-
rir um produto. Oferecer melhores con-
dições aos shoppers passou a ser obriga-
ção dos prestadores de serviços. 

Opinião parecida tem Maurício de Al-
meida Prado, diretor da Plano 1. “No Bra-
sil e no mundo essa abordagem é recente”, 
diz. Para ele, o marco mundial do shop-
per marketing ocorreu em 2002, com a 
preocupação demonstrada pela Procter 
& Gamble em desenvolver a estratégia. 
De lá para cá, muitas indústrias passa-
ram a investir nisso, criando o cargo de 
executivo de shopper marketing em suas  
estruturas organizacionais. 

“As agências têm respondido a esse 
interesse nos últimos dois ou três anos. 
O mais difícil é não ficar na teoria: um 
monte de gente diz que faz, mas não faz”, 
dispara. Prado garante que a Plano 1 es-
tá muito envolvida com o preparo de sua 
equipe nessa direção. “Há um ano temos 
o serviço de laboratório do shopper, pro-
curamos testar várias situações para ob-
ter maior fidelidade dos clientes.”

O shopper marketing exige sofistica-
ção do varejo e da indústria e passa pela 
especialização das agências. A opinião é 
de Ricardo Brener, da Agita Brasil, há seis 
anos no mercado. Os três sócios da agên-
cia vêm da indústria, cada um com mais de 
15 anos de experiência como representan-
te de anunciantes. “Trabalhamos com um 
conceito novo, pouco presente nas presta-
doras de serviços”, diz. Essa preo cupação 
está presente nas várias etapas de um tra-
balho. “Isso exige conhecimento profundo, 
difícil de alcançar. O mais difícil é a apro-
ximação entre indústria e varejo”, avalia.

D’Andrea, da ToolBoxTM: experiência a partir 
da observação de cases internacionais

Strunck, da Dia Comunicação: segmento 
está amadurecendo com o tempo

Campanha de lançamento do Ariel líquido: mudança de foco graças ao insight de uma consumidora

Material promocional da Coca-Cola, 
criado pela Dia Comunicação
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Diálogo com o governo 

Temos um diálogo muito positivo e aber-
to com o governo. Temos encontrado uma 
escuta atenta a projetos importantes pa-
ra o desenvolvimento do Brasil e também 
para a eliminação de pontos de estrangu-
lamento de nossa economia. O IDV, por 
princípio, aborda somente as questões e 
os grandes temas de interesse comum, de 
forma construtiva, discutindo as diferentes 
soluções e apresentando propostas con-
cretas e viáveis. Neste ano, nos reunimos 
com representantes do Executivo, Legis-
lativo e Judiciário. No governo, nos reuni-
mos com o ministro do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior, Fernan-
do Pimentel, e o da Fazenda, Guido Man-
tega. Com o ministro Pimentel, entre os 
temas para os quais foram apresentadas 
propostas, cito as políticas de aumento de 
emprego, desoneração da folha de paga-
mento, flexibilização do contrato de tra-
balho e financiamento a investimentos 
do varejo, com a criação de um setor es-
pecífico nos bancos de desenvolvimento. 
Com Mantega, abordamos os efeitos da 
inflação e da substituição tributária nos 
negócios e propusemos medidas concre-
tas para auxiliar no controle da inflação.

carga tributária

A questão é extremamente importante e 
deve ser vista sob três ângulos: a exces-
siva carga tributária; a complexidade e a 
dificuldade operacional dos controles fis-
cais; e a ordenação fiscal — vários órgãos 
legislam sobre a mesma matéria tributá-
ria de forma ampla, ambígua e em gran-
de parte das vezes, conflitante. O ICMS é 
o tributo mais complexo e mais arrecada-
do no Brasil, possui 27 legislações e outras 
sublegislações diferentes. No caso do va-
rejo, este impacto é importantíssimo, pois 
como cada vez mais as empresas brasilei-
ras operam a nível nacional, a operação 
se torna extremamente complexa e cara. 
Outra questão é a introdução da substi-
tuição tributária. Alguns Estados utiliza-
ram a implantação deste mecanismo pa-
ra aumentar seus impostos, por meio de 
uma MVA (Margem de Valor Agregado) 
que não representa os valores praticados 
no mercado. Além da carga tributária em 
si, estes mecanismos representam uma 
pressão inflacionária adicional. As redes 
varejistas estão tentando atuar nas várias 
frentes para que não haja repasse integral 
desse aumento ao consumidor, pedindo 

ao governo a redução dos impostos e, aos 
fornecedores, contenção nos aumentos 
de preços e compensação destes ganhos 
por meio de melhorias de produtividade.

concorrência Desleal

O IDV elegeu o combate à informalidade 
como prioridade e elemento fundamental 
para o desenvolvimento econômico e do 
aumento dos empregos. A informalidade 
fiscal é um dos elementos que têm limita-
do o crescimento da economia brasileira, 
ao distribuir de forma desigual a carga tri-
butária. Em particular, joga uma parcela 
importante dos empregos numa relação 
não contratual adequada. A ilegalidade 
e a pirataria são formas de distorção eco-
nômica que criam competição desigual e 
desleal, impedem o desenvolvimento sa-
dio e saudável das empresas inovadoras, 
competitivas e produtivas em nosso país. 
As atividades ilegais têm sido combatidas 

por meio de diversas ferramentas de con-
trole pelos governos, como nota fiscal ele-
trônica, SPED, rastreamento de produtos, 
substituição tributária, treinamento de fis-
cais nos portos em produtos específicos 
etc. Apesar de alguns problemas quanto 
à forma de se praticar a substituição tri-
butária, ela tem se revelado uma ferra-
menta eficaz no combate à sonegação.

Desempenho

O varejo brasileiro teve seu melhor ano 
da década em 2010. Os números levanta-
dos pelo IAV-IDV (Índice Antecedente de 
Vendas), pesquisa realizada mensalmente 
com os associados ao IDV, revelam cresci-
mento de 7,5% nas vendas reais em 2010 
em comparação com 2009. No primeiro 
semestre deste ano, tivemos crescimento 
médio mensal de 6% em volume real de 
vendas. Em julho e agosto, o crescimento 
esperado é de 6,7% e 6,4%, respectivamen-

entrevista

Expectativa otimista
O aumento do poder aquisitivo da população fez do ano de 2010 o melhor da última década. Para 2011, a expectativa é 
de crescimento de 8%. Alguns aspectos podem melhorar o desempenho do setor, como o combate à informalidade e 
uma legislação tributária mais simples e justa. Fernando de Castro, presidente do Instituto para o Desenvolvimento 
do Varejo (IDV), entidade criada em 2004 para incentivar o diálogo com o governo e contribuir para a 
profissionalização do setor, fala sobre o atual cenário 

te. Houve arrefecimento de vendas do va-
rejo nestes últimos meses devido às políti-
cas governamentais de aumento de juros, 
políticas restritivas de crédito, entre outras. 
Mas acreditamos numa retomada mode-
rada e temos sinalizado um crescimento 
real de vendas de 8% para o ano de 2011. 
O aumento da massa salarial, o aumento 
do número de empregos e a expansão da 
concessão de crédito são vetores que im-
pulsionaram todos os segmentos do va-
rejo. Em especial, móveis e eletrodomés-
ticos (17,2% dos últimos 12 meses) e equi-
pamentos e materiais de escritório, infor-
mática e comunicação (16,7% dos últimos 
12 meses) foram os maiores beneficiados.

setores com pior Desempenho

As taxas de crescimento de todos foram 
bastante significativas. Há setores com re-
sultados ligeiramente inferiores. Entre eles 
os híper e supermercados, os de produtos 
alimentícios, bebidas e fumo (6,5% dos últi-
mos 12 meses) e combustíveis e lubrifican-
tes (5,6% dos últimos 12 meses). Estes seg-
mentos foram afetados negativamente pelo 
aumento da taxa de inflação e pela redução 
momentânea de compras por parte do con-
sumidor ou por redução de preços de ven-
das dos produtos (como o do litro do álcool,  
por exemplo, no caso dos combustíveis).

e-commerce

O comércio eletrônico tem experimentado 
os maiores crescimentos. Em 2010 cresceu 
40%. É bastante nítido, no entanto, que es-
ta forma de venda se adapta bem a alguns 
produtos e menos a outros. É mais fácil a 
compra de um eletrônico por e-commerce 
do que de um vestido, por exemplo. O con-
sumidor, em função de sua falta de dispo-
nibilidade de tempo, dificuldades de des-
locamento nas grandes cidades, facilida-
de do ato de compra e outras razões, tem 
preferido, progressivamente, a compra por 
internet. O varejo entende esta forma de 
venda como um canal, uma alternativa que 
se soma às demais. É muito comum que 
as grandes redes de distribuição utilizem 
este e outros canais em conjunto, às vezes 
para fazer uma mesma venda. No caso do 
varejo chamado de tradicional, há uma 
onda de inovação para integrar as ferra-
mentas eletrônicas ao seu dia a dia, em-
bora em alguns casos este varejo tenha o 
objetivo de atendimento a clientes da re-
gião ou de conveniência, situação na qual 
a venda por internet não agregaria valor.

