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Além de produzir produtos de qualidade, para uma empresa tornar-se líder na preferência do 
consumidor ter uma marca forte é fundamental. Entre as estratégias para fortalecer a imagem no 
mercado está a utilização do varejo como canal para chegar ao consumidor final.  
 
A tática de abrir lojas próprias e franqueadas, avaliam consultores, é uma tendência mundial e já 
está sendo adotada no País por indústrias de diferentes segmentos, como AmBev, Nestlé e 
Marisol. 
 
- No exterior, empresas como Nokia e Nike têm pontos de venda próprios. Isso já é comum nos 
Estados Unidos e em países da Europa, que também são pioneiros em outra estratégia, as store in 
store, literalmente loja na loja, que são quiosques instalados dentro de magazines e 
supermercados.  
 
O principal objetivo das empresas ao adotar as estratégias é consolidar a marca. É uma tática de 
branding que tem se mostrado muito eficaz - avalia Antônio André Neto, coordenador do curso de 
MBA em gestão empresarial da Fundação Getulio Vargas (FGV). 
 
Para fortalecer a marca, proporcionar uma experiência agradável para o consumidor é essencial, 
avalia João Badaró, gerente nacional do chope da Brahma. O executivo, que é responsável pelo 
Quiosque Chopp da Brahma, braço no varejo da AmBev, explica que o produto chope exige um 
cuidado muito grande com o ponto de venda. Por isso, o projeto-piloto, no Shopping Tijuca, foi 
acompanhado de perto pela companhia, garante Badaró.  
 
- Apesar de oferecermos um programa de treinamento para nossos revendedores, podemos 
trabalhar isso melhor na loja própria. A experiência no varejo trouxe uma imagem de inovação 
para a marca. A receptividade do público tem sido muito boa - comenta Badaró, acrescentando 
que quando a bandeira é própria, o cuidado com o atendimento deve ser redobrado. "Tentamos 
proporcionar a melhor experiência possível para o consumidor", afirma. 
 
Tendência do contato direto com o consumidor final  
A estratégia, acredita Antônio Neto, da FGV, vai de encontro com o conceito de "share of heart" 
que vem sendo adotada por muitas empresas atualmente. "As marcas buscam o coração do 
cliente. Elas querem proporcionar a melhor experiência para ele. Em vez de investir em mídia, as 
companhias têm preferido apostar no below the line, ou seja, no contato direto com o consumidor 
final", observa Neto. 
 
Na área de vestuário, a fabricante de roupas Marisol usa a estratégia. De acordo com o diretor de 
marketing da empresa, Giuliano Donini, a companhia demorou quatro anos até decidir entra r no 
varejo. Antes, suas linhas de produtos - Lilica Ripilica, Marisol, Tigor T. Tigre e Criativa/Mineral - 
eram comercializadas apenas por multimarcas. 
 
- Um dos motivos da criação das lojas próprias foi exatamente proporcionar uma experiência de 
compra. O público infantil, que é nosso principal foco, precisa ser encantado. Então criamos nas 
nossas lojas um ambiente todo pensado para as crianças, com rampas na entrada, espelhos... As 
roupas são até mais caras nas nossas lojas, mas a experiência que o consumidor tem vale o preço 
- observa o diretor de marketing. 
 
A Nestlé é outra companhia que está investindo na relação direta com os clientes por meio do 
varejo. A empresa inaugurou em São Paulo a primeira unidade no País da Cremeria Sorvetes 
Nestlé - loja própria da marca, que investe no sorvete gourmet e no design como armas para 
conquistar o consumidor. 
 



Segundo a empresa, o objetivo da Cremeria é proporcionar ao consumidor uma experiência única, 
inédita no País. Para isso, usará de arquitetura moderna e funcionários especialmente 
paramentados e treinados, "em um ambiente harmônico, descontraído e aconchegante, levando 
cada consumidor a ter seus dez minutos de férias por dia", conceituam.  
 
Para Antônio André Neto, da FGV, as empresas perceberam que a melhor forma de conquistar o 
consumidor é estando presente no momento de decisão de compra. "Certamente não é pelas 
vendas que essas empresas investem em lojas próprias. O que é vendido corresponde a uma 
parcela muito pequena do total", analisa. 
 
A face varejista dos grandes criadores  
Empresas produtoras da área de alimentos também usaram o franchising como meio de expandir 
seu setor de atuação e alcançar o varejo. Mais do que fortalecer a marca, a estratégia serve para 
diversificar o negócio principal.  
 
Uma dessas empresas é o Grupo Secom de Aqüicultura, criado na década de 70 e atuando até 
1998 na distribuição de camarão no mercado nacional. Em 1999, a companhia foi além, 
redirecionando sua estratégia comercial para exportação e criando um projeto mais ousado: uma 
rede de restaurantes fast-food, preferencialmente em shoppings, a Camarão & Cia. 
 
A criação do braço no varejo teve como objetivo vender no Brasil o que não era exportado e fazer 
negócio no mercado interno sem depender dos grandes varejistas. Segundo Sylvio Drummond, 
diretor da Camarão & Cia, os supermercados não configuravam uma boa alternativa porque 
compram em grande quantidade, mas pagam pouco.  
 
O empresário Eloy Tuffi, proprietário da Fazenda MC, em Espírito Santo do Pinhal, em São Paulo, 
também optou pela sistema de franquias para comercializar a carne bovina produzida na fazenda. 
Assim, nasceu a Red Angus Beef, que em dois anos de atividade já conta com oito unidades. 
 
 O objetivo do empreendimento, explica Tuffi, é produzir carne de qualidade, com certificado de 
origem, cortes especiais e distribuição por todo Brasil direto do produtor para o consumidor, sem 
intermediários. 
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