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Administrador e Empreendedor no Varejo 

 

A identificação de oportunidades e a inovação em sistemas gerenciais já 
existentes, são algumas das características do administrador com espirito 
empreendedor e, que se materializa tanto pelo processo  empreendedor, nas 
suas fases de planejamento e implementação de novos negócios ou produtos, 
quanto no aperfeiçoamento de  sistemáticas administrativas e organizacionais 
já existentes.  

Em qualquer uma das situações, o empreendedor desenvolve um 
processo, desde a identificação da ideia da inovação a ser buscada, até sua 
concretização: são passos que devem ser percorridos, decisões a serem 
tomadas, dados e informações a serem coletadas que culminam no processo 
empreendedor. Em qualquer ramo de atividade podem ser buscadas ideias 
para novos negócios e implementá-las através desse processo.  

No varejo, especificamente, as inovações vem ocorrendo  na sua 
tipologia: de lojas independentes a grandes cadeias de lojas, destas para 
Shopping Centers e destes, para os hipermercados. A tendência  ao 
gigantismo, entretanto, vem sendo alterada pela ação de empreendedores 
administradores que identificam oportunidades, e, num processo 
empreendedor, as transformam em novos e rentáveis negócios como é o caso 
dos Centros de Compras.  

Neste  contexto, a importância do varejo na economia é crescente e uma 
reflexão se torna cada vez mais pertinente; como descobrir novas 
oportunidades de negócios neste setor tão heterogêneo. Onde  economistas 
afirmam que a crise econômica está só no começo e ainda trará resultados 
negativos ao setor ainda nesse segundo semestre  

Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) divulgada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística apontou que no acumulado de  12 meses o setor 
caiu 0,5%, sendo o pior resultado desde 2004. Os estudos apontam para a 
continuidade na redução de concessão de crédito, os juros estão em alta e o 
consumidor está bem desconfiado sobre o futuro.  

A preocupação dos consumidores com a possível perda de emprego, já 
sentem dificuldade em manter o hábito de compra adquirido em anos 
anteriores, bem como a dificuldade em honrar os compromissos mensais deve 
fomentar a inadimplência. Para o fechamento do ano, a Fecomercio estima que 
as vendas no varejo restrito, sem automóveis e material de construção tenha 
queda de 2% a 3% e no varejo ampliado, se considerarmos os dois segmentos 
mencionados, a queda seja ainda maior com perspectiva de queda entre 4%e 
5%.  
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Além da crise econômica , a falta de confiança  por parte do consumidor 

tem sido um fator negativo em períodos de crise  como este. Temos que 
considerar que a insegurança elevada afeta a intenção de consumo. Com 
cenário nada positivo,  nem a data mais importante para o comércio varejista o 
Natal, será capaz de minimizar a desaceleração do varejo ao longo deste ano 
apontam as projeções da Fecomercio.  

O parcelamento no cartão de crédito, com juros, passou dos 105,9% ao 
ano, referencia maio de 2014 para 115,9% para o mesmo mês em 2015. O 
crédito rotativo que apresenta as maiores taxas de 305,7% ao ano, está em 
360,6%. Em um momento em que os bancos estão seletivos na concessão de 
empréstimos, o rotativo emerge como sendo a saída para as famílias, visto que 
é um dinheiro já pré-aprovado.  

Nesse cenário, a Confederação Nacional do Comércio (CNC) aponta 
expectativa de retração de 1,1% para o desempenho do varejo restrito no ano e 
para o ampliado, queda de 6,5% ante 2014. Sabe-se que o brasileiro é um dos 
povos com intenso espirito empreendedor, em um contexto em que as 
variáveis externas como a crise econômica, escassez de recurso, saturação do 
mercado, entre outros, contribuem para a mortalidade dessas  empresas, 
assim como o grande despreparo no tocante às praticas gerenciais.  

Em outras palavras, é  preciso nesse momento muita atenção para 
seguir  e desenvolver  todo um processo empreendedor, dentro de um 
processo de planejamento bem elaborado, definindo quais etapas devem ser 
vencidas e quais ações devem ser tomadas.  