Fernando de Castro, presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo
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reportagem especial

Algumas agências lucram. Não há como 
negar. Outras, sem dúvida, perdem. A 

onda de aquisições e fusões que vem acon-
tecendo entre empresas do varejo propor-
ciona consequências importantes para a 
indústria da comunicação. A constatação 
é fácil de ser explicada. Quando duas em-
presas de varejo com porte significativo 
trabalham com administrações indepen-
dentes, cada uma delas conta com verba 
definida e prestadores de serviços de sua 
confiança. Ao passarem a ser geridas por 
um comando único, tudo pode acontecer. 
Os prestadores de serviços podem perma-
necer os mesmos. Ou não, novos nomes 
podem ser contratados. Uma das empre-
sas especializadas pode perder a conta e 
a outra ficar com o encargo de divulgar as 
duas marcas. Nesse caso, a última sai ga-
nhando. Isso se as duas marcas do varejo 
se mantiverem ativas no mercado. Uma 
pode ser extinta, se não de forma imedia-
ta, em curto ou médio prazo. 

Para os especialistas, resta uma úni-

Fusões atrapalham agências
União de grandes redes do varejo reduz as verbas destinadas a ações de marketing

do gênero é significativo. Luís Motta, só-
cio da área de fusões e aquisições da con-
sultoria KPMG, que desde 1994 realiza es-
tudo detalhado sobre o impacto das fu-
sões e aquisições de empresas brasilei-
ras de diferentes segmentos econômicos, 
dá uma ideia sobre o que vem ocorrendo 
por aqui. “Antes de 2005, no setor do va-
rejo, ocorria uma ou duas transações do 
gênero por ano”, conta. De 2005 para cá, 
o crescimento foi significativo. No ano 
passado, ocorreram 15 transações entre 
empresas do setor. “No primeiro semes-
tre de 2011, constatamos seis”, informa. 
O número não contempla as transações 
efetuadas entre shopping centers, com-
putados à parte.

Motta ressalta que, apesar do aumen-
to no número dessas transações, o mer-
cado nacional de varejo ainda pode ser 
considerado bastante pulverizado. Um 
fator importante para que isso ocorra é 
a grande extensão territorial do País. Ela 
propicia, por exemplo, a existência de 

negócios

Algumas fusões de redes de varejo 
com papel de liderança no mercado 
nacional ganharam as manchetes 
nos últimos tempos. A tentativa feita 
pelo Grupo Pão de Açúcar de assumir 
os negócios do Carrefour no Brasil 
pode ser considerada uma das mais 
rumorosas. O negócio envolveria 
a bagatela de R$ 5,7 bilhões. Por 
divergências de Abílio Diniz, dirigente 
da empresa de origem nacional, 
com seu sócio atual, a rede francesa 
Casino, o negócio foi abortado. 

Antes do imbróglio, o Pão 
de Açúcar realizou negócios 
importantes. Em junho de 2009, 
comprou a rede de varejo Ponto 
Frio, especializada em eletrônicos 
e eletrodomésticos. O valor da 
aquisição noticiado na época foi de 
R$ 824,5 milhões. O Ponto Frio tinha 
455 lojas em dez Estados. Com a 
compra, o Pão de Açúcar passava a 
ter 1,2 mil lojas no País. Em dezembro 
do mesmo ano, outro negócio 
fechado: a compra das Casas Bahia. 
Com o empreendimento, o grupo 
passou a contar com 1.807 lojas. 
Sempre muito forte na área de super 
e hipermercados, consolidou sua 
posição em áreas onde tinha presença 
fraca, as de eletrodomésticos e 
móveis. 

Em março do ano passado, a 
empresa baiana Insinuante e a 
mineira Ricardo Eletro anunciaram 

Uma fusão bem recente, anunciada 
no início de agosto, ocorreu entre as 
redes Drogasil e Droga Raia. Com a 
efetivação do negócio, nasce a Raia 
Drogasil, que passa a ser líder do varejo 
farmacêutico no País, com participação 
de 8,3% do mercado e faturamento de 
R$ 4,1 bilhões. Os atuais acionistas da 
Drogasil terão participação de 57% na 
nova empresa, enquanto os da Droga 
Raia ficam com os 43% restantes. 

A movimentação também atingiu o 
mundo das livrarias. Em março de 2008, 

Negociações resultam em redes de abrangência nacional

ca certeza. Cada caso é um caso e não 
dá para estabelecer, a priori, o que vai 
acontecer após a união ser confirmada. A 
percepção de todos, no entanto, é quase 
unânime: entre altos e baixos, as conse-
quências para as agências pendem mais 
para o lado negativo. O aspecto mais críti-
co é a provável racionalização dos recur-
sos a serem investidos pelo anunciante. 
A verba de marketing a ser investida de-
pois da parceria dificilmente será igual 
ou maior do que a soma das verbas veri-
ficadas antes da parceria. Para os profis-
sionais de comunicação envolvidos em 
situações como essa, não resta muito a 
fazer. A melhor saída é ser eficiente en-
quanto estiver prestando serviços e tor-
cer para ficar no lado beneficiado quan-
do ocorrer o desfecho. 

Uma coisa parece não ter volta: o fe-
nômeno de fusões e aquisições ganhou 
intensidade nos últimos anos e deve con-
tinuar forte no futuro. Ele é mundial. No 
Brasil, o potencial para novos negócios 

a união de suas operações. Surgiu a 
holding Máquina de Vendas, na época 
segunda maior rede varejista de 
móveis e eletrodomésticos do País, 
com mais de 500 lojas. Em junho de 
2010, o grupo foi fortalecido com a 
fusão da rede City Lar, com sede em 
Mato Grosso. Com a incorporação, a 
holding passou a marcar presença 
em 23 Estados e no Distrito Federal. 
A quantidade de lojas saltou para 
750. No mês passado, outro negócio 
foi fechado. A Máquina de Vendas 
comprou 51% da rede pernambucana 
Eletro Shopping. Com a aquisição, 
passou a ter 900 lojas. A meta é 
chegar em 2014 à marca de mil lojas. 

O Magazine Luíza é outro com 
aparições frequentes na mídia nos 
últimos tempos. Em julho do ano 
passado, fechou a aquisição da rede 
nordestina Lojas Maia, composta por 
cerca de 150 lojas nos nove Estados do 
Nordeste. O valor do negócio revelado à 
época foi de R$ 290 milhões. No último 
mês de junho, anunciou a compra de 121 
lojas do Baú da Felicidade, até então 
pertencentes ao Grupo Silvio Santos 
(leia matéria às págs. 38 e 39). O preço 
anunciado foi de R$ 83 milhões. Um dos 
motivos alegados para o fechamento do 
negócio foi o fortalecimento do Magazine 
Luiza na região metropolitana de São 
Paulo. Em tempo: em 2005, o Magazine 
Luiza havia adquirido a rede gaúcha 
Lojas Arno. Hoje, conta com 713 lojas. 

a rede Saraiva adquiriu a Siciliano. O 
valor do negócio foi de R$ 60 milhões. 
Com a aquisição, a Saraiva passou 
a contar com 88 lojas próprias e 11 
franqueadas, distribuídas por 13 
Estados. O fato de a maioria dos 
pontos de venda estar localizada em 
locais complementares colaborou 
com o final feliz do negócio. No 
comunicado oficial emitido após a 
aquisição, a Saraiva demonstrou 
interesse em efetuar futuras 
aquisições.

