
Como enfrentar
o varejo mundial
Nas duas últimas décadas, o varejo
mundial vem experimentando um
crescimento sem trégua. Grandes
redes de supermercados, como
Ahold, Carrefour e Metro, estão
presentes em mais de 25 países.
Outras, como Aldi, Auchan, Rewe,
Tesco e Wal-Mart, operam em pelo
menos dez mercados mundiais
diferentes. A receita mundial dos
maiores varejistas supera ou iguala a
dos fabricantes de marcas líderes.

A ascensão dos varejistas com
atuação mundial fez com que o
poder passasse da indústria para
o comércio. Historicamente, o
poder dos canais de distribuição
esteve nas mãos de grandes fornece-
dores multinacionais, como Philip
Morris, Ford e Pepsi. A maioria dos
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varejistas, por sua vez, costumava
ser formada por empresas locais
e fragmentadas. O varejo e, mais
genericamente, a distribuição
tinham uma imagem de negócio
simples e sem sofisticação, que não
chegava a merecer a atenção dos
acadêmicos.

Nesse ambiente, fornecedores
obtinham ganhos pelas relações
comerciais com pequenos e vul-
neráveis parceiros de distribuição.
Do ponto de vista da estrutura, as
organizações manufatureiras costu-
mavam aglutinar-se ao redor de
produtos e países. Já do ponto de
vista de políticas e práticas, esses for-
necedores utilizavam seu poder de
coerção sobre os revendedores para
alcançar objetivos de distribuição.
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No entanto, a consolidação do
varejo em todo o mundo significa
que um menor número de clientes
é hoje responsável por grande par-
cela das vendas da indústria.

Os cinco maiores varejistas
internacionais detêm, em média,
32% das vendas. Essa fatia foi de
21% há cinco anos e deve chegar a
45% nos próximos cinco anos. Res-
ponsáveis por quase 50% da receita
dos fornecedores, os cinco maiores
varejistas do mundo têm hoje gran-
de influência sobre os negócios
e sabem como tirar partido dessa
situação de forma agressiva.

Para os fornecedores, a prin-
cipal e mais assustadora novidade
trazida pelos varejistas mundiais é
a imposição de que os preços pra-



O crescimento contínuo dos gigantes do setor varejista

levando à transformação do modo de atuar das indústrias.

Segundo Nirmalya Kumar, da London Business School, as

mudanças se dão em quatro frentes, inclusive com a criação de

equipes especializadas em clientes varejistas mundiais

ticados sejam os mesmos em todos
os países. A tentativa do Wal-Mart
de buscar fornecedores mundiais e
poder contar com uma política de
preços transparente provoca cala-
frios na espinha dos fabricantes.

Sob o pretexto de que os custos
locais são diferentes e com base em
considerações de ordem competi-
tiva, o mesmo fabricante registra,
para um mesmo produto, diferen-
ças de preço de até 60% entre um
país e outro. Surgem, então, situa-
ções curiosas. No ano 2000, depois
de comprar a Hit, pequena cadeia
de supermercados na Polônia, a
Tesco descobriu, para sua grande
surpresa, que esta conseguia dos
fornecedores preços melhores do
que ela própria.

A adoção de uma política de
preços mundial por parte dos va-
rejistas pode ter efeitos drásticos
sobre os fabricantes. O Carrefour
determinou que o menor preço em
qualquer país do mundo deveria
ser o preço mundial para sua SKU
(sigla de stock-keeping unit, unidade
de armazenagem de produtos)
internacional.

Uma empresa de bens de consu-
mo embalados que foi solicitada a
atender a essa especificação verifi-
cou que, se o Carrefour conseguisse
impor o menor preço internacional
para todas as SKUs, a receita anual
do fabricante baixaria de um fatu-
ramento de 107 milhões de euros
para 100 milhões de euros. Essa
queda de quase 7% representa o

volume total do retorno sobre as
vendas depois dos impostos.

Engana-se, entretanto, quem
imagina que a tendência à globali-
zação da distribuição está limitada
ao setor de fabricantes de bens de
consumo de alto giro. A consolida-
ção ampla e generalizada de canais
veio para ficar.

