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RESUMO Buscou-se em base de dados secundários, identificar formas de
implantação de uma rede de valores no varejo de moda, apresentando os elementos
essenciais para que um lojista venha a fazer parte deste processo, expondo as
vantagens e diferenciais competitivos que o negócio proporcionará.
Palavras-chave: Rede de Valor. Varejo. Mercado.
ABASTRACT Sought on the basis of secondary data, identify ways to implement a
network of values in retail fashion, presenting the essential elements for a retailer that
will be part of this process, giving the advantages and competitive advantages that
the business will provide.
KEYWORDS: Value Network. Retail. Market
INTRODUÇÃO
Atualmente as informações no mercado de moda estão cada vez mais
acessíveis e em tempo real. Os produtos vêm agregados com mais qualidade,
processos e acabamentos inovadores gerando vantagens competitivas para o setor.
Devido à tecnologia e à rápida divulgação de processos e notícias, as cópias são
facilmente disseminadas.
Exige-se dos fabricantes um melhor padrão de serviços e variedade no mix
oferecido aos lojistas. A maior profissionalização e diversificação das lojas são itens
que influenciam o consumidor. Assim como um bom ambiente de vendas,
vendedores/consultores com vasto conhecimento global na área de moda, vinculado
à relação custo x benefício do produto oferecido.
Pretende-se identificar os elementos essenciais para que um lojista venha a
fazer parte deste processo, expondo as vantagens e diferenciais competitivos que o
negócio proporcionará.
Para tanto, foi realizado uma com base em dados secundários sobre o
varejo, suas perspectivas no mercado brasileiro, sob a ótica da moda, além do tema
em questão – Rede de Valores.

GT – Gestão de Negócios de Moda
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O VAREJO DE MODA
Está se configurando um novo paradigma na integração da gestão do
produto, produção e distribuição, gerado por empresas varejistas inovadoras a partir
da aplicação intensiva da tecnologia. O fenômeno está transformando o mercado
europeu e contaminando o resto do mundo, inclusive o Brasil.
O século XXI traz novas maneiras de pensar no varejo de moda. A
preocupação com o conceito de sustentabilidade se torna muito importante dentro
das empresas, nas coleções e nas lojas. Além disso, o meio ambiente se torna o
foco dos assuntos e dos investimentos. Nos consumidores há também uma
preocupação ecológica na maneira de vestir, que já vinha surgindo desde o final da
última década. Griffes como a Wollner e a Osklen - do empresário Akar Menavaht,
usam a temática de esportes ligados à natureza.
É nesta época que fenômenos culturais, como as novelas e as músicas
começam a se tornar mais fortes no cenário de varejo (SCHMID, 2004).
Hoje, o conceito vem antes do produto no mundo da moda, o que conta mais
é a imagem da marca, não precisando estar expondo-a para as demais pessoas.
Esse estilo estará presente nas peças publicitária da maioria das griffes que investe
em propaganda. (SCHMID, 2004).
Consolida-se um cenário no qual as marcas dominantes no mercado de
vestuário são originárias do varejo, sejam elas caracterizadas como marcas próprias
ou identificadas na marca da loja. O consumidor tem como referência o ponto de
venda e tende a retornar sua compra pela consistência, confiança, crédito e
presença física das empresas. (MOURA, Coord., 2007).

TENDÊNCIAS VAREJISTAS
Parente (2000, p. 13), tem uma visão bem clara sobre o que está
acontecendo com o varejo brasileiro:
Na última década do século XX, presenciamos uma dramática modificação
no varejo brasileiro. As grandes empresas varejistas globais (como
Carrefour, WalMart, Ahold, Casino) vêm ampliando sua participação no
mercado brasileiro, trazendo novas técnicas de gestão, acirrando a
concorrência no mercado e provocando rápido processo evolutivo e seleção
natural da nova "espécie" varejista que conseguirá sobreviver no século
XXI.