Lima, da ABA: ganho de excelência nos 
trabalhos para o ponto de venda

Rede Ricardo Eletro, da Máquina de Vendas: holding planeja chegar a mil lojas em 2014
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significativas redes regionais. A concen-
tração é maior no caso de lojas de eletro-
eletrônicos e supermercados. “O setor 
de vestuário apresenta bom espaço pa-
ra negociações e deve apresentar novi-
dades. Ele envolve transações de menor 
valor”, explica. Outro segmento onde há 
espaço importante para a fusão ou aqui-
sição de empresas, de acordo com o só-
cio da KPMG, é o de redes de farmácias. 
A recente fusão das redes Raia e Drogasil 
confirma a análise (leia matéria na pági-
na ao lado).

O Programa de Administração do Va-
rejo da Fundação Instituto de Adminis-
tração (Provar/FIA) foi fundado em 1980 
por professores da Faculdade de Econo-
mia e Administração da Universidade de 
São Paulo (FEA/USP) com o objetivo de 
promover pesquisas, consultoria e trei-
namento para o setor de varejo. Clau-
dio Felisone de Angelo, coordenador do 
projeto, explica as razões da concentra-
ção das redes de lojas que vem ocorrendo 
em todo o mundo. Para ele, o fenômeno 
que tem induzido essa situação foi o de-
clínio dramático do custo da informação 
ocorrido a partir dos anos 1990. “Os pro-
dutos e serviços se tornaram assemelha-
dos, viraram commodities. No passado, 
a banana era uma commodity, hoje uma 
TV de 14 polegadas tem atributos perfei-
tamente conhecidos”, diz. 

A redução das margens de lucro do 
varejo foi a principal consequência des-
se fenômeno. O cenário colabora com o 
surgimento de redes de lojas com maior 
amplitude. Uma corporação de porte ga-
nha poder de fogo na hora de negociar a 
aquisição de produtos junto à indústria, 
pode trabalhar com maior rentabilida-
de. O quadro também colabora com a 
superposição de canais. A diversificação 
da forma de contato com o consumidor 
é outro fator que ajuda o varejo a adqui-
rir fôlego. “No ano passado, as lojas tra-
dicionais tiveram crescimento de fatura-
mento em torno dos 12%, enquanto o va-
rejo pela internet cresceu 40%”, adverte. 

Palavra dos comunicadores
Líderes da indústria de comunicação 

opinam sobre a onda de fusões e aqui-

sições ocorridas no mercado nacional 
nos últimos tempos. Para Guilherme de 
Almeida Prado, presidente da Associa-
ção de Marketing Promocional (Ampro) 
e diretor geral da agência Plano 1, quan-
do ocorre a união de duas redes de vare-
jo, em geral as agências acabam perden-
do. Não é a regra, mas a possibilidade de 
a verba diminuir é elevada. 

Romano Pansera, presidente do escri-
tório brasileiro do Popai Brasil, entidade 
que congrega prestadores de serviços de 
comunicação nos pontos de venda, acre-
dita que a questão deve ser avaliada sob 
dois pontos de vista. Um aspecto positivo 

Pansera, do Popai Brasil: ganho de 
sinergia entre agências e clientes
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Guilherme Prado, da Ampro: após uma 
fusão, em geral, a verba diminui

é o aumento do profissionalismo gerado 
quando as duas empresas que se uniram 
passam a ter comando único. Para ele, 
especialistas com maior know-how em 
marketing passam a ocupar espaço nas 
redes varejistas e há ganho de sinergia 
entre agências e clientes. Por outro lado, 
sempre aparece o fantasma da perda de 
negócios. “Dois clientes, antes atendidos 
por duas ou mais agências, passam a tra-
balhar com uma. Há o perigo de um en-
colhimento da verba”, resume.

Gilberto Strunck, primeiro presidente 
do escritório brasileiro do Popai, mem-
bro do conselho consultivo da enti-
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reportagem especial

Cada representante do varejo 
tem sua receita para encaminhar o 
processo de transição da estratégia 
de marketing a ser efetuada depois de 
uma fusão ou aquisição de empresa. 
“O Magazine Luiza respeita muito a 
cultura local, procura não romper os 
laços regionais da rede adquirida”, 
explica Daniela Paris, diretora 
executiva de atendimento da Etco 
Ogilvy, agência que detém a conta. 

A profissional fala com 
conhecimento de causa. Em 2005, 
quando seu atual cliente adquiriu a 
Lojas Arno, ela trabalhava na DCS, 
agência que atendia a empresa 
comprada. Depois de um processo 
de transição que durou dois anos, no 
qual as duas agências trabalharam 
em parceria, ela acabou contratada 
pela nova responsável pela conta. 
“A DCS saiu do projeto e passou a 
atender um concorrente”, conta.

Segundo Daniela Bombonato, 
diretora executiva de planejamento, 
a estratégia vem sendo adotada 
também no caso das Lojas Maia, 
antes da fusão atendida pela 
agência Valor/Morya. No caso 

Caminho suave

Fusões e aquisições no Brasil

Setor 2011* 2010
Total desde  
o Plano Real

1º Alimentos, bebidas e fumo 8 42 636

2º Tecnologia da informação 22 85 615

3º Telecomunicações e mídia 9 28 393

4º Instituições financeiras 6 28 374

5º Companhias energéticas 5 36 335

6º Metalurgia e siderurgia 6 14 299

7º Publicidade e editoras 0 26 285

8º
Produtos químicos e 
petroquímicos

5 19 261

9º Petróleo e gás 4 34 230

10º Seguros 7 16 219

11º Serviços para empresas 13 30 213

12º Imobiliário 11 41 167

13º Eletroeletrônico 2 11 159

14º Partes e peças automotivas 3 12 155

15º
Produtos químicos e 
farmacêuticos

5 18 151

16º Transportes 5 16 141

17º Shopping centers 5 20 121

18º
Construção e produtos de 
construção

4 15 111

Lojas de varejo 2 15 111

20º Produtos de engenharia 4 15 109

21º Mineração 4 24 107

22º Madeira e papel 0 9 106

23º Supermercados 1 5 105

24º Educação 5 20 90

25º Açúcar e álcool 4 26 82

26º Higiene 2 16 76

27º
Hospitais e laboratórios de 
análises clínicas

3 13 74

Hotéis e restaurantes 2 12 74

29º Cimento 0 10 67

30º
Serviços portuários e 
aeroportuários

3 13 66

Têxteis 0 3 66

32º Aviação 2 10 64

33º Embalagens 2 7 50

34º Montadoras de veículos 3 1 47

Vestuário e calçados 3 7 47

36º Serviços públicos 1 8 37

37º Indústrias extrativistas 0 2 32

38º Fertilizantes 3 7 29

39º Ferroviário 0 1 15

40º Design e projetos gráficos 0 0 13

41º Outros 3 11 409

* Apenas o primeiro trimestre
Fonte: KPMG

dade e sócio da Dia Comunicação, tem 
sentimento negativo perante o problema. 
“Minha agência passou por essa experi-
ência com empresas de outros segmen-
tos econômicos, não do varejo”, ressalta. 
Na sua opinião, ocorre entre os prestado-
res de serviços do varejo o mesmo fenô-
meno enfrentado por ele. “A nova admi-
nistração luta para alcançar ganhos de 
escala, a redução da verba de comuni-
cação é um caminho natural. Isso quan-
do não ocorre a eliminação de uma das 
marcas, o que agrava ainda mais a situ-
ação”, explica.

Falando em nome dos anunciantes, 
Rogério Lima, presidente do Comitê de 
Promoção, Trade e Varejo da Associação 
Brasileira de Anunciantes (ABA), avalia 
a questão sob a perspectiva da indústria. 
Para ele, também existem prós e con-

tras. A força do poder de negociação das 
grandes redes de varejo incomoda e po-
de forçar os fabricantes a trabalhar com 
margens de rentabilidade muito reduzi-
das. “Por outro lado, se houver uma boa 
relação entre varejo e indústria, há um 
ganho de excelência nos trabalhos rea-
lizados nos pontos de venda”, contrapõe. 

