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O Declínio das Lojas de Departamentos 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 
 

A globalização e a estabilidade da economia trouxeram uma competição 

acirrada nos diferentes mercados; mas, além da concorrência, temos um elemento 

desconhecido pela maior parte dos brasileiros: a noção de valor.  É preciso que as 

estratégias de marketing se voltem para criar valores superiores para os clientes, 

visão simples para direcionar as empresas que realmente desejam permanecer no 

mercado. Esse conceito de valor é baseado numa visão simples do motivo que 

leva clientes a comprarem produtos e serviços. O valor para o cliente concentra-

se na percepção entre os benefícios para adquirir determinado produto/serviço e 

a diferença entre os custos para adquiri-lo. 

Essas condições têm imposto às organizações industriais,  comerciais e 

prestadoras de serviços um grande desafio; ter preço competitivo hoje é condição 

necessária, porém não suficiente, ao estabelecimento de vantagens 

mercadológicas sustentáveis. 

Para que o varejo possa desempenhar seu papel com eficácia e eficiência, 

é preciso qualificar suas atribuições adequadamente. O varejo é essencialmente 

um operador logístico que estabelece o elo de ligação entre o consumidor final e 

o fornecedor. As organizações varejistas são variadas, temos o varejo sem loja e 

as lojas de varejo, dentre as quais destacaremos o tipo loja de departamento, que 

vende várias linhas de produtos, tipicamente roupas, móveis e utilidades 

domésticas, e onde cada linha é operada como um departamento separado, 

administrado por compradores especializados; podemos mencionar Renner, 

Mesbla, Mappin, Lojas Brasileiras, J.C. Penney como exemplos. 

Para analisar a derrocada das lojas de departamento tradicionais,  no 

comércio brasileiro, ela não pode ser encarada como um fenômeno isolado do 

varejo. Esses insucessos podem significar o esgotamento de um modelo de 

estabelecimento que trabalha com grande variedade de produtos, sem atuar num 

nicho específico. 
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Há uma queda acentuada na importância do segmento de lojas de 

departamento no Brasil;  grandes lojas em geral passam  por problemas e também 

algumas lojas de eletroeletrônicos, as chamadas lojas especializadas. 

Quais são as razões? São inúmeras,  entre elas, a própria situação do 

comércio, por conta de problemas conjunturais que o país atravessa, ocasionados 

por uma política monetária bastante reducionista e frustradora para manter a 

paridade cambial.  

Pretendemos focalizar a nossa análise no que poderíamos chamar de ponto 

norteador para o problema das lojas de departamento, ou seja, uma tentativa de 

diagnosticar o que poderia ter tornado esse modelo de varejo tão vulnerável às 

mudanças macroambientais.  

Se analisarmos as tradicionais lojas de varejo do Brasil , e mesmo em 

alguns outros países, elas estão no seu estágio de declínio do ciclo de vida do 

varejo. Durante um certo período, a estratégia dessas lojas, baseadas na 

variedade e sortimento, funcionou, mas faltou a noção de valor para o cliente, 

aquilo que levaria o cliente a comprar seus produtos/serviços,  ressaltando para 

ele um benefício adicional.  

Outro aspecto a ser considerado é que, sem sombra de dúvidas, a moda dos 

shopping centers veio para ficar. Os shoppings oferecem versatilidade, 

segurança, diversificação de oportunidades de compras, lazer e entretenimento. 

A ampliação das áreas de lazer e de serviço e o ingresso de marcas 

consolidadas nos shopping centers levam a um redimensionamento do papel de 

âncora, no shopping, a visão das grandes redes está tornando-se obsoleta 

favorecendo espaços mais compactos e consequentemente o desenvolvimento das 

lojas menores e das redes especializadas. 

A crescente concorrência das lojas de descontos, redes de lojas de 

especialidade e lojas fábricas atende o novo perfil  do consumidor, não mais fiel 

à marca, e a valorização pelos serviços de conveniência, pois esse consumidor 

compra com maior freqüência e, portanto, procura serviço, comodidade, 

eficiência e preços baixos. 
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A flexibilidade de compra encontrada nos grandes hipermercados, com sua 

grande variedade de itens e a brilhante vantagem competitiva de atrair 

consumidores quase que compulsoriamente para as compras de gêneros 

alimentícios e a diversificação na oferta dos produtos dos hipermercados faz 

deles concorrentes à altura comum diferencial,  sua força vem do poder de escala, 

das grandes áreas de venda, da variedade da oferta e do uso intensivo de 

tecnologia. 