Em estudos atuais sobre o varejo, mostram ser unânimes em afirmar que os
tempos da concorrência simples, baseada no preço, estão ficando para trás. Os
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varejistas estão se adequando ao modelo de criação de valor, observando os
benefícios e atributos que seus clientes procuram, minimizando os custos e
adotando algum diferencial em relação aos concorrentes. Esse diferencial pode ser
a localização, o ciclo de vida do varejo, localização, aspectos competitivos mais
valorizados pelo mercado e as suas principais tendências. (ESTENDER, 2005).
“Um pequeno número de empresas estará, cada vez mais, assumindo uma
crescente participação no volume dos negócios varejistas. A chegada dos grupos
estrangeiros, com vultosos recursos para investir, acelerou o processo da
consolidação no varejo brasileiro”. (PARENTE, 2000, p. 17).
Com as transformações que o varejo de moda vem enfrentando, ocorrem
mudanças provenientes, sobretudo das alterações na sociedade, que se reflete em
novos e significativos comportamentos de compra, os quais o varejo deve entender
e acompanhar orientando-se por estratégias adequadas às novas realidades.
Fatores como novas tecnologias, tendências que se manifestam de maneira global,
a ameaça chinesa com a massificação de produtos e a imprevisibilidade climática
são variáveis que merecem destaque neste momento. (SARTI, 2009, site).
O comercio eletrônico nacional faturou R$ 2,3 bilhões no 1° trimestre de
2009, um crescimento nominal de 25% em comparação ao mesmo período de 2008.
Estes dados apontam para o franco crescimento no país, entretanto realizou-se um
levantamento comparativo sobre a participação no mercado do 1° trimestre de 2009
em relação ao 1° trimestre de 2008, apontando que o s dez maiores varejistas
perderam 6,45 pontos percentuais, adaptado pelo site Cm No Varejo (2009).
Pedro Guasti (apud CM NO VAREJO, 2009, site), diretor geral da E-bit,
acredita que a confiança que o canal traz ao consumidor, aliada a maior
conscientização no ato da compra, continuam sendo fatores contribuintes para essa
tendência no cenário do e-commerce: “Os consumidores estão mais informados a
cada dia e orientados a fazerem uma compra com segurança, algo que não é
exclusivo dos líderes do mercado. Hoje, a procura é pela melhor oferta, e não pela
maior loja. A tendência é que esse tipo de comportamento continue se alongando
nos próximos tempos.”
Parente (2000) escreve que os consumidores ficam cada vez mais
insatisfeitos quando perdem tempo nas filas de caixa ou procurando produtos em
lojas com layouts e sinalizações inadequadas. Os varejistas vêm procurando ajustarse a essas novas expectativas dos clientes oferecendo: maior agilidade no
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atendimento e nos caixas, departamentos melhores sinalizados, para facilitar o
processo de compra, serviços que agregam conveniência, como funcionamento 24
horas, entregas em domicílio, vendas por telefone e Internet, e ampliação da gama
de produtos e serviços em um único local por meio de lojas maiores e de centros de
compras planejados (shopping centers). Ao mesmo tempo em que procuram
conveniência, em muitas outras situações os consumidores também buscam uma
experiência de socialização e lazer quando vão às compras. Os varejistas
respondem a essa tendência oferecendo espaço em suas lojas, com balcões de
café, de sucos e salas de estar com TV, não só para o consumidor, mas também
para seus acompanhantes.
O consumidor está amadurecendo o seu comportamento e buscando a
individualização nos produtos adquiridos. Essa busca se enquadra na customização,
neologismo em português da expressão inglesa custom made, que significa “feito
sob medida”, tendência que reflete a necessidade de diversificar as roupas tanto
quanto possível.
Um novo modelo sustentável também está se firmando, a “onda verde”,
como é chamada, trata da sustentabilidade e responsabilidade social e econômica
das empresas. “O próprio varejista começa a ser uma marca relevante, que pode
assinar embaixo de ações verdes, de organização da indústria e de criação de
produtos. Ele está se tornando mais que um distribuidor, para ser um elemento de
marca muito mais participativo”. (BITTAR, 2008, p. 12).
