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Introdução 
 

A constante evolução do varejo em geral e no Brasil em particular, somada à 
revolução tecnológica vem produzindo uma busca constante de crescimento e expansão por 
parte das grandes organizações. O Brasil vem se constituindo como um grande mercado, 
oferecendo perspectivas de crescimento para um grande número de operações de varejo que 
para cá se deslocam, trazendo capital, tecnologia e novas modalidades de comércio. Nesse 
contexto em que a importância do varejo na economia é crescente, uma reflexão se torna cada 
vez mais pertinente ao apresentar um panorama geral do comércio varejista atual, e suas 
tendências futuras. Essas reflexões são fundamentais para o incansável processo de tomada de 
decisões do administrador contemporâneo monitorando as ações do macroambiente, 
descobrindo novas oportunidades, desenvolvendo vantagens competitivas e sustentando o 
crescimento do comércio varejista. 

A palavra comércio é originária do latim commerciu e seguramente seu sentido amplo 
ainda é o mesmo desde os primórdios, ou seja, o processo de troca que é o resultado do 
processo de compra e venda. “O comércio está alicerçado nos desejos e nas necessidades do 
homem e tem como objetivo principal o atendimento dessas necessidades e desejos”(RATTI, 
2001,p.339). 

O que mudou na arte de comercializar é a complexidade das ações necessárias para 
que o consumidor tenha suas necessidades satisfeitas. Quando um consumidor adquire um 
produto em uma loja de conveniência ou supermercado, dificilmente imagina as fases pelas 
quais o produto caminhou até chegar a ele. Desde a fase de projeto de um produto ou serviço 
até o ato de compra pelo consumidor final, o produto foi projetado, fabricado, embalado, 
distribuído, armazenado de forma a atender de maneira perfeita o consumidor. 

O setor Varejista é responsável por 10% do PIB (Produto Interno Bruto) e pela 
geração de três milhões de empregos diretos, dados que mostram a sua importância para a 
economia nacional. 

Como podemos definir então o comércio varejista? Qual é o perfil da empresa 
varejista do século XXI? Qual é a importância da empresa varejista sendo ela o último elo 
entre o fabricante e o consumidor? 
 
Definições de varejo 
 

Muitos autores definem o comércio varejista de maneira próxima, porém o comércio 
varejista não tem uma tipologia adequada para identificação do setor, pois engloba diversas 
atividades não comparáveis entre si. Não existe uma definição única utilizada pelos meios 
acadêmicos, órgãos oficiais e representantes de classe. Sua essência é a comercialização de 
produtos e serviços a consumidores finais. A palavra varejo deriva da palavra francesa 
retailler que significa cortar um pedaço, em pequenas quantidades. 

O varejo integra as funções clássicas de operação comercial: procura, seleção de 
produtos, aquisição, comercialização e entrega. 

 
 



www.giulianimarketing.pro.br                                               Giuliani 
MARKETING 

 
 

 2

Segundo Kotler (2000, p.540), 
o varejo inclui todas as atividades relativas à venda de produtos ou serviços 
diretamente aos consumidores finais, para o uso pessoal e não comercial. 
Um varejista ou uma loja de varejo é qualquer empreendimento comercial 
cujo faturamento provenha principalmente de pequenos lotes de produto. 

 
Já na visão de Parente ( 2000, p.22) ,“ o varejo consiste em todas as atividades que 

englobam o processo de venda de produtos e serviços para atender uma necessidade pessoal 
do consumidor”. 

Giuliani (2003, p.23), constata que “ é no varejo que o consumidor se defronta com o 
produto com o qual ele irá materializar seus sonhos e tornar suas fantasias realidade”. 

Talvez essas definições ainda não consigam dar uma idéia da amplitude do comércio 
varejista. 

Para Giuliani (2003), embora habitualmente o varejo seja considerado somente como a 
venda de produtos em lojas, ele envolve também a venda de serviços: estadias em hotel, 
exames médicos, cortes de cabelo, delivery de pizza ou outras refeições, etc, serviços que 
habitualmente o consumidor não considera na classificação do varejo. 

