
Varejo vira canal de venda direta para indústria  
Claudia Rondon   
 
A Hering , forte indústria no setor de vestuário, abrirá 26 novas lojas até o final do ano, 6 das 
quais com a bandeira PUC , direcionada ao público infantil. A Portobello , uma das três maiores 
empresas do setor cerâmico, com sede em Santa Catarina, prevê a abertura de 27 novas 
unidades varejistas em 2006. Assim como elas, indústrias como Johnson & Johnson , Everlast , 
Cacau Show e Pan intensificam sua relação junto ao consumidor final e atuam também como 
varejistas, expandindo-se pelo sistema de franquias, tendência que se intensificou nos últimos 
três anos. 
 
“A indústria está criando seus próprios canais de venda para aumentar a visibilidade da marca, e 
passou a alterar relações e transações para se aproximar do consumidor”, afirma Luiz Paulo 
Fávero, coordenador do Programa de Administração para o Varejo (Provar) da FIA/FEA-USP.  
A Portobello, que conta com a rede de lojas Portobello Shop, já identificou 90 cidades com 
potencial de abertura. Para este ano, estão previstas inaugurações de, pelo menos, mais uma loja 
em cada estado do Brasil — principalmente em locais que ainda não possuem unidades abertas ou 
capitais ainda não exploradas, como as cidades de São Luís, Cuiabá, Rio Branco e Macapá.  
 
A Portobello iniciou a expansão pelo sistema de franquias para atender duas necessidades: 
aumentar sua presença de marca e de volume no mercado nacional, e propiciar aos consumidores 
uma alternativa para pesquisa e compra especializada de revestimentos, até então inexistente. 
Marcelo Amaral, gerente de franquias da Hering, conta que as vendas para as lojas multimarcas 
aumentaram depois que a empresa abriu a loja própria. “Com a marca mais valorizada no 
mercado, todos se beneficiam: o interesse pela empresa aumenta, e as vendas aumentam”, 
afirma.  
 
A primeira loja da Hering foi aberta em 1993. Hoje, a marca tem 147 pontos-de-venda, dos quais 
7 são lojas próprias. A PUC, moda infantil, tem 43. Nos últimos três anos, a Hering abriu cerca de 
40 pontos-de-venda. “ O principal motivo que incentivou a abertura de um canal direto de vendas 
em franquias foi a necessidade de uma expansão rápida sem que se precisasse de um grande 
investimento”, explica. 
 
Para ele, o varejo está se tornando mais competitivo, e o executivo sente a intensificação dessa 
concorrência nos últimos dois anos. “ O bom é que isso faz com que o multimarcas melhore. Para 
se diferenciar e ganhar o consumidor, é preciso melhorar o treinamento e o atendimento.” 
 
A Lupo , forte no segmento de meias, pijamas, cuecas e roupas íntimas, abriu sua primeira loja 
em 1994. Um dos motivos foi também aumentar a visibilidade da marca. “Não conseguíamos ver 
a coleção toda em único cliente. Nossa primeira loja aberta foi uma ponta de estoque e tinha a 
expectativa de vender 6 mil pares por mês. Nos primeiros meses vendemos 20 mil. Percebemos, 
então, que o negócio era rentável e decidimos investir neste novo canal de venda”, afirma 
Valquírio Cabral Jr., diretor comercial da Lupo, que nos últimos três anos abriu um total de 57 
lojas e atualmente conta com 130 pontos-de-venda da Lupo, sendo 6 deles próprios. 
 
Estratégias 
 
Além de ampliar a receita anual, abrir uma loja no varejo pode ser um caminho para as indústrias 
testarem novos produtos ou mesmo futuras estratégias de marketing que reforcem o poder da 
marca entre consumidores e lojistas. Em outras situações, o comércio pode ser a alternativa 
encontrada para sanar eventuais dificuldades financeiras. Este é o caso, por exemplo, da 
Chocolate Pan, que aumentou em 10% seu faturamento quando abriu as portas de sua loja de 
fábrica, em 2003, para o público consumidor. 
 



Empresas conceituadas, como Johnson & Johnson Everlast, Cacau Show, Sadia e Garoto (vide box 
e matérias abaixo) apresentam diferentes motivos para essa transformação da indústria e do 
varejo: disputar o consumidor com ações diferenciadas, conhecer melhor o público-alvo ou 
promover algum tipo de produto. Algumas indústrias também perceberam que a entrada no 
varejo é uma ação de marketing para fixar a marca na cabeça do consumidor. 

 
 
Leia Mais 
 
Lojas de fábrica direcionam indústrias na venda de produtos  
Letícia Casado   
  
Estratégia 
 
O investimento das indústrias nas lojas de fábrica direcionadas ao consumidor final vai além de 
uma possível redução de estoque. Em muitos casos, a iniciativa pode servir como projeto piloto 
para novas ações publicitárias da empresa, ou até mesmo para direcionar os comerciantes em 
como vender determinados itens. 
 
Há 18 anos, a Sadia possui uma loja aberta ao público em frente à sua fábrica da capital paulista. 
A unidade foi montada “numa tentativa de conhecer melhor o consumidor”, resume Gilberto 
Xandó, diretor comercial de mercado interno da Sadia.  
 