E, finalizando, é possível dizer que o mercado consumidor brasileiro vem
atravessando profundas mudanças: aumenta o poder de consumo nas cidades do
"interior", diminui a participação dos jovens e aumenta a participação do segmento
da terceira idade, cresce o número de domicílios com uma só pessoa, melhora o
padrão educacional da população, aumenta o número de mulheres no mercado de
trabalho, consumidores prestam mais atenção à saúde, à alimentação e ao
condicionamento físico. Todos esses fatores são peças-chave para o fortalecimento
e crescimento do varejo no Brasil, tornando-se um mercado amplo e com recíproca
ainda mais positiva no âmbito internacional.

REDE DE VALORES
O conceito de rede transformou-se, nas últimas duas décadas, em uma
alternativa prática de organização, possibilitando processos capazes de
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responder às demandas de flexibilidade, conectividade e descentralização
das esferas contemporâneas de atuação e articulação social. (RITS, 2009,
site).

Também conhecida como modelo de negócio em rede, as redes de valores
surgiram como um novo conceito empresarial na década de 90. Esta moderna
configuração de negócios baseia-se nas competências essenciais das organizações.
Para tornarem-se competitivas, as organizações teriam que procurar por parceiras
que tivessem competências complementares às suas, de forma a compor uma rede
de valor que seja capaz de oferecer aos consumidores finais um valor máximo.
(BALCEIRO; ÁVILA; CAVALCANTI, 2002).
Embora clientes possam consumir moda em diversos lugares do Brasil,
muitas vezes as necessidades dos clientes são as mesmas, ou parecidas. “Uma
rede de valor entende essas necessidades e cria um modelo padrão de serviços que
atenda todos esses clientes ao mesmo tempo”. (COUTINHO, 2008, site).
A empresa que tem como objetivo se tornar uma rede de valor, deverá
entregar serviços continuamente a seus clientes, normalmente regidos sob um
contrato estabelecido entre as partes para prestação destes serviços e pagamento
conforme o que foi acordado. A fonte de valor para estes modelos de negócios é a
inovação, então, além de concentrar os seus esforços em realizar suas
competências essenciais, deverá ser entregue aos clientes algum tipo de inovação –
em produtos e/ou serviços. A gestão do relacionamento com os clientes passa a ser
mais crítica, bem como a gestão da infra-estrutura adequada para a prestação do
serviço.
Redes de varejo bem estruturadas como a Zara (que já está no Brasil) e a
londrina Top Shop (cuja vinda está prevista para 2009) mostram aos empresários
brasileiros que, organização e informação de moda é muito bem-vinda no momento
das compras, e cada vez mais exigida. E redes de varejo de moda precisam cada
vez mais de profissionais bem preparados.
A seguir um exemplo de rede de valor implantada no Brasil:
A One Store é a primeira rede de valor de uma empresa de confecção no
país. De acordo com Giuliano Donini, diretor de Marketing da Marisol, a
gestão dos estoques é a principal causa da mortalidade das lojas de roupas.
“A rede de valor vai prestar assessoria e vai garantir, através de uma ampla
operação logística, o abastecimento das lojas dentro de parâmetros
condizentes com o mercado, levando em conta itens como sazonalidade e
tendências do consumidor”, informa. (...) Até 2010, a Marisol pretende
implantar 1.200 unidades da One Store, assinala Donini. (apud TONET,
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site).

O modelo de valor mais conhecido e usado mundialmente foi criado de
forma estratégica por Michael Porter em 1985, Atualmente, a Cadeia de Valor é o
modelo de valor mais conhecido e usado mundialmente, e foi mostrado por Michael
Porter, de forma estratégica, em 1985. O mesmo autor explica que este modelo
funciona de maneira que os principais processos da empresa estão relacionados
dentro de uma visão de causa e efeito, com o intuito de entregar ao cliente seus
produtos. Estes processos, também chamados processos-chave ou processos de
negócio, cobrem desde a venda do produto, passam pela sua produção e terminam
com a entrega do produto ao cliente. Os demais processos da empresa dão suporte
para que a mesma seja gerenciada e controlada da melhor maneira possível.
