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Especial | Pequenas e médias empresas

Estratégia Para conhecer melhor o consumidor, fabricantes atuam diretamente no varejo

Indústrias criam lojas próprias
CLAUDIO BELLI/VALOR

Paulo Cardamone, diretor da Casa Bauducco, que deve ter 50 unidades até 2015: “O contato direto com o cliente é um grande laboratório para a indústria”

Katia Simões
Para o Valor, de São Paulo

De um lado o consumidor dis-
posto a encontrar a mesma ofer-
ta de produtos em todos os ca-
nais de compra, da loja física à te-
la do celular. De outro, a indús-
tria com margens cada vez mais
reduzidas precisando expandir
sua área de atuação para alavan-
car as vendas. O movimento não
é novo, mas nos últimos anos
vem ganhando destaque a che-
gada de grandes indústrias ao
mercado varejista alavancada
principalmente pela entrada da
nova classe média ao mercado.

É o caso da B a u d u c c o, com 60
anos de história, que no final de
2012 abriu a primeira loja pró-
pria, no bairro dos Jardins, em
São Paulo. O projeto, que exigiu
um investimento de R$ 6 mi-
lhões, levou um ano para ser im-
plementado e a meta é somar 50
unidades até o final de 2015 e al-
cançar um faturamento da or-
dem de R$ 100 milhões.

De acordo com Paulo Carda-
mone, diretor geral da Casa Bau-
ducco, a chegada ao varejo tem
por objetivo mostrar o lado pre-
mium da marca, o quanto a sua
tradição é capaz de garantir qua-
lidade à mesa do consumidor. “O
contato direto com o cliente é
um grande laboratório para a in-
d ú s t r i a”, afirma. A Casa Bauduc-
co oferece 20 categorias de pro-
dutos, em torno de 90 itens à ven-
da, todos de alto valor agregado,
receitas artesanais que não en-
tram em conflito com os pontos
de venda tradicionais da marca.

Para garantir sucesso ao inves-
timento, Cardamone observa
que a marca buscou no mercado
especialistas no varejo e contou
com a ajuda de uma consultoria
para estruturar o novo projeto.
“Toda a concepção da loja foi
pensada para que os consumido-
res saboreassem as iguarias tanto
em sua forma tradicional ou em
versões contemporâneas, a
exemplo da fatia do panetone
aquecido no grill”, afirma.

“A história da marca também
se faz presente por meio de uma
linha do tempo”. A venda direta
ao consumidor exigiu, ainda, a
construção de uma fábrica pe-
quena e artesanal, em Guaru-
lhos, na Grande São Paulo, só pa-
ra abastecer as lojas com produ-
tos forneados diferenciados.

Na visão de Roberto Nasci-
mento, professor do Núcleo de
Estudos e Negócios da ESPM, o
movimento atual da indústria vi-
sa especificamente conhecer o
consumidor, estar mais próximo
do público-alvo para poder ofe-
recer e produzir exatamente o
que ele quer e não o que se imagi-
na que ele queira. “O que as mar-
cas precisam entender é que cada
consumidor tem seu próprio
DNA. O consumidor de São Paulo
é diferente do comprador de Re-
cife que, por sua vez, não é igual
ao de Porto Alegre”, afirma Nasci-
mento. “Talvez esteja aí o grande
desafio a ser enfrentado pela in-
dústria rumo às lojas próprias”.

Atender à demanda latente de
falar direto com o consumidor a
fim de conhecer de perto seu pú-
blico alvo não é o único desafio,
pelo contrário. Para estruturar
uma operação de varejo eficiente
e com o retorno esperado, é pre-
ciso tratar o varejo como uma
unidade de gestão separada, to-
cada por profissionais especiali-
zados no segmento, com pensa-
mento de varejo. “Não dá para ir
no embalo, o investimento é alto
se quiser fazer bem-feito”, desta-

ca Nascimento. “É preciso se ocu-
par da logística de distribuição e
garantir que a produção atenda à
demanda com perfeição”.