Lima não acredita que a redução de 
verbas ocorra de forma automática, em 
especial no caso dos investimentos diri-
gidos para as agências especializadas em 
merchandising. “É difícil concluir isso”, 
diz. Para ele, os anunciantes, nos últimos 
tempos, têm reconhecido os benefícios de 
investir junto ao trade. “Em alguns casos, 
quando ocorre uma fusão, há a necessi-
dade de realizar uma grande campanha 
para anunciar ao mercado o novo posi-
cionamento da empresa”, aponta.

das lojas do Baú da Felicidade, 
a tendência é a mesma. Por se 
tratar de uma aquisição recente, 
o processo por enquanto tem se 
concentrado em mudanças físicas 
nos pontos de venda. “Ao fazer 
essa transformação, precisamos 
respeitar os valores positivos, 
aproveitar o que de bom a política 
de comunicação dos clientes já 
oferecia”, diz. Não seria inteligente 
agir de maneira diferente. “Em geral, 
o varejo regional é bairrista e uma 
mudança brusca não daria certo”, 
pondera.

As duas fazem outra revelação 
sobre a estratégia de comunicação 
adotada para o Magazine Luiza. 
A empresa, originária do interior 
de São Paulo, ganha presença em 
outras regiões. Isso obriga a agência 
a investir em ações de caráter 
nacional. As mensagens comerciais 
inseridas no Programa do Faustão 
nos últimos tempos são um bom 
exemplo. “O ideal é obter robustez 
nacional para a marca, sem que esta 
perca a relevância regional”, explica 
Bombonato. 

Daniela Paris e Daniela Bombonato, da Etco Ogilvy: 
investimento em ações de caráter nacional
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Nas últimas semanas, muita atenção foi dedi-
cada à possível fusão das operações do Carre-

four e do Grupo Pão de Açúcar no Brasil. Tratou-
-se de um enredo bastante dinâmico e cheio de 
alternativas e personagens, tendo como desfecho 
a manutenção das operações de forma indepen-
dente. Os movimentos de fusão e aquisição têm 
se intensificado no Brasil em diversas indústrias, 
como decorrência da necessidade que algumas 
empresas têm de buscar melhores condições para 
sustentar sua posição atual ou expandir seus ho-
rizontes geográficos, organizacionais e de negó-
cio, em um mercado em crescimento e expansão. 

Fusões acontecem e deverão continuar acon-
tecendo em todos os setores, não apenas no va-
rejo. Aliás, trata-se de fenômeno conhecido do 
mercado de agências, como a recente aquisição 
de parte da DPZ pela Publicis exemplifica. Esses 
movimentos sempre levantam questões quan-
to ao possível impacto no mercado, principal-
mente para os fornecedores, dentro dos quais 
se podem incluir as agências de comunicação.

Todo processo de fusão, aquisição ou integra-
ção de empresas traz consigo a busca por siner-
gias que podem redundar na eliminação de car-
gos e quadros, simplificação de processos, con-
solidação de marcas e redução de fornecedores.

De um lado, podemos considerar que iremos 
encontrar, potencialmente, um menor número de 
anunciantes com maior poder de barganha especí-
fico. Todavia, temos condições de considerar uma 
perspectiva diferente, considerando o desafio en-
frentado pelas empresas de varejo no contexto atu-
al, bem como suas estratégias e ações de marketing.

Durante muitos anos, o mantra do varejo foi 
escolher bons pontos de venda. Dizia-se que os 
três principais fatores de sucesso de uma nova 
loja eram: localização, localização e localização. 
Ainda que um bom ponto de venda seja funda-
mental, o advento do comércio eletrônico e a pro-

Como fusões e aquisições no varejo 
afetam as agências de comunicação?
Consolidação do setor pode abrir novas frentes de negócios para quem souber explorá-las

Silvio A. 
lAbAn neto
Coordenador geral 
dos programas 
de MBA do Insper, 
professor de
marketing e 
consultor 

silvioaln@insper.edu.br

liferação de lojas e formatos demandam a neces-
sidade de buscar outros fatores diferenciadores. 
Particularmente, no Brasil, em função das condi-
ções socioeconômicas e do contexto inflacioná-
rio, preço também desempenha um papel funda-
mental no sucesso das empresas varejistas. Assim 
sendo, outros elementos do marketing mix, tais 
como marcas, sortimento e a comunicação, exce-
to as ações promocionais ligadas ao preço, sem-
pre foram cuidadas de forma menos importante.

Todavia, nos últimos anos, o aumento da com-
petitividade e o desenvolvimento do varejo, alia-
dos ao surgimento de novos segmentos de consu-
midores, bem como a evolução destes por meio 
do acesso à informação e do aumento do poder 
aquisitivo, passam a demandar outras ações e 
posturas das empresas do varejo.

Sem querer esgotar o assunto, apresentando 
todas as possíveis implicações, gostaríamos de 
apresentar possíveis oportunidades para que 
as agências de comunicação possam explorar e 
que decorrem do processo de fusões e aquisições 
no varejo que, de certa forma, se contrapõem à 
possível redução do número de anunciantes:

• A necessidade de maior diferenciação e po-
sicionamento mais claro. Salvo poucas exceções 
é difícil identificar, dentre as empresas varejis-
tas, aquelas que comunicam um posicionamen-
to claro e distintivo: muitos são o mais barato, o 
maior, o melhor e/ou o primeiro. Com a sofisti-
cação dos consumidores e o aumento do poder 
aquisitivo criam-se novas oportunidades que po-
dem ser exploradas de forma mais contundente.

• Oportunidades de explorar de forma mais in-
tensa elementos de comunicação integrada de ma-
rketing, além da propaganda e da promoção de ven-
das. O mix de comunicação, adotado pela maioria 
das empresas varejistas, é pouco criativo, pois en-
fatiza preços e promoções de venda com foco em 
preços, descontos e concursos. Além disso, limita-

-se a utilizar as mídias tradicionais e as promoções de 
preços por meio de tabloides e catálogos impressos 
que, em tempos de maior atenção às questões rela-
cionadas à sustentabilidade, precisariam ser repen-
sados. Complementarmente a essas iniciativas, inú-
meras oportunidades de ativação no ponto de venda, 
bem como ações de publicidade e relações junto aos 
públicos-alvo de interesse, poderiam ser exploradas.

• A utilização de novas mídias promovendo 
maior interatividade e relacionamento. Muitas 
empresas varejistas sequer utilizam a internet 
“tradicional” como canal de comunicação, inte-
ração e relacionamento e, por essa razão, além 
de não explorarem essas possibilidades, perdem 
a chance de aproveitar as oportunidades ofereci-
das por ferramentas da chamada internet 2.0, tais 
como Twitter, Facebook, Youtube dentre outras.

• De simples transações para a construção de 
relacionamentos de longo prazo entre as marcas 
varejistas e seus consumidores. Programas de  
marketing de relacionamento tendem a apresen-
tar resultados controversos e nem sempre alinha-
dos aos objetivos das empresas, porém uma maior 
sofisticação dos consumidores pode viabilizar o 
desenvolvimento de ações mais focadas e efica-
zes, voltada para um público distinto que, de fa-
to, esteja buscando uma abordagem mais rela-
cional e menos transacional.

Optamos por não utilizar exemplos de em-
presas, sejam elas nacionais ou não, para evitar 
qualquer tipo de julgamento. É certo que algumas 
(poucas) já estão adotando as iniciativas men-
cionadas de forma isolada. Porém muitas delas 
ainda não se deram conta da sua importância e é 
para essas que as agências podem e devem bus-
car maior relevância e importância, oferecendo a 
possibilidade de explorar as novas oportunidades, 
bem como ampliar o portfólio de serviços ofereci-
dos, contrabalançando qualquer efeito promovi-
do pelo processo de fusão e aquisição no varejo.

opinião
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As empresas que se utilizam das ven-
das diretas ou de relacionamento 

para comercializar seus produtos não 
têm do que se queixar. Há mais de 11 
anos esse tipo de distribuição apresen-
ta crescimento vigoroso. Em 2010, o vo-
lume de negócios de quem adotou o 
expediente atingiu R$ 26 bilhões, va-
lor 17,2% superior ao obtido em 2009. 
No primeiro trimestre de 2011, os ne-
gócios somaram R$ 5,8 bilhões, 8,9% a 
mais do que o registrado em igual perí-
odo de 2010. Os dados são da Associa-
ção Brasileira de Empresas de Vendas 
Diretas (ABEVD). 