(SANTOS, 2009).
Na rede de valor são as próprias empresas que selecionam os seus
membros, gerenciam a comunicação e relacionamento com os mesmos, prestam os
serviços adequados e mantém uma infra-estrutura física e de informações
necessária para garantir a operação do negócio com eficiência e eficácia.
A chave para a criação de uma rede de valor é muito mais humana do que
tecnológica, por isso a cultura é outro fator crítico de sucesso para a rede. Presumese que tanto empresas como as pessoas envolvidas na rede devem “sentir-se”
interdependentes, participando de uma rede que possui procedimentos e regras
indutores de um ambiente colaborativos. Todos os participantes do grupo devem
estar cientes de seus direitos e deveres dentro da rede, conhecendo os benefícios e
os riscos que este tipo de parceria representa (BALCEIRO; ÁVILA; CAVALCANTI,
2002).
Gomes Casseres (1999), enfatiza que muitas empresas estabelecem
parcerias e passam a fazer parte de uma organização em rede sem ter uma idéia
clara de sua estratégia fundamental e, erroneamente, os responsáveis pela
negociação acabam tratando a organização em rede como um objetivo em si. Na
verdade, o objetivo de uma organização em rede deve ser em primeiro lugar, uma
oportunidade de negócio identificada. É preciso que, antes de um acordo de
cooperação ser fechado, as empresas avaliem sua real necessidade, seu custo, os
ganhos que serão obtidos com a parceria e os riscos que cada empresa deverá
correr. (apud BALCEIRO; ÁVILA; CAVALCANTI, 2002).

7

São exigidos uma série de pré-requisitos ou fatores críticos de sucesso para
a criação de uma rede de valor. Deve-se levar em consideração tanto as dimensões
tecnológicas que envolvem estes tipos de organizações, como também as
dimensões humanas quando um grupo de empresas resolve estabelecer alianças
visando à constituição de uma rede. (BALCEIRO; ÁVILA; CAVALCANTI, 2002).
Ainda conforme Balceiro; Ávila e Cavalcanti (2002), o processo decisório
requer uma certa autonomia entre os membros do grupo e os colaboradores devem
ser ágeis e flexíveis, com grande capacidade de resposta às alterações do
ambiente. A descentralização da decisão concentra-se na administração por
resultados, facilitando a diferenciação entre indivíduo e organização, questão
fundamental para a rede de valor devido à dispersão geográfica. As estratégias
devem ser comunicadas em todos os níveis organizacionais, de forma que objetivos
sejam claros e compartilhados por toda a organização
Conforme literatura, a rede de valor é uma forma de organização que une a
necessidade de vários clientes de forma a criar um padrão de serviços que atende
todas as exigências do mercado.
Após análise nas propostas anteriormente apresentadas, identificou-se uma
relação de diferenciais que podem vir a ser propostos para que se tenha um
diferencial competitivo.
DIFERENCIAIS DA REDE VALORES
Maior visibilidade no mercado
Marketing de rede
Acesso a novas tecnologias
Troca de experiência com outros lojistas
Poder de compra
Consultoria na operação da loja
Figura 1 – Diferenciais da Rede de Valores
Fonte: Pesquisadora (2009).
A loja que se tornar parceiro do negócio terá uma maior visibilidade no
mercado, pois, se agregará a uma rede composta de várias lojas no país. Através do
marketing de rede, essas lojas terão um mesmo padrão, facilitando a memória visual
do cliente final. O lojista receberá toda uma consultoria na operação da loja, desde a
sua montagem, como também nas partes administrativas e de marketing. O
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desenvolvimento desses processos proporcionará a troca de experiências entre os
lojistas da rede, através da fábrica. Outro diferencial importante na Rede de Valores
é o poder de compra que ela oferecerá aos lojistas que integram a rede, com
descontos exclusivos e preços de etiqueta ao consumidor, iguais em todas as lojas.