O empresário Leandro Scabin,
sócio da D i l e t t o, sabe exatamente
o que isso quer dizer. Após quase
dois anos de lançamento dos ge-
latos italianos gourmet, ele deci-
diu apresentar o DNA da marca
direto ao público final. Em 2010
abriu o primeiro quiosque no
Shopping Cidade Jardim, em São
Paulo, e no final do ano passado, a
primeira bandeira Diletto, com
200 m2 e um investimento de R$ 3
milhões nos Jardins, bairro nobre
de São Paulo. Para não confundir
o consumidor, a marca instalou a
cafeteria costurando parcerias
com marcas premium de café,
chocolate e salgados. “Nós faze-
mos sorvete, mas queremos ofe-
recer ao consumidor uma expe-
riência completa dos nossos pro-
dutos”, diz o empresário.

Nas geladeiras de padarias, su-
permercados, restaurantes e lan-
chonetes num total de 3.000
pontos espalhados pelo país, a
Diletto oferece 12 sabores de sor-
vete. Na loja própria são 20. O ob-
jetivo é testar novas receitas e

Projeto
incent iva
produtos
mineiros
De São Paulo

A receita é de família. A goia-
bada feita em tacho de cobre no
fogão a lenha em uma antiga fa-
zenda na cidade de Ponte Nova,
interior de Minas Gerais, ganhou
fama nos anos 90. O que no início
era para consumo da casa e dos
amigos, nas mãos de Christy
Martins virou uma iguaria capaz
de dar lucro. Nascida nos Estados
Unidos, formada em artes plásti-
cas, Christy adaptou a receita da
sogra para a produção em escala
maior e começou a vender o doce
de porta em porta. Quem prova-
va, insistia em repetir.

“Em 1997, a fazenda da família
foi vendida e eu sabia que tinha
um produto único na mão”, lem-
bra a empresária. Sem titubear,
ela investiu na compra de um pe-
queno sítio, com mil pés de goia-
ba em produção, e começou a fa-
bricar a goiabada, disponível em
latas de 500 g e 900 g.

Para ter garantia de que o negó-
cio daria certo, fez o curso Empre-
tec do Sebrae e em 2001 decidiu
profissionalizar de vez a Doces da
C h r i s t y. As embalagens ganharam
design especial e a lata vermelha
espaço em endereços nobres como
a casa Santa Luzia e a Galeria dos
Pães, ambos em São Paulo. Hoje, a
produção alcança 4 mil quilos de
goiabada e mangada por mês, co-
mercializados por cerca de 350
clientes com perfis que variam da
centenária Confeitaria Colombo,
no Rio de Janeiro, ao Supermerca-
do Zaffari, no Rio Grande do Sul. O
faturamento estimado para este
ano é de R$ 800 mil, 30% a mais que
em 2012. “Até agora crescemos pe-
la demanda da própria clientela
que conhece o produto, gosta e o
coloca nas gôndolas como pre-
m i u m”, observa Marina Martins, fi-
lha de Christy, que há um ano
abraçou o negócio com o objetivo
de levar a empresa a um novo pata-
mar de produção.

“Agora, com a participação no
projeto Origem Minas a aposta é
em um crescimento mais sustentá-
vel, com expansão de mercado de
forma mais competitiva, sem per-
der a característica de um produto
diferenciado, sem adoção de con-
servantes, que preserva as caracte-
rísticas da culinária mineira, mas
que pode ser degustado em qual-
quer parte do mundo”.

O Projeto Origem Minas, da
qual fazem parte 90 empresas mi-
neiras, foi criado pelo Sebrae-MG,
em parceria com a FAEMG, há ape-
nas um ano com o objetivo de de-
senvolver estratégias de capacita-
ção, promoção e comunicação pa-
ra produtos-chave do agronegócio
mineiro, que possam projetar o se-
tor nos mercados nacional e inter-
nacional, fortalecendo as relações
para toda a cadeia produtiva.