A partir dessas definições, pode-se concluir que o varejo tem como condição básica 
para a sua prática a comercialização de produtos ou serviços a consumidores finais, não 
importando a natureza da organização que o exerce ou o local onde está sendo praticado. 

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) tem a classificação mais 
ampla das atividades consideradas como comércio e serviço e engloba comércio de 
mercadorias, transportes, comunicações, serviços pessoais e auxiliares, atividades financeiras 
e governamentais. Tradicionalmente o comércio varejista é dividido em dois grandes 
segmentos: alimentos e não alimentos, ou ainda entre bens de consumo duráveis e não 
duráveis. 

 
Tipos de Lojas 

 
Quanto à  classificação para a tipologia do varejo utilizada, baseou-se nos estudos de 

Parente (2000 ), Rizzo (2003), Morgado e Gonçalves (1997). 
- Lojas de departamentos: 
São lojas amplas, com grande diversidade de produtos divididos por departamentos.  
Exemplos de lojas são as Lojas Renner e as Casas  Pernambucanas.   Este é um setor 

de intensa concorrência; 
- Lojas de departamentos de descontos: 
Lojas voltadas para o público mais sensível a preço. As vendas são realizadas em 

volumes maiores e margens menores. Exemplo: Lojas Americanas; 
- Lojas de eletro-domésticos e eletrônicos: 
São lojas especializadas na venda de bens de consumo duráveis e semiduráveis, linhas 

branca e marrom. Exemplos: Casa Bahia e  Ponto Frio; 
- Drogarias: 
Venda de medicamentos com ou sem prescrição, perfumaria, higiene pessoal e alguns 

itens de alimentação. As drogarias estão cada vez mais organizadas em redes o que possibilita 
maior poder de compra. Exemplos: Rede Drogal, Rede Drogasil; 

- Lojas de vestuários: calçados, roupas, cama, mesa e banho. 
Essas lojas são especializadas em venda de roupas, tecidos, cama, mesa e banho, 

calçados e acessórios. Apresentam-se  em muitos formatos diferentes. 
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O item varejo de produtos de consumo, auto serviço e tradicionais pode ser dividido 
em: 

- Supermercados, Hipermercados: 
Este comércio engloba os estabelecimentos voltados à comercialização de produtos de 

consumo, duráveis ou não, dispostos em formato self-service e com check-outs na saída. 
Esse segmento é formado por cadeias de grande porte, hipermercados como Carrefour, 

Pão de Açúcar e pequenos mercados de bairro. 
A concentração desse tipo de varejo verifica-se no Estado de São Paulo, com 

participação de 47,6% do faturamento bruto total. 20% das maiores empresas dominam 
aproximadamente 58% do mercado (RIZZO, 2003). 

- Lojas de conveniência: 
As lojas de conveniência mostram claramente as novas exigências e comodidades 

criadas pelo novo consumidor. 
São lojas pequenas, com horários mais flexíveis, algumas abertas  24 horas. São 

espalhadas pela cidade, nos bairros, comercializam uma quantidade limitada de produtos, 
algumas comercializam até lanches rápidos.As lojas de conveniência são organizadas em 
redes, ou franquias, apresentando um visual atraente. Normalmente praticam preços mais 
altos, que o consumidor paga em função da comodidade. 
 
Varejo sem loja. 
 

Outro segmento que cresce no mundo, e também no Brasil, é o chamado varejo sem 
lojas.Para essa tipologia usaremos como referência o estudo de Dias(2003), que classifica o 
varejo sem lojas em dois tipos: convencional e eletrônico.Dentro do varejo convencional 
temos: 

 
- Venda direta:  
 

Classifica-se como vendas diretas a comercialização de bens de consumo ou serviços 
realizada através do contato direto, ou seja, o vendedor entra em contato direto com o 
consumidor, apresentando seus produtos ou serviços porta a porta nas residências ou locais de 
trabalho. Destacam-se nesse tipo de comércio grandes empresas como Avon, a maior fábrica 
de cosméticos do mundo, Natura, Tupperware e Amway. Essa venda tem como característica: 
investimento inicial baixo, capilaridade de distribuição e intensiva utilização de mão de obra.  
 