Dentre os varejistas mundiais
que operam com marca própria
estão Amazon, Toys'R'Us (com 1,5
mil lojas em 30 países), H&M (mil
lojas em 21 países) e IKEA (201 lo-
jas em 35 países). Fora dos Estados
Unidos, a Blockbuster tem mais
de 2,6 mil lojas em 27 países, e a
Starbucks 1,5 mil em 31 países.

A Kingfisher é um exemplo
de varejista mundial em ascensão
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que, depois de crescer por meio
de aquisições, opera uma carteira
de marcas. A rede tem cerca de
550 lojas em dez países, entre elas
a B&Q no Reino Unido, a Brico
Dépôt na França e a Réno-Dépôt no
Canadá, bem como 50% da Koçtas,
na Turquia, e 21% da matriz da
Hornbach-Baumarkt, na Alemanha.
Sua intenção é chegar a 2006 com
50 lojas na Rússia e a 2009 com 75
na China e 60 na Polônia.

Atender consumidores finais
por meio de revendedores inter-
nacionais poderosos significa um
imenso desafio para os fabricantes,
já que exige que as organizações
deixem de ser centradas em paí-
ses e produtos para se concentrar
nos clientes varejistas. Enquanto
algumas empresas avançam rapida-

locais que lhes dêem apoio. Para
desenvolver e fornecer uma solução
integrada, é preciso compreender
melhor o varejista individual em ter-
mos mundiais e coordenar as vendas
e as operações de suas cadeias de
fornecimento em todo o mundo.

Os planos de marketing e as ca-
deias de fornecimento devem passar
a se concentrar no cliente varejista,
e não no país. Isso significa resolver
conflitos entre o que é melhor para
o cliente mundial e o que é melhor
para a organização local do fornece-
dor em cada país. As empresas têm
de ceder controle para a matriz e
se reestruturar para resolver suas
ineficiências internas.

Medidas que ficam no meio
do caminho para estabelecer uma
gestão de contas mundial, como as

Para concentrar-se no varejista, e não no país,
uma indústria precisa resolver velhos conflitos
entre o que é melhor para o cliente mundial e

o que é melhor para sua filial local
mente para uma gestão contábil de
ordem mundial, a maioria dos fa-
bricantes tem uma atitude reativa,
e não proativa. Diversas restrições
internas os impedem de reorgani-
zar os clientes varejistas em escala
mundial.

Historicamente, em empresas
descentralizadas, como a Unilever
e a Nestlé, o poder fica com os
gerentes locais; em organizações
mais centralizadas, como a Procter
& Gamble (P&G), com os gerentes
das unidades de negócios e, em me-
nor grau, com os gerentes locais.

A gestão de contas mundial tendo
o cliente varejista como foco exige
que se adote uma única interface
estratégica para cada um deles, com
unidades de negócios e organizações

tomadas por muitas companhias
atualmente, são insuficientes para
proporcionar a integração necessá-
ria. E as coisas só vão piorar, prin-
cipalmente se, como se espera, os
varejistas criarem equipes mundiais
para lidar com os fornecedores, se-
melhantes às equipes criadas pelos
fornecedores para lidar com seus
clientes varejistas mundiais.

As mudanças em quatro frentes
Para que os fabricantes possam

responder de forma eficaz ao desa-
fio dos varejistas mundiais, são ne-
cessárias mudanças em vários níveis,
incluindo as áreas de estratégia,
estrutura organizacional, sistemas
de informação e gestão de recursos
humanos.

Transformação estratégica
Uma estratégia clara dá aos prin-

cipais gerentes de contas e líderes
de equipes de desenvolvimento de
clientes a confiança para dizer aos
grandes clientes "não, não fazemos
isso", sabendo que a alta direção
apoia tal atitude e que esta é, na
verdade, uma decisão da empresa.

Como alcançar uma política
comum. A empresa será proativa ou
reativa diante das exigências? Talvez
a postura adequada com relação às
contas de varejo dependa da posi-
ção do fabricante.

