
Grandes varejistas atuam no atacado

COMPETIÇÃO: O pequeno varejo é
alvo, além da indústria de eletroe-
letrônicos, também das grandes
redes varejistas. O Ponto Frio, por
exemplo, vende eletrodomésticos
e móveis no atacado para as pe-
quenas redes, com até 25 lojas.
Segundo o diretor Comercial e de
Logística da rede, Luiz Duarte, a
idéia é investir forte nesse canal
de distribuição em 2005. O foco é
o Norte e Nordeste do País. “Que-
remos atender o pequeno varejis-
ta que não tem escala para com-
prar diretamente da indústria.”
Em 2003, o atacado respondeu
por 10% das vendas do Ponto

Frio. Atualmente, a divisão tem
cerca de 15 mil clientes.
Entre atacado e varejo, o Ponto
Frio, a segunda maior rede de ele-
troeletrônicos e móveis do País,
detém 15% do escoamento de
eletroeletrônicos, segundo Duar-
te. A líder Casas Bahia responde
por cerca de 20%, segundo o dire-
tor da empresa, Michael Klein.
Klein diz não aceitar a acusação
da indústria de que a sua empre-
sa joga pesado nas negociações
por ser o maior comprador indivi-
dual do mercado. “Eu me recuso
a aceitar aumento de preços”, diz.
“Defendo o consumidor.”● M.C.
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Para ter sucesso, marca tem de ser amada
Presidente mundial da rede Saatchi &Saatchi lança livromostrando a paixãodos consumidores pelas grifes famosas

VAREJO

Márcia De Chiara

A indústria de eletrodomésticos
e eletrônicos está cortejando as
redes regionais de varejo de mé-
dio porte para não ficar nas mãos
das gigantes do setor. A corrida
dos fabricantes para pulverizar as
vendas aumentou especialmente
neste ano por causa da disparada
dos preços de insumos indus-
triais básicos, como aço e plásti-
cos. De janeiro a outubro, o aço
ficou 55,49% mais caro no ataca-
do, e as resinas plásticas subiram
44,80%, segundo o Índice de Pre-
ços por Atacado (IPA) da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV).

Com a alta de custos, que em
algumas linhas de produtos che-
gou a 25%, a indústria ficou nu-
ma saia justa. Na maioria dos ca-
sos, não conseguiu repassar os au-
mentos porque os grandes varejis-
tas compram em grandes volu-
mes e ditam as regras das nego-
ciações. Com isso, houve marcas
famosas que chegaram a ficar até
um mês e meio fora das pratelei-
ras das grandes redes.

Mesmo assim, essas marcas
conseguiram ampliar as vendas
nesse período, porque correram
para buscar mercado nos vare-
jistas de médio porte fora do ei-
xo Rio-São Paulo. Normalmen-
te, as redes regionais são mais
flexíveis nas negociações por-
que têm menor poder de barga-
nha. Além disso, como os cus-
tos de operação são geralmente
menores do que os dos grandes
varejistas, há mais espaço para
aceitar aumentos de preços, di-
zem as indústrias.

Números do mercado mos-
tram que a realidade do varejo
brasileiro vai além das redes gi-
gantes. Do Acre ao Rio Grande
do Sul, existem hoje cerca de 5
mil lojas de eletroeletrônicos de
empresas de médio e grande por-
te espalhadas pelo País. Se forem
consideradas as empresas peque-
nas, esse volume mais que dobra.

A Lojas Base, com sede em
Chapecó, Santa Catarina, é um
exemplo de rede regional que
ganhou musculatura e passou a
ser alvo de grandes indústrias.
Há 14 anos no mercado, inaugu-
rou na sexta-feira, em Joinville
(SC), sua 66.ª loja. Além de
Santa Catarina, onde está a

maioria das filiais, o grupo tem
lojas no Paraná e no Rio Gran-
de do Sul, e deve faturar este
ano R$ 80 milhões. “A atenção
da indústria para a nossa rede se
intensificou neste ano”, diz o
presidente da empresa, Wander-
lei Antônio Berlanda.

Segundo o empresário, a forti-
ficação das relações com as gran-
des indústrias tem reflexos no sor-
timento de produtos. Anterior-
mente, ele conta que tinha televi-
sor só de 14 e 20 polegadas nas
lojas. Hoje a rede dispõe da linha
completa, com tela plana de até

50 polegadas. “Agora temos os
produtos top de linha.”