Problemas de gerenciamento, má gestão na política de concessão de 

créditos, indefinição do mix e da política de preços são fatores que podem ter 

contribuição para o fracasso dessas lojas. No caso das Lojas Brasileiras 

“LOBRÁS”, a competição imposta pelo crescimento da economia informal 

(ambulantes) provocou uma concorrência desleal,  já que a maioria dos seus 

estabelecimentos estava localizada nas ruas; como concorrer com uma barraca 

que vende cinco CDs por R$ 10? A Mesbla acumulou um passivo em torno de R$ 

1 bilhão com seus fornecedores e com o fisco. Já com a falência do Mappin 

pôde-se anunciar o fim de uma época, o desaparecimento de uma das grandes 

referências da cidade de São Paulo, dos saldos às grandes liquidações que 

despertavam curiosidade, das famosas quinzenas dos móveis aos tapetes, das 

grandes ofertas do subsolo, das simpáticas letras do seu logotipo e do forte verde 

de suas embalagens. Hoje vive-se outro ciclo do varejo; o modelo tradicional do 

varejo sofreu alterações com a ampliação da participação no mercado das 

grandes redes. Com custo operacional alto, as lojas de departamento, em relação 

ao seu faturamento, têm aí um agravante, diante das lojas especializadas. 

Esses aspectos contribuem para a principal conseqüência, que é a absorção 

de tradicionais grupos nacionais pelas operações internacionais que buscam 

locais para manter seus ritmos de crescimento e de participação nos mercados 

globais. 

Mesmo a J.C.Penney (Texas) anunciou o fechamento de cerca de 45 lojas 

de departamentos para reduzir seus custos. A sexta maior companhia de varejo 

dos Estados Unidos fará uma provisão de US$ 530 milhões, possui cerca de 1150 

lojas de departamentos e estará fechando em torno de 75 lojas. A redução do 
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número de lojas contribuirá para produzir uma economia da ordem de US$ 300 

milhões por ano. Segundo o jornal Gazeta Mercantil  27/02/2000, a empresa 

registrou quedas de vendas nos últimos três anos, constatando que está perdendo 

clientes para lojas que oferecem preços mais baixos e produtos de moda como as 

Lojas Gap e Old Navy. 

Todas essas dificuldades apontadas devem ser tomadas como referencial 

para o comportamento da decadência do segmento de lojas de departamentos. 

Acredito que, para a sobrevivência, é indispensável investir no público-alvo. No 

nosso caso, o perfil  do consumidor brasileiro mudou muito quanto a gostos 

preferenciais e hábitos de compras. Definir o seu foco será indispensável para 

estreitar o relacionamento e chegar próximo a fidelização. Estratégias como 

investimentos em tecnologia, logística, distribuição, produtos de qualidade, 

atendimento diferenciado devem ser consideradas.  

Há cinco anos, na era pré-Amazon, nada era comprado on-line; analise o 

crescimento hoje e será fácil  acreditar que grande parte dos gastos no varejo 

serão feitos pela Internet ou seja,  pelo comércio eletrônico ou “e-commerce”. 

Muitas empresas varejistas e de intermediações ficarão obsoletas; nos EUA, as 

vendas de veículos já atingiram (1999) mais de um milhão de pessoas, em breve 

será possível “sentir até o cheiro”, via web. 

Num mercado cada vez mais instável e com consumidores gastando 

equilibradamente no varejo,  sobreviverão as empresas que aproveitarem todas as 

ferramentas disponíveis para ativar suas vendas e modificarem seus paradigmas. 

Não ignorando a expansão do “e-commerce”, mas util izando como um 

canal adicional de vendas, com a Internet integrada ao sistema de gestão das 

empresas, o empresário poderá conhecer melhor o cliente. O conceito de 

percepção de valor,  do consumidor, deve permanecer intrínseco, ou seja, o 

empresário deverá captar,  por meio de informações,  as expectativas e desejos 

dos seus clientes procurando consolidar sua marca e produto no investimento de 

imagem, na qualidade, nos serviços, na comunicação. 
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Hoje, o mercado opera com novas formas de comércio, variando de clubes 

de compras a lojas virtuais; é fundamental,  portanto, estar preparado para 

oferecer serviços e mix de produtos dirigidos a segmentos específicos. 

Consequentemente, é necessário que o varejista, independente do porte de 

sua empresa, prepare-se para a segmentação, procure ver na competitividade um 

ambiente saudável para traçar o seu horizonte de sucesso. 

 

 

 

 

 

 