Fabricantes com marcas fortes
e de amplo alcance geográfico
deveriam buscar posições de lide-
rança de categoria por meio de
parcerias com varejistas mundiais.
Aqueles com marcas fortes e pouca
penetração geográfica podem usar
varejistas mundiais para expandir
seus mercados nas regiões em que
estiverem sub-representados.

Já as empresas com marcas fracas
e boa cobertura geográfica podem
fornecer produtos para as marcas
de varejistas mundiais. Finalmen-
te, aquelas com marcas e posições
desfavoráveis talvez tenham de sair
desse segmento.

Racionalização da carteira de
marcas. Há alguns imperativos estra-
tégicos resultantes da consolidação
global e da diminuição do número
de contas. Varejistas mundiais for-
çam a venda de produtos mundiais e
usam marcas próprias para remover
marcas locais, mais fracas.

Assim, os fabricantes precisam
analisar cuidadosamente a questão
da racionalização das marcas. A
P&G e a Kraft eliminaram várias
marcas menos expressivas, e a Uni-
lever está quase concluindo seu
plano para passar de l ,6 mil marcas
para apenas 400.

Racionalização de SKUs. Quase
todos os fabricantes de grandes
marcas se engajaram em um pro-
grama de racionalização de SKUs
nos últimos cinco anos. A P&G,
por exemplo, reduziu suas unida-
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des de armazenagem de produtos
em 25%.

Estratégia de preços transparen-
te. A maioria dos varejistas já reco-
nhece que essa é, em grande parte,
uma estratégia de negociação.
Afinal, há poucos produtos mun-
dialmente uniformes -aparelhos
de barbear da Gillette e cigarros
Marlboro são duas exceções.

É difícil comparar preços líqui-
dos de um país com os de outro.
Em geral, o menor preço em um
país depende de descontos por
quantidade -de acordo com os
volumes comprados pelo varejista-,
de descontos logísticos -conforme o
tamanho do pedido—, de descontos
por conta da forma de relaciona-
mento -por exemplo, uso de tecno-
logia, pagamento à vista, reposição

com relação à transparência dos
preços mundiais do fabricante e à
padronização dos termos e condi-
ções. Embora haja diferenças de
preços de um país para outro, as
estruturas de preços poderiam ser
harmonizadas.

Um dos motivos do grande
sucesso de varejistas de desconto
como o Wal-Mart está no fato de
eles não exigirem todos os descon-
tos aqui descritos, mas preferirem
um preço líquido básico reduzido.
Isso elimina alguns custos subs-
tanciais que agregam pouco valor
para o consumidor final e ofe-
rece à indústria a oportunidade
de simplificar seus sistemas, usar
uma única plataforma de tecnolo-
gia da informação e padronizar o
faturamento.

contínua-, de
verbas de mar-
ket ing -para
promoções e ati-
vidades conjuntas
de marketing- e de
incentivos baseados
em desempenho -por
exemplo, conceder ao varejis-
ta uma participação por fabricante
na categoria. Assim, determinar um
preço líquido para o mundo inteiro
é difícil, se não impossível.

No entanto, varejistas mun-
diais têm preocupações legítimas

têm outro recurso senão reestrutu-
rar suas operações para desenvolver
cadeias de fornecimento globalmen-
te competitivas, de ponta a ponta.

Com isso, muitas fábricas e depó-
sitos "nacionais", principalmente
na Europa, perdem sua razão de
ser. Essas são decisões difíceis, que
têm impacto sobre diversas partes
interessadas e exigem que a alta
direção lidere o processo.

Transformação organizacional
O cliente varejista com atuação

mundial deseja que o fornecedor
tenha uma única face —apesar dos
diversos pontos de contato. Para
conseguir isso, as empresas tendem
a escolher uma de três orientações
organizacionais.

Algumas companhias se con-
centram na organização nacional.
A Coca-Cola abriu um sistema de
gestão de contas europeu, para
fechá-lo em seguida. Os engarrafa-
dores nos vários países são empresas
independentes, que operam de
forma autônoma.