Nos últimos meses, os grandes
fabricantes também alongaram
de 30 dias para 90 dias o prazo de
pagamento, para dar fôlego às re-
des regionais a fim de enfrentar a
concorrência. Verba de marke-
ting para participar de propagan-
das de TV e jornais tablóides pas-
sou a ser rotina, além de demons-
tradores dentro das lojas, banca-
dos pela indústria, para exibir os
produtos, diz o empresário, que
planeja abrir mais 11 lojas no
ano que vem.

SOBREVIVÊNCIA
“Buscar as redes regionais é uma
questão de sobrevivência para as
indústrias”, diz Erivelto da Silva
Gasques, presidente do Grupo Ci-
ty, de Mato Grosso. A empresa,
que está há 25 anos no mercado e
tem 64 lojas espalhadas entre os
estados de Mato Grosso, Rondô-
nia, Acre e Amazonas, sentiu
uma aproximação maior das
grandes indústrias no último ano.

Anteriormente, quem visitava
a empresa eram gerentes da in-
dústria, duas vezes por ano. Ho-
je, a companhia recebe diretores
de indústrias a cada dois meses.

Ele confirma que o apoio maior
por parte dos fabricantes tem si-
do na verba de propaganda. “Pre-
ço não tem muito o que fazer”,
diz. Por conta da alta do aço, a in-
dústria da linha branca, que in-
clui geladeiras e fogões, vem ten-
tando aumentar os preços entre
3% e 7%. “Eles precisam desse
aumento”, diz Gasques. “O pro-
blema é repassar para o cliente.”

A Lojas Bemol, com nove pon-
tos-de-venda em Manaus (AM),
um em Rondônia e uma loja vir-
tual, detectou o aumento da parti-
cipação de marcas importantes
nos últimos meses. “Tem cresci-
do a presença da Electrolux e pro-
dutos da SVA, que fabrica
DVDs”, diz a gerente de Marke-
ting, Sheyla Sobreira. Ela confir-
ma que a indústria está mais gene-
rosa nas ações promocionais,
mas pondera que o varejo tam-
bém tem pressionado mais as fá-
bricas para elas terem presença
maior no ponto-de-venda. A Be-
mol é líder de vendas em Ma-
naus e entrega produtos para to-
do interior do Amazonas.

“A indústria está mais atenta
para as redes regionais, dando
condições de preços para que
elas possam brigar com as gran-
des redes”, diz Ricardo Nunes,
presidente do Grupo Ricardo
Eletro, com 95 lojas em Minas
Gerais, Espírito Santo e Bahia.
Ele observa que os fabricantes
estão focados nas redes regio-
nais para que elas possam cres-
cer. Ele credita parte do desem-
penho da sua empresa, há 15
anos no mercado e hoje entre as
dez maiores do País, ao gás da-
do pela indústria. “Crescemos a
uma taxa de 40% ao ano nos últi-
mos anos”, diz. Para 2005, os
planos de expansão continuam.
A meta é abrir de 10 a 15 lojas ,
consolidando a presença na Ba-
hia, onde a rede investiu neste
ano R$ 15 milhões para inaugu-
rar 18 pontos-de-venda.●

EXPANSÃO – A rede Ricardo Eletro, com 95 lojas em Minas Gerais, Espírito Santos e Bahia, faz planos de abrir novas unidades

PUBLICIDADE

Carlos Franco

O consumidor tem de amar as
marcas, ter com elas uma relação
de intimidade e cumplicidade. É
esse sentimento a melhor tradu-
çãodo sucesso de grandes conglo-
merados globais na opinião do
presidente mundial da rede de
agências de publicidade Saatchi
& Saatchi, Kevin Roberts, que
lança hoje à noite, em São Paulo,
o livro Lovemarks – o futuro além
das marcas, pela Editora
M.Books.

O local do lançamento do livro
no Brasil – sucesso no meio publi-
citário na Europa e Estados Uni-
dos – não poderia ser mais apro-
priado: a boate paulistana Lov.e.
Afinal, para Roberts, marcas que
não são amadas não têm futuro e,
na sua opinião, é obrigação de
uma agência de publicidade des-
pertar nos consumidores esse sen-
timento, por meio de um tripé on-
de entra o mistério (histórias, íco-
nes, inspiração), sensualidade (au-
dição, visão, olfato, tato, paladar)
e intimidade (compromisso, em-
patia e paixão).