O bom momento vivido pela econo-
mia, responsável pelo aumento do poder 
aquisitivo da população, ajuda a expli-
car esses resultados, mas não é o único 
aspecto  a ser levado em consideração na 
hora de se explicar esse desempenho po-
sitivo. Estima-se existirem mais de 2,76 
milhões de pessoas atuando de forma 

distribuição

Crescimento direto
Vendas por relacionamento crescem acima da média do varejo tradicional e atraem a atenção de empresas renomadas

autônoma para vender itens variados 
em todas as regiões do País. O potencial 
de crescimento dessa força de trabalho é 
considerado bom. Por conta dessa estru-
tura, a perspectiva de negócios é bastan-
te positiva. Acredita-se que o segmento 
deva continuar crescendo na casa dos 
dois dígitos nos próximos anos.

“O setor apresenta oportunidades de 
carreira ou complementação de renda 
para muito mais gente, até para quem 
pensa não ter vocação para o negócio”, 
define Paulo Quaglia, presidente exe-
cutivo da ABEVD. A simplicidade pa-
ra um revendedor iniciar atividades é 
outro facilitador. É possível entrar no 
negócio com um capital em torno de  
R$ 100 e a lucratividade costuma ser de 
30%. Mesmo quando a atividade é ini-
ciada como alternativa para incremen-
to de renda, em alguns casos se mostra 
mais promissora e rentável do que as 
carreiras formais.

As vendas por relacionamento no 
passado eram bastante concentradas 
em itens para higiene pessoal e maquia-
gem. Hoje, vem se disseminando junto 
a outros tipos de produtos, como bebi-
das, iogurtes, lácteos e até alguns tipos 
de aparelhos. Grandes nomes da indús-
tria, como Unilever e Grupo Boticário, 
recentemente se renderam à estraté-
gia. “Em termos totais, dentro da cesta 
de produtos que pesquisamos, em tor-
no de 5% do faturamento têm origem 
nas vendas diretas. No campo dos pro-
dutos de higiene pessoal, esse núme-
ro se multiplica por três ou quatro ve-
zes. No caso de cremes e loções chega 
a 50% ou 60% do total”, informa Fátima 
Merlin, diretora da Kantar Worldpanel, 
empresa responsável por estudos regu-
lares das formas de distribuição de 162 

categorias de produtos alimentares e 
não alimentares. 

“A indústria precisa se reinventar, uti-
lizar vários formatos para encontrar seus 
consumidores. As vendas diretas ajudam 
nesse sentido, permitem entrar em con-
tato com os consumidores com forma 
diferenciada de relacionamento”, define 
Rogério Lima, presidente do Comitê de 
Promoção, Trade e Varejo da Associação 
Brasileira de Anunciantes (ABA). Segun-
do ele, a estratégia ajuda as empresas, na 
hora das negociações, a contrabalançar 
o poder de fogo adquirido pelo varejo 
tradicional nos últimos tempos graças 
ao fenômeno das fusões entre redes de 
lojas (leia matéria à pág. 50).

Estreantes
Empresas de renome aderiram no iní-

cio do ano a essa forma de distribuição. 
A Unilever é um exemplo. No Brasil, a 
multinacional conta com dois milhões 
de produtos vendidos todos os dias e al-
cança faturamento de R$ 11,9 bilhões, 
o segundo maior da empresa no mun-
do. Quase a totalidade dos negócios é 
realizada por meio do varejo tradicio-
nal. No último mês de março, a empre-
sa anunciou a chegada ao Brasil do pu-
rificador de água Pureit, lançado mun-
dialmente na Índia em 2008.

“Lançar um aparelho que aprimo-
ra e garante saúde, qualidade de vi-
da e tranquilidade às famílias é uma 
consequência natural para uma com-
panhia que conhece de perto os con-
sumidores e sabe suas  necessidades”, 
diz sem qualquer falsa modéstia Kees  

Os dez produtos mais  
vendidos de forma direta
1 Deo colônia

2 Cremes e loções

3 Leites

4 Desodorante

5 Sabonete

6 Pós-xampu

7 Água mineral

8 Xampu

9 Pães

10 Água sanitária

Fonte: Kantar Worldpanel

Kruythoff, que em setembro deixa o co-
mando da operação brasileira para as-
sumir o posto de presidente da Unile-
ver para a América do Norte.

A novidade chegou aos consumido-
res por aqui no início do segundo se-
mestre. Ela será comercializada com 
exclusividade pela Jequiti, marca da fa-
bricante de cosméticos SS, empresa do 
Grupo Sílvio Santos. A empresa se uti-
liza das vendas diretas para comercia-
lizar seus mais de 900 produtos. A Je-
quiti conta com a força de vendas de 
161 mil consultores presentes em todo 
o País. “Contribuímos há quatro anos 
para a melhoria da autoestima das mu-
lheres brasileiras e estamos orgulhosos 
por fazer essa parceria com a Unilever”, 
garante o CEO da empresa, Lásaro do 
Carmo Júnior (leia mais sobre a Jequiti 
e o Grupo Silvio Santos às págs. 38 e 39). 

Bastante conhecido dos consumido-
res nacionais, o Grupo Boticário lançou, 
em fevereiro de 2011, a empresa Eudora. 
Com o lançamento, passou a atuar no 
mercado com duas marcas, cada uma 
com linhas de produtos de perfumaria 
e cosméticos distintos. A marca O Bo-
ticário, já consolidada no mercado bra-
sileiro, atua pelo sistema de franquias. 
Possui mais de 900 franqueados e 3.020 
lojas em cerca de 1,6 mil cidades brasi-
leiras. A Eudora terá as vendas diretas 
como principal canal de distribuição, tá-
tica inexplorada até então pelo grupo. A 
intenção é distribuir seus produtos em 
todo o território maneira nacional. No 
momento, a nova marca está presen-
te em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 
Horizonte, praças onde também conta 
com lojas-conceito.  

As representantes estão sendo recru-
tadas por meio de cadastros feitos pe-

Kruythoff, da Unilever: multinacional adere 
ao sistema de venda porta a porta

Quaglia, da ABEVD: simplicidade para iniciar 
as atividades facilita o ingresso no negócioPedreira, da Natura: empresa conta com mais de 1,2 milhão de consultores em sete países
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As vendas diretas ou de 
relacionamento são as que ocorrem 
em círculos sociais, fora de 
estabelecimentos comerciais fixos. 
Até pouco tempo, eram chamadas 
de vendas “porta a porta”. Elas 
surgiram no século 18, quando 
vendedores autônomos ofereciam 
coleções de livros nos domicílios. 
Nos Estados Unidos, um desses 
vendedores, David McConnel, 
resolveu oferecer um perfume aos 
clientes como forma de incentivar 
as vendas. Não demorou e percebeu 
que os perfumes faziam mais 
sucesso do que os livros. Por conta 
dessa constatação, fundou, em 
1886, a California Perfume Company. 
Em 1939, a empresa passou a se 
chamar Avon. Ela se tornou potência 
mundial e símbolo desse tipo de 
comércio. Hoje, está presente em 
mais de cem países e conta com 6,5 
milhões de revendedores em todo 
o mundo. Sua receita anual no ano 
passado foi de US$ 10,9 bilhões. 

Hoje, o uso da expressão “porta 
a porta” é desaconselhado pela 
Associação Brasileira de Empresas 
de Vendas Diretas (ABEVD). Silvio 
Zveibil, diretor-secretário da 
associação, justifica essa posição. 
Para ele, a expressão é considerada 
antiga e limitante, não reflete a 
evolução do mercado. “O termo é 
simpático e deixa saudade, mas 

Muito além da porta

está muito longe da realidade”, opina. 
Em sua avaliação, as técnicas de 
venda e a tecnologia transformaram 
a atividade. Ainda existe o vendedor 
bom de papo e com um panfleto 
que visita amigos e clientes. Mas 
surgiram catálogos e sites completos, 
renovados mês a mês. 

As companhias que trabalham com 
essa modalidade recebem pedidos de 
suas revendedoras via promotoras, 

la internet. Elas ganham treinamento 
e recebem um guia com informações 
sobre os produtos. Podem fazer pedi-
dos de forma online ou em casa, for-
mato mais tradicional das vendas dire-
tas. Também faz parte da estratégia de 
vendas um canal de e-commerce, com 
loja virtual integrada às redes sociais. 