Ele explica que, ao montar “um grande laboratório”, a empresa passou a conversar com o 
consumidor, a acompanhar o momento da compra e a refletir sobre suas dificuldades. 
“Conseguimos perceber como o cliente se comporta na gôndola e como ele olha nossos produtos.” 
Esse aprendizado foi fundamental, mesmo para uma grande indústria já consolidada. A empresa 
aprendeu a lidar com gerenciamento de categoria, isto é, a distribuir os produtos de acordo com o 
interesse do consumidor.  
 
Ao acompanhar o cliente, a Sadia viu o que podia dar certo e o que não funcionava. “O momento 
da compra foi o grande responsável pela mudança na linha de produtos”, diz Xandó.  
 
Os executivos descobriram, por exemplo, uma maneira de alavancar as vendas de congelados; o 
problema era que o consumidor não se sentia à vontade na área de frios, já que o ambiente 
sempre tinha cor branca ou azul, sendo pouco acolhedor para compras.  
 
Uma simples mudança de ambientação produziu efeitos práticos: a área de congelados passou a 
ter cores vivas, como vermelho e laranja, além de fotos dos produtos prontos, quentes e 
fumegantes.  
 
O resultado: o consumidor passou a ficar cerca de 30% de tempo a mais na área de congelados, 
e, conseqüentemente, passou a comprar mais; o tíquete médio da categoria subiu, e a 
rentabilidade da varejista aumentou.  
 
O teste da Sadia foi feito na loja própria, mas o aprendizado foi levado às lojas de varejo que 
comercializavam itens da marca.  
 
A Sadia passou a treinar equipes, que sinalizavam a área de congelados, colocavam fotos dos 
alimentos e ensinavam os comerciantes a posicionar a marca nos supermercados. O Wal-Mart de 
Osasco, na Grande São Paulo, adotou o sistema por quase cinco anos. A loja de fábrica vende 
produtos para exportação, que não são encontrados no mercado interno, mas Xandó garante que 
os comerciantes do bairro não se sentem ameaçados.  
 



A unidade está passando por uma reestruturação, e será reinaugurada dentro dos próximos três 
meses. 
 
A fábrica da Garoto , em Vila Velha, no Espírito Santo, é o segundo ponto turístico mais visitado 
no estado. A loja da fábrica tem forte movimentação, mas não concorre com os comerciantes 
locais, diz Ricardo Martinez, gerente de produtos da Garoto.  
 
Ele conta que o varejista tem diferencial nos preços por causa da negociação com a indústria, e 
que, muitas vezes, os produtos custam mais barato no comércio tradicional. “Já vi pessoas 
comentarem que a caixa de bombons estava mais cara na fábrica do que na loja de rua.  
 
O supermercado pode repassar o chocolate a preços mais baixos como forma de atrair o 
consumidor, que acaba comprando outros produtos.”  
 
O preço na loja de fábrica da Chocolates Pan também é diferenciado, mas um dos principais 
atrativos é que o consumidor conhece melhor o produto, e “se sente mais seguro, pois acredita 
que o chocolate foi bem guardado e está em condições excelentes”, afirma Maria Inês Falchero de 
Oliveira, acionista da Pan. 

 
 
Leia Mais 
 
J&J atrai consumidor com ‘loja’ da marca  
Letícia Casado   
  
Estratégia 
 
Após montar um quiosque de venda próprio como projeto piloto no Poupatempo, na capital 
paulistana, a Johnson & Johnson levou instalação semelhante, na semana passada, para o 
escritório da Cargill, em São Paulo. Os funcionários puderam comprar direto da indústria, assim 
como foi feito durante os três meses em que a J&J esteve presente no Poupatempo, segundo 
apurou este jornal.  
 
A primeira ação varejista da empresa foi tomada para aprender a lidar com consumidores das 
classes C e D. “A experiência foi proveitosa, e permitiu não só vivenciar a venda diretamente ao 
consumidor, como gerou uma oportunidade de interação entre executivos do departamento de 
marketing e consumidores”, diz Ricardo Wolff, gerente de Inteligência de Mercado da empresa. 
 
Ele conta que o mix de produtos sofreu alterações ainda na primeira semana, a pedidos dos 
consumidores. A linha era enxuta e acabou sendo ampliada, chegando a 50 itens. Com isso, a 
indústria percebeu o que o consumidor buscava, quais eram as principais reclamações e 
dificuldades. Wolff diz que nesses meses a empresa aprendeu principalmente sobre a importância 
em ter serviços educacionais agregados. “Executamos atividades de entretenimento e educação 
para crianças, o que aumentou as vendas diárias em mais de 30%.”  
 
A empresa também percebeu no projeto a importância da flexibilidade para a definir a variedade 
de produtos, conta o diretor, além de sentir a necessidade de um atendimento personalizado e 
bem treinado.  
 
“A experiência gerada por um espaço totalmente focado em nossas marcas — o quiosque — 
chegou a vender mensalmente mais do que algumas lojas de varejo tradicionais”. O executivo 
ressalta que a relação da indústria com o varejo não será afetada, uma vez que a iniciativa é 
complementar às suas ações. 



A Johnson & Johnson encontrou algumas dificuldades, como descobrir formas de atrair o público 
de passagem para o quiosque. O executivo conta que o mais difícil foi “passar a mensagem de 
que é um espaço para venda, e não apenas de exposição de produtos”. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 24 maio 2006, Comércio, p. B5. 
 