A segunda abordagem mais
freqüente é equilibrada, com o

gerente de contas local repor-
tando-se tanto ao gerente do

país como ao gerente de
contas mundial.

Um terceiro e novo
tipo de estrutura é aque-
le em que os gerentes
de contas com atuação
mundial estão no con-
trole, por acreditarem

que os clientes varejistas
mundiais são mais impor-

tantes do que qualquer
venda local.

Cadeias de fornecimento global-
mente competitivas. À medida que
varejistas mundiais pressionam por
preços mundiais, os fabricantes não
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Independentemente da orienta-
ção, a maioria das companhias está
organizando equipes de desenvol-
vimento de clientes varejistas mun-
diais. Essa é uma inovação da P&G,
como mostra o quadro abaixo. Tais
equipes operam paralelamente às
unidades de negócios mundiais e às
organizações situadas nos países.

Unidades de negócios mundiais.
As unidades de negócios mundiais
atuam nas principais linhas de
negócios da empresa. O papel de
cada unidade é articular a estraté-
gia e garantir o desenvolvimento
adequado das marcas e produtos
em sua carteira, impulsionando a
inovação e dando suporte a marcas
mundiais.

Unidades de negócios nos países.
Há, ainda, as tradicionais organi-
zações regionais e nos países, cujo
papel é compreender os consumi-
dores locais. Elas precisam traduzir
os planos de âmbito mundial em
programas locais que terão sucesso
em seus mercados com varejistas e
consumidores, aumentar as vendas e
reduzir custos. Além disso, fornecem
subsídios sobre as condições locais.

Equipes de desenvolvimento de
negócios. Finalmente, são formadas
equipes de desenvolvimento de
negócios do cliente para gerenciar

o relacionamento com cada varejis-
ta de atuação mundial.

Nessas equipes estão representa-
dos diferentes departamentos, uni-
dades de negócios e países. Suas res-
ponsabilidades incluem compreen-
der o plano de negócios conjunto
do fabricante -como a P&G- e do
cliente. Também devem coordenar
as unidades de negócios mundiais e
as organizações nos países para que
possam gerar resultados de acordo
com o plano conjunto.

Processos de planejamento
conjuntos. Os processos de plane-
jamento na maioria das empresas
multinacionais ainda seguem o
tradicional modelo militar. No topo
da organização, desenvolvem-se
estratégias de marcas e produtos,
planejam-se promoções e os planos
são apresentados aos varejistas com
uma postura "pegar ou largar".

Com a consolidação cada vez
maior do varejo, esse processo de
planejamento de cima para baixo
mostra-se falho. O desafio é incluir
clientes de varejo no processo de
planejamento e nas conversas estra-
tégicas. O processo de planejamen-
to com um cliente varejista mundial
de peso pode ser semelhante ao
exposto no quadro da página 30.

A parte mais importante do pro-

cesso de planejamento é traduzir
os objetivos de cada parceiro em
uma estratégia mutuamente aceita.
Para gerenciar as interfaces entre
as equipes de desenvolvimento de
negócios do cliente varejista, as uni-
dades de negócios e as organizações
nos países, é necessária uma lista de
todas as atividades de fornecedores
relativas à conta mundial.

Devem-se estabelecer claramen-
te as atividades que serão coorde-
nadas globalmente, quais serão
coordenadas em escala mundial
apenas parcialmente, quais serão
desenvolvidas localmente com al-
guma coordenação mundial e quais
serão deixadas exclusivamente para
as organizações locais.

Transformação dos sistemas
de informação

Informações de vendas e lucros
por cliente mundial. A maioria das
empresas que medem a lucrativida-
de das contas mundiais usa padrões
de alocação de custos em lugar
do custeio baseado em atividades
(ABC, na sigla em inglês). Assim,
não conseguem gerar uma conta
de lucros e perdas com precisão por
distribuidor mundial, o que resulta
em falta de informações.