“Estamos otimistas em relação aos re-
sultados. Queremos que a Eudora este-
ja entre as três maiores marcas do seg-
mento de venda direta do Brasil”, adian-

te Artur Grynbaum, presidente do gru-
po. As experiências com essa estratégia 
podem atingir em breve a marca prin-
cipal da empresa. “Para a marca O Bo-
ticário há um projeto piloto de venda 
direta sendo testado em duas cidades, 
uma na região Nordeste e outra na Su-
deste”, informa o dirigente. 

Veterana
“Optamos por levar nossos produtos 

ao consumidor por meio de consulto-
res, por essência acreditamos na força 
das relações”, explica Guto Pedreira, di-
retor geral de negócios Brasil da Natu-
ra. O modelo, escolhido em 1974, hoje é 
considerado vitorioso. A empresa conta 
com mais de 1,2 milhão de consultores, 
considerando todas as suas operações. 
No Brasil, em 2010, foi atingida a mar-
ca de um milhão de colaboradores, pre-

franqueados, distribuidores e 
serviços de atendimento telefônico. 
Há muitos revendedores que 
mantêm o hábito tradicional de 
visitar clientes, amigos e familiares. 
Ao mesmo tempo, muitos jovens 
têm redes de contato virtual, com 
links diretos para os sites das 
empresas. “As vendas finalizadas 
por e-mail ou telefone são comuns”, 
emenda.

Grynbaum, do Grupo Boticário: projeto piloto de venda direta também para a marca O Boticário

Purificador de água Pureit, da Unilever: 
vendido pelos representantes da Jequiti

sentes em todas as regiões do País. Nas 
operações internacionais, que atingem 
Argentina, Chile, México, Peru, Colôm-
bia e França, existem mais 200 mil repre-
sentantes. “No ano passado, registramos 
crescimento de 18%”, garante Pedreira.

Além de facilidades comerciais, os 
consultores Natura se aperfeiçoam por 
meio de cursos, treinamentos e campa-
nhas de incentivo. “Em 2010, registra-
mos na operação Brasil 517,4 mil par-
ticipações de consultores Natura em 
treinamentos diferentes. Os profissio-
nais recebem, em ciclos com duração 
média de 21 dias, um portfólio com 
produtos e informações sobre promo-
ções. A renda média anual distribuída 
aos consultores subiu de R$ 4 mil, em 
2009, para R$ 4,1 mil em 2010”, infor-
ma. A empresa não tem planos de ado-
tar outras formas de distribuição.

    

Pioneira da venda direta de cosméticos, Avon tem 6,5 milhões de revendedores pelo mundo

D
iv

u
lg

a
ç

ã
o

/f
o

lh
a

p
r

es
s

ISIEmergingMarketsPDF br-espmsite from 200.198.121.122 on 2011-08-16 16:40:14 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmsite from 200.198.121.122 at 2011-08-16 16:40:14 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Foto

Text Box
Foto

Text Box
Foto



•  15  ago  2011

56

varejo

reportagem especial

No ano passado se consolidou um 
fenômeno que colaborou para a disparada 
de vendas pelo comércio eletrônico. Foi o 
surgimento dos sites coletivos de compra, 
que se transformaram em verdadeira 
febre. Segundo Alexandre Umberti, 
diretor de marketing e produtos da e-bit, 
os brasileiros adoraram essa opção. 
Foi uma novidade por aqui, mas ação 
semelhante é realizada há muitos anos 
nos Estados Unidos. “Antes da internet, 
os norte-americanos se aproveitavam das 
promoções que vinham impressas em 
cupons”, conta.

Alguns números dão a dimensão 

A febre das compras coletivas
da adesão às compras coletivas no 
Brasil. Pesquisa realizada pela e-bit 
no último mês de março constatou 
que 61% dos consumidores virtuais 
disseram conhecer o conceito. Entre 
os que realizaram compras do gênero, 
82% pretendiam repetir a experiência 
nos próximos três meses. Em torno 
de 37% ficaram sabendo do serviço 
por recomendação de amigos e 19% 
alegaram ter recebido promoção por 
e-mail. “O sucesso fez surgir uma 
enxurrada de sites do gênero, mas 
acredito que muitos não têm fôlego, 
não sobreviverão”, avalia Umberti. 

comércio eletrônico

No primeiro semestre de 2011, o fatura-
mento estimado do comércio eletrônico 

no Brasil girou em torno de R$ 8,8 bilhões, 
montante maior do que todo o faturamen-
to de 2008, que ficou na casa dos R$ 8,2 bi-
lhões. A expectativa é de que, até o final do 
ano, esse valor chegue próximo dos R$ 20 
bilhões. No ano passado, foram R$ 14,8 bi-
lhões em vendas pela internet. O número 
representa acréscimo de quase 40% ante 
os R$ 10,6 bilhões registrados em 2009. Em 
2010, foram registrados mais de 23 milhões 
de e- consumidores. Ao todo, no período, se 
consumaram mais de 40 milhões de pedi-
dos em todo o território nacional. 

Os números são da e-bit, especializa-
da na divulgação de informações sobre 
comércio eletrônico. Eles demonstram a 
força da evolução desse canal de vendas 
nos últimos anos. “Lá pelo ano 2001, o 
perfil do comprador era mais elitizado, ele 
pertencia a quem tinha acesso ao compu-
tador, às classes A e B”, lembra Alexandre 
Umberti, diretor de mar keting e produtos 
da e-bit. Na época, os produtos mais ven-
didos eram livros, CDs e DVDs e os tíque-
tes eram debaixo valor. “Os consumido-
res não tinham tanta segurança”, justifica. 

Hoje, as condições são outras. O poder 
aquisitivo da população cresceu nos últi-
mos anos e o número de pessoas com com-
putador em casa aumentou de forma sig-
nificativa. Muitos consumidores da classe 
C passaram a fazer compras online. Cal-
cula-se em 27 milhões o número de bra-
sileiros que fizeram ao menos uma com-

Venda por e-commerce dispara
Crescimento dos negócios via online cresce em ritmo forte e atrai presença de nomes tradicionais do varejo físico

pra online até hoje. Somente nos primeiros 
seis meses do ano, quatro milhões de pes-
soas fizeram sua primeira compra virtual. 

Luiz Goes, sócio sênior da GS&MD – 
Gouvêa de Souza, consultoria especializa-
da em varejo, também credita à elevação 
do poder aquisitivo da população grande 
parcela na evolução do comércio eletrô-
nico. “Com o crescimento da renda, há a 
tendência de os consumidores se torna-
rem mais multicanais”, explica, ao avaliar 
que ainda existe muito potencial de evo-
lução. Hoje, as lojas físicas respondem 
por 95% vendas do varejo. Outros meios 
tradicionais de distribuição — feiras, ven-
das diretas, telefone — e os canais digitais 
dividem os 5% restantes. “A participação 
da internet ainda é muito pequena, fica 
em torno de 1%”, revela. Outros canais di-
gitais, celulares e TV interativa ainda es-

tão em processo incipiente. Outro fator 
que pode colaborar com o aumento dos 
volumes negociados é o do consumidor 
estar se tornando cada vez mais global. 
“Fizemos uma pesquisa recente com in-
ternautas e 45% deles já realizaram com-
pras em outro país”, conta Goes. 

O valor dos tíquetes cresceu. Pesqui-
sas realizadas pela e-bit constatam essa 
variação. O valor médio das compras no 
ano passado foi de R$ 373, contra R$ 335 
em 2009 (crescimento de 11%). O tíque-
te das compras femininas aumentou de 
R$ 240, em 2005, para R$ 314 em 2010. A 
média dos gastos efetuados pelos homens 
no ano passado foi de R$ 425. “O aumen-
to do valor se deve à mudança do perfil 
das compras”, explica. 