- Venda por catálogos e mala direta: 
 

Trata-se das vendas efetuadas a partir de um catálogo ou folheto enviado pelo correio 
e, após o recebimento, o cliente potencial efetua a compra; esse tipo de comércio é muito 
utilizado no Brasil, pelas agências de viagens e na venda de assinatura de revistas. 
 
- Televendas: 
 

São as vendas efetuadas a partir de um contato telefônico oferecendo produtos ou 
serviços. O telemarketing  é utilizado por bancos, administradoras de cartão de credito, venda 
de jornais e revistas. 
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- Venda pela televisão: 
 

Esse tipo  consiste em estimular a venda através de um canal da TV onde é 
apresentado um produto ou serviço e é fornecido um número de telefone para o consumidor 
entrar em contato.  É um canal de vendas que se desenvolveu muito no Brasil nos últimos 
anos. 
 
- Máquinas de venda: 

 
 São máquinas automáticas utilizadas para vender refrigerantes, salgadinhos. São 

instaladas estrategicamente em pontos de grande circulação e a compra é realizada através da 
inserção de fichas ou moedas. 
 
- Marketing direto integrado: 
 

Esse tipo de venda utiliza os recursos de venda citados acima de forma integrada, 
combinando esforços conjuntos como mala direta e vista ou telefonema, estimulando mais o 
fechamento da venda. 

O varejo sem lojas é acima de tudo uma mídia para divulgação de produtos, serviços, 
informação e venda.  Apresenta forte tendência ao crescimento no Brasil. O acesso à Internet 
possibilita ao consumidor buscar inúmeras opções sem sair de casa.Embora esse canal abra 
uma perspectiva de negócios para novos empreendedores, as empresas com lojas são as que 
mais estão lucrando, pois já possuem nome forte no mercado e utilizam sistema de 
distribuição já em funcionamento. Exemplo são as Lojas Eletrônicas do Magazine Luiza. 

As vendas via Internet são potenciais concorrentes das vendas diretas e já significam 
uma ameaça para o varejo tradicional nos países desenvolvidos. 

Mesmo sem uma definição comum, o importante para a nossa reflexão é que o 
comércio varejista é o último canal de contato com o consumidor. Todos os esforços na fase 
de desenvolvimento e produção de um produto podem não ter sucesso se, nessa fase 
percorrida pelo produto para chegar ao consumidor, os desejos e necessidades não forem 
atendidos. Isso explica o insucesso de alguns produtos. O produto pode ser de ótima 
qualidade, ter bom preço, mas se não estiver dentro das necessidades ou desejos do 
consumidor, estará fadado ao fracasso. Essas necessidades e desejos podem estar relacionados 
aos aspectos culturais, religiosos,  de status, de  tradições. 

Poderíamos afirmar então que o varejo consiste na etapa final do sucesso de um 
produto ou serviço? Pensemos em um produto atual como o serviço de telefonia celular, que 
apresenta as maiores incidências das reclamações nos postos do PROCON (órgão de defesa 
do consumidor): as queixas vão desde aparelhos de telefone que não funcionam, até contas 
clonadas que mostram que o desejo desses consumidores de se comunicar da forma mais 
barata, mais cômoda e mais segura não está funcionando. Certamente o consumidor, nesse 
caso, não vai mudar o hábito de ter um telefone celular, mas poderá mudar de marca ou 
operadora. 

 
O Papel do Varejo na Economia 

 
O Varejo, como forma de distribuição de produtos ou serviços, traz vantagens tanto 

para as empresas varejistas quanto para os consumidores de seus produtos. 
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Vantagens para as empresas: 
 
 A principal vantagem é a redução do número de clientes atendidos. Assim, se um 
determinado fabricante fosse comercializar seus produtos junto aos consumidores finais, ele 
estaria atendendo milhares de pessoas, saindo do foco de seu negócio que é a fabricação de 
seus produtos. 
 Já com o aparecimento de intermediários, o número de clientes atendidos diminui 
muito, já que seus produtos continuarão a chegar ao mesmo número de consumidores finais 
com a ajuda dos intermediários, que é para quem o fabricante irá vender. 
 Essa cadeia de intermediários pode ser enxuta , com o fabricante vendendo ao varejista 
e este ao consumidor final ou então mais extensa com a participação de distribuidores, 
representantes, atacadistas e então os varejistas para chegar ao consumidor final. 
 