Sendo elaborado ainda uma apresentação do projeto Rede de Valores,
auxiliando na divulgação e negociação, citando as principais vantagens que poderão
ser oferecidas aos clientes, desenvolvidas a partir desta análise:
- Criação do projeto arquitetônico;
- Suporte na montagem e reorganização da loja:
- Treinamentos específicos;
- Fornecimento de manuais de normas e procedimentos;
- Programação visual;
- Materiais de PDV;
- Material impresso;
- Calendário de Varejo;
- Marketing cooperado e merchandising;
- Software para a gestão da loja;
- Preços padronizados ao consumidor.
Além das vantagens acima citadas, é necessário que se faça a análise das
compras do cliente (histórico faturamento), o local onde a loja está atualmente
instalada e se há algum tipo de conflito com outros pontos multimarcas. O objetivo
principal é aumentar a venda para o cliente, ao mesmo tempo aumentando o espaço
de exposição das marcas da indústria dentro da loja.
E finalmente analisar se o cliente (varejista) possui potencial para investir
junto à industria, neste novo negócio.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Num mundo tão concorrido, tornou-se fator indispensável para àqueles que
lidam com o varejo, a busca de vantagens competitivas, estar à frente, sugerindo e
re-inventando o seu próprio modelo, em busca de maior valor para o consumidor
final.
Observa-se que as empresas que tenham por objetivo principal, posicionar,
de maneira sólida, as marcas próprias no mercado nacional, investe mais em lojas
multimarcas. A proposta da Rede de Valores se encaixa nos padrões de uma
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empresa, uma vez que é a união de um grande número de lojas multimarcas, dentro
de uma marca e com identidade visual única, agregando assessoria operacional,
marketing de rede e maior poder de compra. As lojas que farão parte da Rede de
Valores, passam a ter acesso facilitado a novas tecnologias, maior visibilidade de
mercado e troca de experiências, uma vez que recebem orientações e
aperfeiçoamento constantes.
O projeto é uma nova estruturação empresarial com parceiros que estejam
interessados no negócio, sendo possível sua operacionalização para alcançar os
objetivos traçados. Sendo necessário, antes, realizar uma pesquisa de campo,
analisando as lojas que se enquadram nos itens exigidos pela empresa, definidos
durante o trabalho.
O projeto Redes de Valores supre também as necessidades dos lojistas.
Percebe-se que muitas das lojas não possuem conhecimento suficiente para
sustentar ações mais complexas de marketing, diversidade e organização na
exposição dos produtos em geral, gerando falta de visibilidade em seu mercado
regional. Além disso, essas não possuem poder de barganha junto à indústria,
prejudicando a compra do mix de produtos e conseqüentemente a definição de
preço final ao consumidor.
No negócio de Redes de Valores, obtêm-se resultados de médio e longo
prazo, para tanto, os diretores devem evitar que a empresa tome decisões baseadas
em resultados de curto prazo. Aos varejistas sendo ofertado materiais de apoio físico
e estrutural, como materiais de marketing, projeto arquitetônico, treinamentos
específicos, entre outros, para que a loja multimarca se transforme em Rede de
Valores.
Segundo Parente (2000, p. 160) “[...] os varejistas precisam exercitar sua
criatividade, inteligência e perspectiva de longo prazo, para que as outras variáveis
do composto varejista também recebam uma especial atenção”.
Destaca-se assim a necessidade de uma avaliação constante junto aos
lojistas para identificar sua satisfação, a fim de analisar se os diferenciais propostos
para a rede estão em consonância com o mercado.
Sabe-se que a satisfação do mesmo não poderá ser garantida apenas pela
Rede de Valores. A mesma serve como uma ferramenta para atingir a meta, mas se
a empresa não adotar uma estrutura competitiva, segundo Balceiro, Ávila e
Cavalcanti (2002), nem procurar por parceiros competentes para compor a rede, o
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negócio estará sujeito a falhar. Acrescentando que o atendimento ao cliente e os
serviços prestados têm que ser constantemente aprimorados, pois são essenciais no
varejo.
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