No ano passado, pela primeira vez, os 
eletrodomésticos ficaram com a lideran-
ça entre os itens mais vendidos. Eles res-
ponderam por 14% das vendas, seguidos 
por livros, assinaturas de revistas e jor-
nais (12%), produtos de saúde, beleza e 
medicamentos (12%), informática (11%) 
e eletrônicos (7%). “A realização da Copa 
do Mundo em 2010 ajudou esse panora-
ma, incentivou a venda de aparelhos de 
TV”, diz Umberti. Entre as categorias com 
bom potencial de crescimento, desponta 
a de moda. Cresce a procura, por exem-

plo, por camisetas de clubes ou de mar-
cas esportivas famosas, como Nike, Adi-
das e Puma. 

A comodidade e a facilidade de se com-
prar um produto e recebê-lo sem a neces-
sidade de sair de casa são outros fatores 
que explicam o bom desempenho deste 
canal de vendas, acrescenta Ludovino Lo-
pes, presidente da Câmara Brasileira de 
Comércio Eletrônico. “O internauta não 
precisa usar seu automóvel para ir à loja, 
gastar gasolina, enfrentar trânsito, pagar 
estacionamento”, emenda. Outra vanta-
gem: as empresas não precisam manter 
uma loja com espaço físico de porte. Es-
sa característica, combinada com admi-
nistração eficiente, permite aos varejis-
tas virtuais praticar preços competitivos.

Grandes redes
Um aspecto importante para o impul-

so alcançado pelo comércio eletrônico nos 
últimos três anos foi o lançamento dos si-
tes de nomes tradicionais do varejo. Um-
berti credita esse movimento ao amadu-
recimento do canal de distribuição. Fato-
res como o sucesso das empresas pionei-
ras do varejo virtual e o aumento significa-
tivo do número de internautas foram de-
cisivos para empresas como Casas Bahia, 
Walmart, Máquina de Vendas e Carrefour, 

Uma das 71 unidades de lojas virtuais de rua do Magazine Luiza: clientes podem escolher suas compras em terminais de computador

Wajnsztok, do Walmart: site da rede varejista é complemento perfeito para as lojas físicas
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Grandes nomes do varejo tradicional 
passaram a se dedicar nos últimos 
tempos ao comércio eletrônico como 
forma de diversificar seus negócios. A 
rede de hipermercados Walmart entrou 
nessa seara há quase três anos, em 
outubro de 2008. “Demoramos porque 
nos preparamos bastante, queríamos 
trabalhar com excelência, desenvolver 
uma boa estratégia e aproveitar a 
oportunidade para nos diferenciar”, diz 
Roberto Wajnsztok, diretor de marketing. 
Um dos objetivos foi levar para a 
internet o conceito “Preço baixo todo 
dia”, usado pelas lojas físicas da rede de 
hipermercados.

Ao todo, na web, são oferecidos 
70 mil itens de 21 categorias, entre 
elas produtos para bebês, de beleza e 
saúde, brinquedos, eletrodomésticos, 
eletrônicos, de telefonia, utilidades 
domésticas e papelaria. Wajnsztok avalia 
que o site representa um complemento 
perfeito para a atuação do Walmart. 
“Além de ampliar nossa atuação para 
todo o território nacional, permite o 
relacionamento com um público cujo 
perfil é diferente daquele que frequenta 
as lojas físicas”, diz. 

Para chegar a esse consumidor, a 
rede tem investido muito, desde 2009, 

Sites de famosos

www.casasbahia.com.br, www.extra.com.
br e www.pontofrio.com.br. A sinergia 
alcançada pela administração unificada 
rendeu bons resultados. Somados todos 
os negócios, em 2010, a Nova Pontocom 
faturou R$ 2,7 bilhões, valor 56% superior 
ao verificado em 2009, que foi de R$ 1,7 
bilhão. O índice de crescimento superou 
com conforto a média nacional do 
crescimento do comércio eletrônico, que 
ficou na casa dos 40%. O faturamento 
alcançado é cerca de dez vezes superior 
às vendas do site do Ponto Frio em 2008. 
Para 2011, a expectativa é otimista — 
crescimento entre 30% e 50% acima da 
média do mercado. 

Em março de 2010, outra rede de 
hipermercados famosa passou a integrar 
o universo da rede de computadores. 
Na data, foi criado o site www.carrefour.
com.br. Nele são oferecidos milhares 
de produtos de diversas categorias, 
como acessórios para automóveis, 
produtos para bebês, de beleza e saúde, 
brinquedos, itens de cama, mesa e 
banho, cine e foto, eletrodomésticos, 
eletroportáteis e móveis, entre outras. 
Apesar de recente, o espaço tem 
chamado a atenção dos internautas. 
A empresa informa que, ao completar 
um ano, a média de visitas mensais já 
superou a marca de oito milhões. 

entre outras, apostarem na estratégia. “Es-
sas empresas são bastante conhecidas e 
respeitadas, geraram confiança entre os 
consumidores antes receosos de efetua-
rem compras”, explica o diretor da e-bit.

Lopes também credita parcela signifi-
cativa da consolidação do canal de ven-
das via computadores à chegada dos sites 
de vendas de empresas conhecidas por sua 
atuação no mundo  real (leia matéria nesta 
página). Para ele, hoje em dia a multiplici-
dade de canais de acesso aos consumido-
res se tornou obrigatória. “O e-commer-
ce não é moda, é uma tendência que veio 
para ficar”, resume. A importância da mul-
tiplicidade pode ser conferida com a ma-
nutenção, por parte de algumas empresas, 
de lojas virtuais nas ruas, locais onde não 
se encontram produtos, os consumidores 
podem comparecer e escolher suas com-
pras em terminais de computadores. So-
mente o Magazine Luiza tem 71 estabele-
cimentos do gênero. 

Goes defende que as grandes compa-
nhias do varejo, ao entrarem na internet, 
precisam manter os conceitos desenvolvi-
dos ao longo de anos de trabalho. Ele con-
ta que em todo o mundo, muitas empresas 
criaram uma estrutura independente para 
por seu site em funcionamento. “Existiam 
departamentos de compras diferentes, eram 
produzidas propagandas diferentes”, diz. 
Sem integração, acumularam-se os pro-
blemas. “Alguns consumidores, ao terem 
problemas com produtos adquiridos pe-
la internet, iam a uma loja física da mes-
ma rede para trocá-lo e ao chegar lá rece-
biam a notícia de que o problema não era 
deles. Isso era muito negativo”, exemplifica. 
Ele reconhece que isso pode ter atrapalha-
do quem entrou cedo demais e retardado 

A estratégia de logística para a entrega 
das encomendas gera situações embaraço-
sas. “As margens das empresas que atuam  
na internet são espremidas, há uma con-
corrência muito forte”, lembra o diretor da 
e-bit. Para ele, com pequena rentabilida-
de é impossível manter uma estrutura de 
transporte bem dimensionada em um país 
com dimensões continentais. Ainda mais 
se constatarmos que o volume de vendas 
está sujeito a questões sazonais. 

De acordo com dados da e-bit, as da-
tas comemorativas — Natal, Dia das Mães, 
Dia dos Pais, Dia dos Namorados e Dia das 
Crianças — respondem por 30% do total 
das vendas anuais. “Mais de 50% das enco-
mendas são enviadas pelo Correios e este 
não tem investido o suficiente para aten-
der o aumento da demanda”, acrescenta. O 
ideal seria adotar uma solução já existen-
te nos Estados Unidos, mas difícil de ser 
adotada por aqui. “Lá, quem quer receber 
a encomenda no dia seguinte paga deter-
minada taxa. Se aceitar receber em um pra-
zo maior, paga frete mais barato”, explica.

Dificuldades com a logística também são 
uma barreira apontada por Lopes. Ele res-
salta que esses problemas atrapalham as 
compras que envolvem produtos físicos. 
“Existem produtos que não precisam ser 
entregues, como conteúdos digitais, progra-
mas pay-per-view, livros digitais”, lembra. A 
desconfiança de muitos consumidores na 
hora de colocar seus dados bancários para 
efetuar os pagamentos ainda persiste. “Em 
relação a esse aspecto, a desconfiança de-
ve diminuir. A internet brasileira trabalha 
com plataformas muito amigáveis e segu-
ras.” Para o presidente da CBCE, as dificul-
dades podem ser superadas com qualida-
de de atendimento e fidelização do cliente.  

a chegada de alguns nomes famosos. Mas 
prefere não emitir nenhum juízo de valor. 
“Cada um tem  suas motivações”, resume.