“Os micro e pequenos produto-
res, assim como as cooperativas se-
lecionadas pelo Projeto, passam
por um diagnóstico empresarial
que aponta os pontos fortes e os
que precisam ser melhorados em
termos de gestão, produção e
apresentação do produto”, afirma
Danielle Lima Santos, analista da
Unidade de Agronegócio do Se-
brae-MG. “Em uma segunda etapa,
com a ajuda de consultores, os em-
preendedores começam a adotar
melhores práticas de gestão e pro-
dução que lhes garantirão maior
competitividade, diferenciais no
mercado e uma consequente ex-
pansão das vendas”.

Em 2013, o Programa deverá
investir R$ 1 milhão na melhoria
da capacitação, promoção e co-
municação das empresas inte-
grantes, assim como na partici-
pação em feiras, rodadas de ne-
gócios, roadshows no segmento
de hotelaria e encontros ligados
ao agronegócio que garantam
abertura de novos mercados e
frentes de atuação. O Projeto
contempla segmentos produto-
res de café, frutas, mel, queijo, ca-
chaça e flores, valorizando o pro-
duto originário de Minas Gerais.

Em 2012, o agronegócio minei-
ro movimentou R$ 13,4 bilhões, o
equivalente a 13,4% do PIB do
agronegócio brasileiro, de acordo
com o Centro Avançado em Eco-
nomia Aplicada (Cepea). (KS)

Setor já soma 2.500 unidades franqueadas
De São Paulo

O bom desempenho do setor
de franchising em 2012, com um
faturamento de R$ 103 bilhões e
crescimento de 16% em relação
ao ano anterior, tem chamado a
atenção não só de redes interna-
cionais como também da indús-
tria. Não é à por acaso que um
número cada vez maior de mar-
cas tem escolhido o sistema para
chegar ao varejo e ganhar capila-
ridade. De acordo com Ricardo
Camargo, diretor da Associação
Brasileira de Franchising, já são
40 indústrias nos segmentos de
construção civil, móveis e deco-
rações, produtos automotivos,
vestuário, calçados e acessórios
pessoais, totalizando mais 2.500
unidades franqueadas. “Enxer -
gamos mais benefícios do que
desvantagens nesse movimento,
porque a boa implantação da
franquia acaba por fortalecer a
demanda pelos produtos nas
multimarcas”, diz Camargo.

Um dos segmentos mais fortes
nessa área é o têxtil, principalmen-
te em lingerie. Uma das pioneiras
foi a Hope, com 47 anos de merca-
do e desde 2005 operando com
franquias. São 107 lojas, das quais
apenas duas próprias, dois outlets
e cinco lojas no exterior (Israel, Ar-
gentina e Portugal). “Pe r c e b e m o s
naquela época que, com o merca-
do cada vez mais competitivo, a
marca só ganharia força se passas-
se seu life style ao consumidor”,
conta a diretora de marketing San-
dra Chayo. “Sabíamos que tínha-
mos um grande desafio pela fren-
te, afinal atender o varejo direta-
mente significa atender toda a ex-
pectativa do consumidor, com lan-

çamentos constantes, um variado
mix de produtos e até mesmo ex-
c l u s i v i d a d e”. A Hope chegou a
ofertar quatro lançamentos por
mês até acertar o ritmo.

Para não ter conflito com seus
principais canais de venda — as lo-
jas especializadas, multimarcas e
magazines —, a Hope combinou
um mix de produtos de coleção
com outros exclusivos, além de re-

forçar a linha “l o u n g e” e de acessó-
rios. Paralelamente, criou projetos
especiais para as multimarcas, co-
mo o Hope sob Medida, com pales-
tras, treinamento de venda e de
produto, por exemplo. “Com as
operações muito bem configura-
das, as vendas cresceram substan-
cialmente nas multimarcas onde
as franquias se instalaram. Um
bom exemplo é Salvador, com al-

gumas operações duplicando a
p e r f o r m a n c e”, diz Sandra.

A expectativa é somar R$ 100
milhões em faturamento e fechar
o ano com mais uma loja própria e
50 novas unidades franqueadas.