Vantagens para os consumidores: 
 
 O varejo, como sistema de distribuição, proporciona ao consumidor final benefícios de 
posse, tempo e lugar. 
 Uma vez que, no varejo, a atividade principal está na compra e venda de produtos e 
serviços, os consumidores são beneficiados pelo trabalho desses compradores profissionais 
que buscam adquirir  produtos adequados aos consumidores que atendem. 

Além disso, o varejista poderá proporcionar, ao consumidor final, serviços agregados 
aos produtos que comercializam, como crédito, estacionamento, assistência técnica, serviços 
de entrega, tratamentos especiais. 
 
Varejo – Histórico Mundial 
 
 Os primeiros registros da atividade do varejo datam da antiguidade e apresentam uma 
imagem negativa. Henry Richter (1954),  estudioso clássico do varejo, aponta que Atenas, 
Alexandria e Roma foram grandes áreas comerciais e os gregos antigos eram conhecidos 
como grandes comerciantes. No entanto, a imagem da comercialização e seus comerciantes 
era muito negativa. Richter cita também palavras de Cícero, escritor romano que dizia: “toda 
a comercialização varejista pode ser descrita como desonesta porque o negociante só poderá 
ganhar alguma coisa com mentiras e nada é mais desanimador do que um vendedor 
desonesto”. 

Segundo Sennet (1998),  em 1852, Aristides Boucicault abriu uma pequena loja de 
venda a varejo em Paris, chamada Bon Marché. A loja se baseava em 03 idéias inéditas: 
- A margem de lucro de cada item seria pequena, mas o volume de mercadorias seria grande. 
- Os preços das mercadorias seriam fixos e claramente marcados. 
- Qualquer pessoa poderia entrar nessa loja sem qualquer obrigação de compra. 

Nesse período, os preços não eram fixados, e o que se via nas lojas era um verdadeiro 
teatro, onde os vendedores e compradores faziam todo tipo de encenação para reduzir ou 
aumentar o preço. Outra característica era que alguém, ao entrar em uma loja, 
necessariamente compraria algo. Não se podia entrar apenas para olhar, sendo essa prática 
permitida somente para os freqüentadores das feiras livres. 

Com a prática dos preços fixados, não seriam mais necessários os teatros para a venda 
os quais impossibilitavam a venda em grande quantidade, como conseqüência do tempo 
necessário para fechamento dos negócios. 

Boucicault passou a ser seguido por outros varejistas e o desafio passava a ser criar a 
necessidade de compra dos produtos, para atingir o volume de vendas. 
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As estratégias para atrair os consumidores se tornaram necessárias e iam desde 
vitrinas, disposição de produtos nas lojas e vitrinas, ilusão da escassez, criação do senso de 
produto único, exclusivo, criando o status em função do uso de mercadorias. Karl Marx tinha 
uma expressão adequada a essa nova psicologia do consumo chamado o “fetichismo das 
mercadorias” (SENNET, 1998). 
 Durante o período do império romano, as lojas proliferaram tanto em Roma, como nas 
outras cidades do império. Pode-se verificar, nesse período, os primeiros centros de compras, 
onde várias lojas estavam reunidas, tendo em cada uma delas, uma placa do lado de fora para 
mostrar o tipo de mercadoria que se vendia naquele estabelecimento. Com a queda do império 
romano, esse varejo desapareceu. 
 Já na metade do século XIV, aparecem os guilds, redutos para proteger os 
comerciantes de taxas e impostos, que se localizavam em determinados lugares onde 
conseguiam fugir das taxações e cobrança de impostos. 
 Surgem então, na Inglaterra e nos Estados Unidos, as chamadas General Stores, ou 
lojas de mercadorias gerais. Nelas se comercializava de tudo, desde tecidos e produtos em 
geral até armas. 
 Essas lojas tiveram um papel social importantíssimo para a época. Elas serviam  de 
centro de reuniões do setor rural. Surgem então as estradas de ferro e com elas as vendas por 
catálogo. 
 A Montgomery Ward  foi a primeira empresa a exercer tal atividade nos Estados 
Unidos, começando suas operações em 1872. Richard W. Sears, um agente da  estação em 
North Redwood, Minessotta, assumiu a responsabilidade de vender um embarque de relógios 
que havia sido rejeitado. Surgia então um dos maiores fenômenos mundiais do varejo: a 
Sears, fundada em 1886. 
 Já no início do século XIX, surgiam as grandes lojas de departamento, as casas de 
venda pelo correio e as lojas em cadeia. Naquele momento, nasciam no mercado importantes 
varejistas como Marshall Fied e John Wanamaker. 
 A tabela a seguir mostra as datas de fundação das maiores lojas varejistas americanas e 
seus respectivos fundadores. 
 
