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Marketing para quem pensa grande 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 
 

O badalado e apocalíptico ano 2000 acabou. E deixou-nos uma novidade 
com a qual nós, brasileiros, já estávamos desacostumados: pode parecer incrível, 
mas o Brasil  cresceu, o ano 2000 foi o melhor desde 1994, quando o Plano Real 
foi implantado. A indústria voltou a crescer,  o desemprego diminuiu, embora em 
níveis modestos. Pelo Censo 2000, a população está, há uma década, registrando 
uma média de crescimento super civilizada de 1,6% ao ano, e a qualidade de 
ensino vem melhorando. Claro que o ano 2000 não foi só um mar de rosas, mas, 
mesmo nos destaques negativos, houve algum progresso. As mudanças 
econômicas,  a globalização, a internacionalização da economia trouxeram uma 
competição acirrada nos diferentes mercados. 

Nos dois últimos anos, o varejo assistiu a uma onda de fusões e 
aquisições. Os grandes varejistas chegaram no país e mostraram como se 
profissionaliza o varejo, fazendo com que muitos dos médios e pequenos 
varejistas desistissem de seus negócios por estarem descapitalizados e não terem 
condições de competir, em um cenário onde as empresas foram obrigadas a se 
adequar em curto espaço de tempo. Ao analisar o mercado varejista nos dias 
atuais,  vemos que vários nichos de mercado estão surgindo e outros 
reaparecendo, sendo necessário que sejam analisados para que os empresários os 
aproveitem em seus cenários de planejamento. 

O que mata muitos dos negócios ainda hoje é a falta de capacidade de 
estabelecer sintonia com o público alvo. No que tange ao varejo, novos conceitos 
estão refazendo o manual do mercado. Está provado que lojas abertas em 
shoppings têm o dobro de chance de sobreviver, devido às ações coletivas para 
atrair público, porém, vale destacar que o crescimento da indústria de shoppings 
faz com que as áreas de influência se sobreponham, exigindo do varejista um 
monitoramento constante de sua posição no mercado. Ter um bom produto já não 
basta,  é necessário observar se o consumidor está mais ou menos satisfeito com 
o que a concorrência oferece. 

Se sua loja não der ao consumidor uma razão forte o suficiente para que se 
torne seu cliente, está violando uma regra básica do mercado e terá problemas. 

A mudança no conceito de ancoragem nos shoppings, que hoje exploram 
espaços de entretenimento e lazer para atrair o público, leva o lojista a uma nova 
questão: o perfil  das pessoas atraídas pela linha de eventos se afina com os 
produtos que vende? Caso não se afine, o máximo que vai acontecer é ver um 
monte de gente passando em frente à sua loja. 
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Hoje, com a quebra de barreiras de comunicação promovida pela Internet, 
a primeira palavra de ordem no varejo é a interação. Não apenas a interação 
resultante das novas tecnologias, mas também a exploração do merchandising 
para que a loja se transforme numa atração, permitindo, inclusive, a 
experimentação dos produtos. Em 2000, a comercialização de espaços de 
merchandising nos shoppings cresceu 717%. A estabilidade econômica obrigou a 
uma notável mudança de hábitos no varejo, a conversa hoje é outra. Após a 
aposentadoria das maquininhas de remarcar preços, a interação entre varejo e 
fornecedor deve ser estabelecida: já que hoje a indústria não tem lucros com 
produtos de baixa rotatividade, acordos bem mais amigáveis devem ser 
viabilizados para ambos ganharem. 

Ter um diferencial  hoje é uma grande estratégia de marketing, assim, é 
necessário saber o que agrega valor para seu público alvo. Se tomarmos como 
referência os shoppings centers,  que movimentam R$ 40 bilhões/ano, o mercado 
demonstra que se o negócio não tiver um diferencial acaba sendo engolido pela 
concorrência, especialmente se considerarmos a nova tendência de setorização 
nos shoppings, que aos poucos estão agrupando num mesmo setor lojas do 
mesmo ramo. 

Pode-se esperar uma volta de antigos proprietários de supermercados e 
lojas que, acuados pelas grandes redes, passaram para a frente suas empresas e 
agora, em condições de enfrentar a concorrência e detectando boas 
oportunidades de novos negócios em nichos específicos do mercado. Este é o 
caso da G. Aronsom, que volta ao mercado como loja de bairro e com 
administração familiar.  Outro exemplo é o supermercado Millo´s vendido para o 
Grupo Pão de Açúcar em 1998, que reinicia suas atividades com a bandeira 
Goody´s no bairro da Água Branca em São Paulo.  