Mas como fazer o consumidor
se apaixonar por uma marca? Pa-
ra Roberts, a sensação que um
produto é capaz de transmitir ul-

trapassa todas as barreiras da ra-
zão, é absolutamente sensorial e
emocional e aí que as empresas e
as agências devem agir, procuran-
do aliar a marca a uma sensação
de bem estar por meio dos seus
próprios atributos, sem mentiras.

Não importa sequer que esse
consumidor não tenha acesso à
marca pela qual tem paixão. É o
casoda redeTiffany’s. Abela Au-
drey Hepburn, por exemplo, no
filme Breakfast at Tiffany’s (Bo-
nequinhade Luxo) nãopode com-
prar o que a Tiffany’s oferece,
mas ama aquele universo. Na sua
campanha atual, tentando driblar
rejeições decorrentes de proble-
mas de obesidade, a rede de fast-
food McDonald’s tenta com oslo-
gan“Euamo tudo isso” vender es-
se universo, essa sensação de
bem estar.

No Brasil, a Tiffany’s que fez
suspirar Audrey Hepburn tem
duas lojas e renova suas coleções
para continuar a atrair o público, a
despertar o desejo e a paixão so-
bretudo das mulheres. A própria
estilista Paloma Picasso já apre-
sentou aqui a sua coleção de
jóias, que despertam o desejo de
muitos consumidores, mesmo
que realizado por poucos, pou-
quíssimos, o que significa que a
marca brilha além das caixas con-
tendo as suas jóias. A mesma

emoção desperta nas orientais a
marca Mikimoto. Quem recebe
um presente embalado no papel
daTiffany’s ouda Mikimoto jávi-
bra, mesmo que seja um simples
marcador de páginas de livro.

Roberts cita outros exemplos e
recorre ao da cerveja Skol, que te-

veo slogan “Desce redondo”cria-
do por Fábio Fernandes, em
1995, o F da F/Nazca, agência
que associada à Saatchi & Saat-
chi. Esse slogan, diz Roberts, tra-
duza sensaçãoque a cerveja trans-
mite e que faz com queum consu-
midor a prefira entre as demais.

Roberts também é admirador
de embalagens que se transfor-
mam em ícones e que, da mesma
forma, despertam pelo tato e pela
visão, uma sensação agradável.
Ele cita o caso da garrafa de 275
ml de Coca-Cola, desenhada em
1915 e posteriormente de Mae

West, por causa do imenso bustiê
onde se lê Coca-Cola.

Ele teve de enfrentar o poder
de Coca-Cola quando ocupou o
posto de presidente da Pepsi no
Canadá. Nessa época, em 1987, a
Pepsi corria o risco de se tornar a
terceiramarca, então Roberts con-
ta que traçoua suaestratégia de re-
versão desse cenário.

“Meu instinto sempre me disse
para fazer zigue, quando todo
mundo faz zague. A melhor ma-
neira de evitarmos ser a número
3, conclui, é nos tornarmos a nú-
meroum”. Então, a empresa com-
prou a marca 7 Up ao perceber
que os canadenses adoravam re-
fresco de limão e pôs o time em
campo ao mesmo tempo em que
jogava a Diet Pepsi em confronto
com a Coca Diet. Em pouco tem-
po, a Pepsi tinha conquistado o
mercado. Só que aquela garrafa
de Coca-Cola ainda continuava a
despertar paixões.

Ex-gerente de internacionaliza-
çãode Gillette, com passagem pe-
la Procter & Gamble, Roberts diz
que quem desperta a paixão ga-
nha em resposta a fidelidade do
consumidor. É isso o que as em-
presas devem perseguir e isso que
faz com que, em meio a uma pra-
teleira com centenas de marcas,
um consumidor opte apenas por
uma, que fala ao seu coração.●

DESEJOS – Mesmo quem não pode comprar ama o universo de Paloma Picasso, estilista da Tiffany´ s
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CORRENDO POR FORA

Onde estão as redes varejistas de médio porte
de eletrodomésticos no País (total de lojas)

Fonte: Mercado

Rio Grande do Sul 1.097

Santa Catarina 228

Paraná 377

São Paulo 1.279

Rio de Janeiro 239

Minas
Gerais

268
Espírito Santo 75

Mato
Grosso

60

Mato Grosso do Sul 67

Goiás
153

Alagoas 21

Bahia
212

Ceará 56

Maranhão 126

Pernambuco 219

Paraíba 91

Amazonas
60

Amapá
21

Acre 7

Pará
133

Piauí 284
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