 

EMPRESA ANO FUNDADOR 
Riches 

Brooks Brothers 
Macy’s 

F & R Lazarus 
A $ P Tea Co. 

Brentano’s 
John Wanamaker 

B. Altman Co. 
Marshall Fields 

Woolworth 

1807 
1817 
1837 
1851 
1859 
1860 
1861 
1865 
1865 
1879 

Morris Rich 
Henry S. Brooks 
Roland H. Macy 
Simon Lazarus 

George H. Hartlow 
August Brentano 
John Wanamaker 
Benjamin Altman 

Marshall Field 
Frank W. Woolworth 

                LAS CASAS, 2000, p.21. 
 

Comércio varejista no Brasil 
 
Falar do comércio varejista é entrar em um universo complexo. 
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No Brasil o consumidor final, “alvo” do comércio varejista, passa por um período de 
grandes transformações. Atualmente o consumidor brasileiro busca seus direitos como 
consumidor e dessa forma utiliza o poder de troca. 
 A convivência com o processo inflacionário crônico, característico da economia até 
1994 com o plano Real, levou as empresas brasileiras a se concentrarem em estratégias de 
redução de preços e custos. 
 Nos períodos de alta inflação, observa-se um comportamento ofensivo dos lojistas, 
caracterizado pela prévia e constante remarcação de preços. A lucratividade financeira tornou-
se tão ou mais importante que a gestão operacional. 

Para compreender o comércio varejista no Brasil é importante fazermos uma breve 
reflexão sobre o comportamento do comércio nas décadas de 70, 80 e 90, segundo Giuliani 
(2003 ) e Rizzo (2003): 

 
- Década de 70 – crescimento acentuado 
 

Nesse período ocorreu o milagre econômico Brasileiro, com  aumento do poder de 
compra , e o reflexo para o varejo foi muito bom. Destacam-se as grandes redes como 
Mappin, Mesbla, Lojas Americanas. Até os anos 80, o varejo brasileiro, em geral, 
caracterizava-se pelos seguintes fatores: 
- Concorrência por região denominada regionalização da concorrência, lojas especializadas 
operando a nível local, cadeias de médio porte atuando a nível regional e poucas cadeias de 
lojas a nível nacional; 
- Concentração regional. As maiores empresas e seus fornecedores estão na região sudeste e 
sul, exceção dos fornecedores de eletro-eletrônicos localizados na Zona Franca de Manaus; 
- Precário fluxo de mercadorias entre fornecedores e varejistas. Ausência na padronização na 
paletização, embalagens inadequadas, falta de planejamento de entrega, etc.; 
- Disparidades acentuadas entre o padrão de gestão das empresas em função do grau de 
profissionalização predominando a gestão familiar; 
- Varejo apresentando um elevado turn-over em mão de obra, ausência de controles internos 
principalmente em estoques e compras, indefinição do foco de negócio, alto índice de 
endividamento de algumas empresas. 
 
- Década de 80 – tendência à estagnação 
 

A década de 80, chamada de década das ilusões perdidas, foi um período de grande 
estagnação para a economia Brasileira. O período foi fortemente marcado por recessão e 
inflação, incertezas políticas e sucessivas tentativas de estabilização da moeda.  Nesse 
período, vários planos econômicos, sem sucesso , traziam ao consumidor a realidade dos altos 
juros e a inflação em alguns períodos de 2% ao dia. Houve queda expressiva nas vendas do 
varejo brasileiro e grande crescimento  das franquias, com o consumidor em busca das lojas 
especializadas e investimento na segmentação. 