Como é possível negociar com
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o varejista sem as informações
básicas? É como pilotar um avião
sem um medidor de altitude. Em
uma empresa sofisticada como
a P&G, o sistema de informação
pode proporcionar dados de volu-
me agregado por cliente. Porém, é
necessária uma intervenção manual
para obter vendas mundiais por
cliente distribuidor em dólares,
e, mesmo assim, só é possível ter
os preços de tabela. Para resolver
esse impasse, companhias como
a Hewlett-Packard investem em
sistemas que lhes permitem gerar
demonstrativos de lucros e perdas
para cada um dos clientes varejistas
mundiais,

Retorno sobre eventos de mar-
keting. A inabilidade que os profis-
sionais de marketing demonstram
de proporcionar informações finan-

a contas mundiais: coordenação,
localização comum, composição e
compensação.

Coordenação. As exigências
de coordenação sobre a equipe
de clientes varejistas mundiais do
fornecedor são extremamente one-
rosas. As várias funções, unidades
de negócios e organizações nos
países têm de ser sincronizadas por
objetivos comuns, informações e
compensação.

A complexidade dessa tarefa tal-
vez seja mais bem entendida à luz do
fato de que a maioria das empresas
ainda luta para harmonizar seus de-
partamentos de marketing, vendas e
serviços. Elas precisam redistribuir
recursos entre países, linhas de
produtos e tipos de promoção. An-
tes de criar uma parceria com um
cliente varejista a companhia precisa

A equipe da Procter & Gamble dedicada ao
Wal-Mart se localiza em Bentonville, Arkansas,
EUA, onde está localizado o próprio Wal-Mart.
O contato diário fortalece o relacionamento

ceiras sobre as iniciativas de marke-
ting é fonte de frustração para os
presidentes de empresa.

Um levantamento mostrou
que apenas 22% das organizações
monitoravam a eficácia de gastos
com promoções comerciais por
evento. Á medida que aumentam
os planejamentos conjuntos com
varejistas, passa a ser fundamental
obter informações sobre a rentabi-
lidade dos eventos.

Transformação de recursos humanos
Há quatro questões de recursos

humanos relacionadas ao funcio-
namento das equipes de desen-
volvimento de negócios dedicadas

aprender a colaborar internamente.
A coordenação também é obtida
por meio da localização comum, da
composição e da compensação.

Localização comum. A equipe
da P&G dedicada ao Wal-Mart se
localiza em Bentonville, Arkansas,
onde está o próprio Wal-Mart. Há
vantagens nessa convivência, como
o contato diário, que ajuda a criar
relacionamentos no nível individual
e permite uma comunicação real.

O lado negativo está no fato de
que as equipes que ficam muito pró-
ximas do cliente distribuidor muitas
vezes assumem totalmente o ponto
de vista dele, e isso pode ser ruim
para os objetivos da empresa.

Composição. Quem deve lide-
rar? Quem deve estar incluído? Que
habilidades são importantes? Embo-
ra tenhamos dentro das empresas
excelentes modelos para alocar
recursos para oportunidades de
investimento, ainda estamos lutando
para descobrir a melhor forma de
distribuir as pessoas em equipes.

Atualmente, as organizações
costumam selecionar líderes do
próprio país da sede do varejista.
A Ahold, empresa de bens de con-
sumo embalados, entretanto, esco-
lheu um líder norte-americano para
substituir outro, holandês, já que o
maior volume de vendas da compa-
nhia vem dos Estados Unidos.

Muitos fornecedores vêem as
equipes de desenvolvimento de
negócios como equipes de vendas,
deixando, com isso, de incorporar
logística, marketing, finanças e ou-
tras funções. E importante, também,
incluir representantes de diversos
países e unidades de negócios.

Às vezes as empresas não alo-
cam recursos suficientes para essas
equipes por não perceber que as
vendas por cliente varejista mundial
podem ser maiores do que as ven-
das geradas por várias subsidiárias
do país. A P&G opera em 140 países
com 300 marcas. Contudo, seus
seis principais clientes, Wal-Mart,
Costco, Carrefour, Ahold, Tesco e
Metro Group, são hoje responsáveis
por mais de 30% de suas vendas.