Quais as razões que levam esses empresários de volta às origens? 
Primeiramente podemos comparar esses empresários a um peixe vivo, que não 
pode viver fora da água ou, melhor ainda, são empreendedores que vislumbram 
oportunidades de bom negócio. Todo empreendedor deve saber o momento exato 
de atacar, recuar e iniciar novamente. 

A administração familiar é um dos diferenciais para essas empresas 
obterem vantagens competitivas em relação aos grandes concorrentes.  Análises 
feitas em algumas regiões mostram que, com a predominância das grandes redes, 
os preços médios tiveram um ligeiro aumento em decorrência dos custos mais 
altos da administração profissional.  

Desta forma, as redes menores, gerenciados pelos próprios donos, têm 
custos comparativamente inferiores e conseguem preços médios mais em conta, o 
que é um atrativo como nicho de negócio. 

As compras centralizadas aumentam os custos, desequilibram a 
concorrência local e abrem espaço para que os antigos empresários retornem à 
atividade. Fazer compras de fornecedores locais tem um efeito positivo, 
geralmente com preços mais competitivos em relação às grandes empresas. 
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Estudo realizado pelo BNDES em 2000 considera que à medida em que as 
lojas de vizinhança forem atuando com preços menores, haverá transferência 
cada vez maior de compras dos grandes hipermercados das grandes lojas paras os 
supermercados e lojas de bairro. Isso mostra que as aquisições efetuadas com 
grande peso nos anos de 98 e 99 deixaram a oportunidade para os pequenos. 
Segundo o BNDES, 30,3% das cidades do país não têm supermercados; 178 
pequenas redes se reuniram em cooperativas no Sul e Sudeste do país nos 
últimos anos. 

Fica evidente que o processo de concentração não impedirá a 
sobrevivência dos pequenos varejistas, pelo contrário gera oportunidades para 
eles. O que será necessário é um bom nível de tecnologia e adequada política de 
atendimento e serviços. As lojas de bairro não podem ser vistas mais como a 
quitanda ou mercearias ou a lojinha de presentes do bairro; devem lançar mão de 
diferentes iscas para fisgar o freguês. As ações de marketing devem ser 
concentradas em atendimento personalizado, dar especial atenção às mudanças e 
fazer o que o consumidor quer. Muitas lojas pequenas já vêm utilizando serviços 
de manobrista e fácil  estacionamento. O pequeno varejo precisa fazer esquecer a 
loja de bairro, antiga e ultrapassada, que vende um pouco de tudo e agregar um 
número maior de serviços. Atualmente, a margem bruta de lucro de um 
supermercado fica em torno de 18%, enquanto o hipermercado tem 25% talvez 
isso explique a decisão de exploração do segmento de lojas de vizinhança. 

O cenário aponta muitas oportunidades para o pequeno varejo. A 
globalização, a concentração são tendências que pertencem ao passado. O grande 
trunfo hoje é a polarização, que se baseia em três pontos: o primeiro é o 
denominado varejo de valor,  onde busca-se menor preço para o consumidor. Seu 
apelo concentra-se em variedade de produtos e preço baixo e o consumidor 
visado é aquele que está atento para a relação custo-benefício.   

O outro ponto é o varejo não-loja, que busca um consumidor que quer mais 
conveniência e que está disposto a pagar mais por isso. É o cliente da venda 
domiciliar,  do quiosque da Internet, do catálogo, que exige muito tecnologia e 
grandes investimentos. 

O terceiro ponto é o pequeno varejo, que deverá concentrar-se na emoção 
do consumidor, que procura produtos e serviços que o gratifiquem. Ele pode 
oferecer prazer ao comprar, permitindo até que se cobre mais pelo que está 
oferecendo. É esse nicho que cabe aos pequenos, ao empresário que está 
sintonizado com o que o cliente quer.  O segredo está em vender um benefício 
intangível:  oferecer o que as pessoas estão querendo cada vez mais, isto é,  ser 
tratadas como uma parte fora da multidão. 

Como poderá o pequeno varejo disputar o consumidor hoje? Deverá 
entender que o varejo virou emoção, é a competição pelo tempo de lazer do 
consumidor, que deve se sentir um convidado da loja, não se esquecendo de 
cuidar do ponto de venda. No Brasil ,  85% das decisões de compras são tomadas 
no ponto de venda, assim, é preciso criar um clima agradável que atraia e 
estimule o consumidor a realizar a venda. 
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Cabe ao pequeno varejo saber aproveitar todas as ferramentas disponíveis 
para ativar suas vendas e modificar seus paradigmas. Ele precisa estar preparado 
para oferecer serviços e mix de produtos dirigidos ao seu público-alvo; conciliar 
marketing, finanças e recursos humanos, procurando ser uma empresa adaptativa 
às oportunidades que o mercado lhe oferece, ou seja, deverá praticar marketing 
para quem pensa grande. 
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