Barreiras
Pesquisa realizada pela GS&MD – Gou-

vêa de Souza junto aos internautas revela 
que o principal problema apontado pelos 
consumidores para o desempenho do co-
mércio eletrônico é a falta que as pesso-
as sentem de tocar, ver e sentir nas mãos 
o item a ser adquirido. Conforme o pro-
duto, a dificuldade ganha maior dimen-

são. É o caso da compra de roupas como 
ternos ou vestidos. “Esse problema se 
agrava no Brasil, onde a padronização 
dos tamanhos não é rigorosa. Nos Esta-
dos Unidos, uma camisa P, M ou G tem 
medidas idênticas, independentemente 
do fabricante”, ressalta Goes. Ele acredi-
ta que a solução se encontra na constan-
te evolução da tecnologia. “Já é possível 
para um comprador de automóvel inte-
ragir com o computador, ver o carro an-
dando, as cores disponíveis, simular que 
está no volante”, exemplifica. 

nas redes sociais. A meta é reunir amigos, 
seguidores e fãs no Orkut, Facebook, 
Twitter e blog (www.mundowalmart.
com.br). “Com essa estratégia os clientes 
interagem entre si, geram conhecimento, 
fazem comparações e sugestões sobre 
produtos”, explica. Uma consequência 
desta política é a realização de ações de 
cross selling. 

O retorno do investimento no comércio 
eletrônico tem sido compensador, garante 
o diretor do Walmart, sem citar números. 
“O que posso dizer é que estamos 
batendo recorde em cima de recorde. 
Hoje nos encontramos entre os cinco 
maiores varejistas presentes no comércio 
eletrônico”, garante. A garantia de bom 
atendimento aos clientes é questão 
de honra. Uma estratégia de logística 
eficiente faz parte dessa política. “Em 
São Paulo, a entrega de produtos leves é 
feita no dia seguinte ao da compra. Nas 
principais capitais, esse prazo é de dois ou 
três dias”, revela.

Sinergia
Uma das consequências da união de 

três grandes empresas do varejo, Pão de 
Açúcar, Ponto Frio e Casas Bahia, foi o 
surgimento, no final de 2009, da empresa 
Nova Pontocom, que congrega os sites 

Goes, da Gouvêa de Souza: com renda maior, consumidores se tornam multicanais

Site do Ponto Frio: com a união das operações na Nova Pontocom, faturamento subiu 56%
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varejo

reportagem especial

O varejo tem sido um dos setores mais 
beneficiados pelo fortalecimento da 

classe média ocorrido nos últimos tem-
pos no continente latino-americano. No 
Brasil, o aquecimento da economia pro-
vocado pelo aumento do consumo interno 
proporciona uma série de oportunidades 
para os empresários interessados em in-
vestir na distribuição de produtos feitos a 
partir da montagem de pontos de venda. 

Entre os negócios com excelente pers-
pectiva de negócios, uma tendência com 
enorme potencial de crescimento é a dos 
chamados “atacarejos”. São as lojas on-
de os consumidores podem encontrar 
embalagens com várias unidades de um 
mesmo produto, em geral, oferecidas a 
preços mais vantajosos do que os de em-
balagens individuais. Como exemplo de 
marcas conhecidas deste tipo de varejo 
se encontram as redes Makro e Atacadão. 

A constatação é uma das conclusões 
de um estudo realizado pela Nielsen so-
bre o desempenho do varejo na América 
Latina. A pesquisa identificou dois gran-
des blocos, um liderado pelo Brasil e ou-
tro pelo México. Os dois países se trans-
formaram nos focos principais das aten-
ções do trabalho. “Brasil e México juntos 
respondem por mais 50% do PIB do con-
tinente”, justifica Lenita Vargas Mattar, ge-
rente de atendimento e varejo da Niel-
sen. O Brasil detém 37% e o México 21% 
do PIB da região. “Os dois blocos, desde a 
crise de 2008, cresceram em velocidades 
diferentes”, explica. O liderado pelo Bra-
sil, formado por países emergentes, mais 
dependentes da exportação de commodi-
ties, cresceu de forma mais acentuada. O 

mercado

Contexto regional 
Pesquisa da Nielsen mostra preferências e tendências do Brasil e do México, economias líderes da América Latina

comandado pelo México, com países do-
tados de economias mais parecidas com 
as dos países desenvolvidos, sofreu mais. 

Aspectos históricos influenciam a es-
trutura do varejo dos dois líderes do con-
tinente. O México, por sua proximidade 
com os Estados Unidos, abriu sua econo-
mia há mais tempo. O país é mais globali-
zado, os grandes participantes internacio-

nais do setor entraram antes. Isso se refle-
te na concentração das grandes redes. As 
cinco maiores detêm 43% das vendas. O 
Brasil ficou mais tempo protegido, com su-
as fronteiras fechadas para a entrada das 
grandes multinacionais varejistas. O setor 
é menos concentrado — as cinco maiores 
respondem por 23% das vendas. 

“No Brasil, o mercado é mais pulveri-
zado, existem marcas regionais fortes. Nas 
grandes metrópoles há maior concentra-
ção das cadeias de autosserviço. No Nor-
deste o pequeno varejo é forte”, avalia Le-
nita. Essa característica pode ser provada 
por números. Enquanto no México exis-
tem quatro representantes de pequeno 
porte por milhão de habitantes, no Bra-
sil há 33. Nesta análise, não se podem es-
quecer as diferenças resultantes da exten-
são territorial. O Brasil abrange uma área 
muito superior e apresenta problemas de 
logística difíceis de serem superados pe-
las redes nacionais. 

Hábitos de compra
Um aspecto comum aos dois países é 

o da perspectiva de crescimento. O fenô-
meno atinge a América Latina como um 
todo. “Nos últimos seis anos, 40 milhões 
de pessoas ascenderam à classe média 
na região”, lembra Lenita. Uma ressalva: 
entre os dois países, no período, o Brasil 
apresentou crescimento de poder aqui-
sitivo de forma mais significativa. O fenô-
meno, no México, aconteceu com maior 
força em um período anterior.

As características que atraem os con-

Razões de escolha da loja comprovam o valor do atributo conveniência

Hábitos e atitudes da dona de casa –  
ranking de penetração - américa Latina – 2010

Perto do trabalho
72%

50%

Bons preços
57%

45%

Boas ofertas
39%

36%

Variedade
29%

25%

Qualidade e preço
26%

31%

Posso comprar  
tudo de uma vez

23%

17%

Fonte: Nielsen Homescan

compras de reposição: atualmente, quase metade realiza  
compras de consumo habitual uma ou mais vezes por semana
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Fonte: Nielsen Homescan

sumidores de ambos os mercados são pa-
recidas. Uma boa nova para os proprie-
tários de estabelecimentos menores dos 
dois países: ter lojas à disposição perto 
de casa ou do trabalho é algo apreciado 
por 50% dos brasileiros e 72% dos mexi-
canos. Bons preços atraem 57% dos mexi-
canos e 45% dos brasileiros. As boas ofer-
tas, respectivamente, 39% e 36%. A pre-
ferência é maior dos brasileiros por pro-
dutos com qualidade/preço, 31% a 26%. 
Os mexicanos gostam mais de varieda-
des, 29% a 25%. Outro aspecto importante 
levantado pelo estudo é o da frequência 
de compra. No Brasil, 31% realizam su-
as compras uma vez por mês e 20% a ca-
da 15 dias. No México, esses percentuais 
são, respectivamente, 35% e 18%.

Em tempo: os interessados em inves-
tir no varejo mexicano precisam ter em 
mente uma tendência diferente da que 
ocorre por aqui. Lá, os “atacarejos” não 
estão fazendo tanto sucesso. A moda são 
as lojas de conveniência, nem sempre ins-
taladas em postos de combustíveis. “Eles 
veem essa lojas como um local onde po-
dem comprar produtos de mercearia, co-
mo itens de limpeza e higiene, e aprovei-
tar outras características, aproveitar pa-
ra comer um lanche e tomar uma bebi-
da gelada ou fazer a compra por impul-
so de salgadinhos, chocolates e gulosei-
mas”, explica a executiva. No Brasil, essas 
lojas não têm a mesma força. Talvez por-
que os preços praticados por esses esta-
belecimentos por aqui não sejam muito 
convidativos. 
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1472, p. 44--58, 15 ago. 2011.
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