Compensação. A maioria das em-
presas ainda liga a remuneração da
equipes que lidam com os clientes
varejistas à receita e ao volume. Isso
porque os fornecedores em geral
não percebiam a rentabilidade das
contas e não se preocupavam com a
rentabilidade de seus clientes.

Cada vez mais, entretanto, for-
necedores de varejistas mundiais
vêm sendo solicitados a assumir
alguma responsabilidade pela
margem e pela lucratividade dos
produtos que oferecem. A melhor
forma de garantir que isso aconteça
é vincular parte da remuneração da
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equipe à lucratividade dos produtos
fornecidos.

O gerente de relacionamento lo-
cal do Wal-Mart para a P&G na Ale-
manha se reporta tanto ao gerente
de contas mundial da P&G como
ao gerente de contas local da P&G.
As vendas da P&G para o Wal-Mart
da Alemanha devem ser atribuídas à
Alemanha ou ao gerente de contas
mundiais do Wal-Mart? A maioria
das empresas resolve essa questão
fazendo uma contagem dupla, dan-
do crédito aos dois gerentes.

Em ambientes como o da propa-
ganda, há freqüentemente conflitos
de remuneração relativos ao nível
adequado de reembolso dos escri-
tórios locais independentes pelo
trabalho feito nas contas mundiais.
Qual é a justa medida quando os
níveis de salários variam drastica-
mente entre as diversas partes do
mundo?

Na British Telecom, toda a re-
muneração local precisa ser nego-
ciada antes que se possa fechar
negócio com um cliente global. Ou-
tras empresas descartam totalmente
o faturamento entre escritórios e
distribuem a receita com base na
porcentagem de trabalho realizada
em cada escritório.

Há alguns anos, o Citibank des-
cobriu que seus gerentes de contas
se recusavam a servir as multinacio-

nais de forma adequada porque as
organizações nos países obtinham
uma margem relativamente peque-
na pelo trabalho feito para contas
multinacionais e os gerentes locais
eram avaliados pela lucratividade
de seus países. Por outro lado, as
melhores oportunidades para o
Citibank estavam nas empresas
multinacionais, por causa de seu
crescimento e de seu potencial de
venda de serviços mundiais com
grandes margens. Para resolver
o problema, o presidente tirou a
responsabilidade da rentabilidade
dos gerentes locais e passou a lhes
recompensar pelos serviços presta-
dos aos clientes multinacionais.

Não há solução "tamanho único"
que sirva para todo mundo

A medida que os canais de
distribuição continuam a se conso-
lidar em bases mundiais, a pressão
sobre os fornecedores só tende a
aumentar. Claramente, a melhor
abordagem é desenvolver marcas
fortes, de grande demanda por
parte dos consumidores, que sejam
estocadas e recebam suporte dos
distribuidores.

Entretanto, mesmo os fornece-
dores que chegam a esse cenário
paradisíaco ainda têm de trabalhar
muito para gerenciar seus canais de
distribuição.

Os fornecedores não podem
adotar uma abordagem do tipo "ta-
manho único" para com os canais
de distribuição. Alguns varejistas
estão dispostos a trabalhar em par-
ceria, enquanto outros preferem
relacionamentos de oposição. As
empresas terão de otimizar simul-
taneamente os jogos de poder e
confiança com distribuidores dife-
rentes. Haverá contas mundiais e
contas tradicionais.

Ao longo do tempo, os clientes
varejistas mundiais responderão
pela maioria das vendas do fornece-
dor, e as equipes de desenvolvimen-
to locais serão responsáveis pelos
serviços de manutenção.

Isso levará a cortes nos departa-
mentos de marketing. O marketing
acontecerá com mais freqüência
fora da própria função e dentro
das equipes de desenvolvimento
de clientes distribuidores mundiais.
Os chefes dessas equipes poderiam
reportar-se diretamente a um en-
carregado dos varejistas em grau
mais alto. E o responsável geral
pelo cliente, em última instância, é
o presidente da empresa. •
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