Equacionar muito bem a ope-
ração é, na visão da consultora
Ana Vecchi, da Vecchi & Ancona,
um dos segredos para garantir o
sucesso da operação não só para

o franqueador, mas também pa-
ra o franqueado e os demais ca-
nais de venda da marca. “A op-
ção pela expansão via franchi-
sing tem crescido ano a ano, seja
pela padronização, seja pela rá-
pida expansão, partilhamento
de custos e ganhos de escala”,
diz a consultora. “Mas, antes de
sair franqueando, a indústria,
como qualquer outra marca, de-
ve experimentar uma operação
própria, ter uma unidade de ne-
gócio exclusiva para o varejo, a
fim de trabalhar de forma ágil,
uma das características mais for-
te do segmento.”

Foi a disposição em driblar os al-
tos e baixos do mercado têxtil nos
últimos anos que levou a Tip Top,
há 60 anos fabricante de roupas in-
fantis, decidir, em 2008, abrir lojas
próprias e crescer via franchising.
“Na loja exclusiva é possível mos-
trar a marca como um todo, ao
contrário da multimarca que ope-
ra tradicionalmente com parte da
coleção. O segredo está em respei-
tar os territórios”, afirma o sócio
David Bobrow.

A iniciativa, que no início cau-
sou uma certa desconfiança nos
parceiros, ganhou corpo e bons
resultados. Hoje, são 70 lojas
franqueadas, com previsão de 15
novas unidades para este ano,
que somarão um faturamento
próximo de R$ 40 milhões em
2013. A franquia responde por
30% dos negócios da marca, en-
quanto as multimarcas, num to-
tal de 5 mil pontos, acumulam
50% e a produção de marcas de
terceiros os demais 20%.

“Aprendemos muito e isso foi
positivo para a indústria e para
os parceiros”, declara. (KS)

DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Sandra Chayo: “Atender o varejo diretamente é atender a expectativa do consumidor, com lançamentos constantes”

conferir rapidamente a resposta
do consumidor, além de firmar o
conceito da marca. “No ponto de
venda convencional a marca fica
desprotegida, depende da dispo-
sição do varejista em querer dar
ou não destaque à sua linha de
produto. Por isso, desde o início,
procuramos marcar presença em
endereços inusitadas, como cine-
mas, academias e lojas de moda”,
afirma o empresário. Com know
how adquirido, a marca partiu
para a loja conceito em grande
estilo. Em quatro anos, a Diletto
espera somar 150 pontos exclusi-
vos em todas as regiões do país,
que ajudarão a engordar o fatu-
ramento, estimado para este ano
na casa dos R$ 50 milhões.

Outro cuidado com a instala-
ção de lojas exclusivas é a política
de preço. No caso da Diletto, Sca-
bin optou pelo mesmo valor co-
brado no varejo em geral, a fim
de não confundir a cabeça do
consumidor e não prejudicar as
relações da marca com os demais
canais. A Bauducco, por sua vez,
decidiu comercializar nas lojas
apenas produtos exclusivos, na
categoria premium, com alto va-
lor agregado. Desenhar a estraté-

gia de preço faz parte do apren-
dizado da indústria. “O segredo
para buscar um bom desempe-
nho está em aprender a pensar o
novo negócio. A indústria está
acostumada a produzir sob de-
manda, enquanto o varejo opera
com compras antecipadas e esto-
q u e”, afirma Luiz Góes, sócio sê-
nior da consultoria G S & M D.

“Ao aprender a operar como va-
rejo e transportando seu conceito
de marca para diversos canais, seja
loja física exclusiva seja e-com-
merce, a tendência é que potencia-
lize, inclusive, as vendas de seus
produtos nas multimarcas”, diz.

Foi ao adquirir, em 2009, a
operação da M. Martan que o
Grupo Coteminas se deu conta
da importância de lojas físicas
para a consolidação das marcas e
como ponto de comunicação. No
final de 2011, a Coteminas abriu
a primeira loja exclusiva de pro-
dutos Artex, sem abandonar, en-
tretanto, o varejo especializado.
“O projeto ainda é muito novo,
mas já se mostrou vitorioso e
pronto para ganhar capilaridade
por meio do franchising”, afirma
Mário Setti, vice-presidente co-
mercial da Coteminas.A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 maio, 1 e 2 jun. 2013, Especial: Pequenas e médias empresas, p. F4.