 
- Década de 90 - Tendência à recuperação 
 
Nesse período, dois importantes processos foram decisivos para a retomada brasileira, 

a abertura e a estabilização da economia. 
O processo de globalização que se consolidou  no final da década de 90 provocou 

mudanças importantes tornando o consumidor o centro do negócio. Com a abertura da 
economia e difusão das informações on line, o consumidor brasileiro pôde satisfazer o seus 
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desejos buscando produtos e serviços em qualquer outro país. Essa mudança torna a 
concorrência acirrada e segmentada. 

Outro marco no varejo surge nesse período, o varejo virtual, que proporciona ainda 
mais poder ao consumidor, e será estudado mais profundamente mais adiante. 

A entrada de participantes externos e o conseqüente transplante de conceitos mais 
modernos de gestão para o varejo tornam necessárias profundas modificações para a maior 
parte das empresas varejistas. 

O plano de estabilização econômica de 1994 impulsionou o varejo na busca por 
maiores espaços de mercado, verificando-se com freqüência a disputa pelo atendimento aos 
consumidores das classes C, D e E, cuja  demanda reprimida é muito grande, tanto por 
alimentos e gêneros de primeira necessidade quanto por bens de consumo duráveis. 

As medidas de restrições à demanda (limitações de crédito, elevado custo do dinheiro) 
adotada pelo governo após o crescimento do consumo desencadeado pelo Plano Real e o 
aumento da inadimplência, afetaram as empresas varejistas que já enfrentavam dificuldades 
em razão de inadequações administrativas e expuseram as dificuldades para que parte do setor 
se adaptasse rapidamente para inserir-se no novo padrão de competitividade; para as empresas 
que já estavam se reestruturando a estabilidade da moeda representou uma poderosa 
alavancagem do faturamento. O cenário levou as empresas a implementar processos de 
reestruturação apresentando características como: redução do quadro de funcionários; 
fechamento de lojas pouco rentáveis; informatização no atendimento nas lojas; alterações no 
mix de produtos; profissionalização; abertura ao mercado de capitais, como Pão de Açúcar e 
Ponto Frio; concentração na busca de maior giro em função das margens mais reduzidas; 
busca de maior capitalização; participação de fundos imobiliários e securitização de 
recebíveis como formas alternativas de financiamento. 

Enquanto na maioria dos países desenvolvidos os mercados não apresentam grandes 
expectativas de crescimento de consumo, em função da estabilização do crescimento 
populacional, pesquisas atuais mostram o Brasil como um dos países com grande 
possibilidade de crescimento. Sinais de melhora na economia levam uma legião de novos 
consumidores a entrar nesse disputado mercado.   

Atualmente o consumidor Brasileiro busca seus direitos de consumidor. O novo perfil 
está revolucionando o comércio varejista.Como administrar o setor varejista para atender esse 
novo perfil dos clientes? Quais os recursos que os administradores dessa nova década 
utilizarão para satisfazer os desejos desse novo consumidor? Como os profissionais de 
marketing ganharão a concorrência cada vez mais acirrada? 
 
Origens do canal de distribuição. 
 

Tem-se registro das atividades do comércio varejista desde a antiguidade. 
Por volta de 1840, com a regularização do comércio mundial e o grande crescimento 

do comércio americano, tem inicio a era dos grandes atacadistas e grandes varejistas. 
Nessa época, os varejistas eram vistos como desonestos, que só poderiam ganhar 

através de mentiras. Os preços de compra eram mantidos em segredo e não havia nas 
mercadorias um preço definido. 

O comércio varejista nesta começa a crescer em todo mundo.Mas, sem dúvida alguma, 
uma pequena loja de venda a varejo em Paris, o Magazine Bon Marché, revolucionaria as 
práticas do comércio varejista da época. 
Importante também, no início das atividades varejistas, foram as vendas através de 
catálogos.Segundo Lãs Casas(2000)  com o desenvolvimento das estradas de ferro, tem início 
a comercialização através de catálogos, sendo  a Montgomery Ward a primeira empresa 
americana a entrar nesse comércio, em 1872.Em 1887, seu catalogo tinha 540 páginas e uma 
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variedade de 24 mil artigos. A Sears iniciou as atividades em 1886 e se tornou famosa nesse 
tipo de comércio. 

Foi na década de 30 que o comércio varejista cresceu nos Estados Unidos, em função 
do crescimento da população e da renda. Esse mesmo crescimento só aconteceu na Europa na 
década de 50, no pós-guerra. 

No Brasil, o varejo surgiu apenas na metade do século XIX. Até então os 
estabelecimentos visavam apenas atender a aristocracia. 

As atividades varejistas no Brasil começaram a crescer com a entrada de capital 
externo e o grande crescimento urbano. O comércio varejista fortaleceu-se com a implantação 
da Sears, em 1949 com duas lojas em São Paulo e Rio de Janeiro. Foram importantes para o 
varejo brasileiro nomes como Mesbla e Mappin que finalizaram as atividades na década de 
90, quando os dois gigantes não conseguiram acompanhar as modificações da economia 
brasileira e foram obrigados a paralisar as atividades. 

Os supermercados entraram com força na década de 60, passando nesse período a ter a 
denominação de varejo de alimentos. 
 
Analisando o Meio Ambiente e Oportunidades de Mercado 
 

A fundamental preocupação com o consumidor no sentido  de fidelizá-lo como cliente, 
torna o varejo necessariamente um sistema aberto que deve absorver e implementar agilmente 
as mudanças e tendências do mercado. 

Essa dinâmica do varejo obriga as empresas a analisar o contexto sócio econômico 
como estratégia para a própria sobrevivência, lucratividade e crescimento, orientando-se para 
um eficiente aproveitamento das oportunidades que o mercado apresenta. 

Segundo Giuliani (2003, p.26), 
O varejo está continuamente se adaptando às mudanças na cultura, 
economia, tecnologia e concorrência, e seu sucesso baseia-se na capacidade 
de adaptação às tendências de consumo, que devem ser acompanhadas por 
meio de pesquisas, análises e observações. 

Para o varejo elaborar as estratégias de Marketing é necessário que observe as 
mudanças que ocorrem no macro ambiente e através do Composto de Marketing poderá 
determinar as estratégias  que devem ser usadas para interagir  com o mercado. 
 
O Composto de Marketing no Varejo 
 

As estratégias de marketing assumem papel preponderante no setor varejista, diante da 
necessidade de atrair e manter clientes num ambiente dinâmico altamente suscetível às 
mudanças. Mais do que outros setores da economia, o varejo deve antecipar-se, oferecendo 
alternativas, serviços e produtos que encantem o cliente. 
 Isso é possível quando o varejo mescla os elementos de planejamento de produto, 
estratégia de distribuição, comunicação e preço, a fim de serem atendidas as necessidades de 
um mercado específico, o que se denomina Composto de Marketing. 

Para tanto, o varejo deve administrar as variáveis possíveis de serem controladas e 
acompanhar atentamente as variáveis que acontecem em decorrência de fatores externos, tais 
como:  econômicos, políticos, atuação da concorrência, etc. 
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Variáveis Controláveis 
 

Essas variáveis podem envolver maior ou menor complexidade para a tomada de 
decisões de marketing, mas o que as caracteriza é o fato de dependerem de ações das próprias 
empresas. Kotler (2000, p.545) aponta algumas variáveis que estão incluídas nessa categoria: 

 
Mercado-alvo 
 

Depende da empresa definir o mercado em que deseja atuar. Essa decisão depende de 
análises apropriadas, relacionadas à localização, poder aquisitivo, capacidade de acesso a 
fornecedores, tecnologia empregada, etc. 
           A partir da definição do mercado-alvo, outras decisões quanto a variáveis controláveis 
poderão ser adotadas. 
 
Sortimento e suprimento de produtos 
 

A expectativa do mercado-alvo é que vai definir esses aspectos, decidindo quanto à 
amplitude e profundidade do sortimento de produtos e quanto às fontes de suprimento. 

O suprimento de produtos varia quanto à amplitude e profundidade, o que significa 
que uma empresa varejista deverá optar por disponibilizar em suas prateleiras vários 
tamanhos, marcas e alternativas de um mesmo produto, ou restringir a apenas alguns poucos. 
Poderá concentrar-se em poucos produtos e marcas, oferecendo, no entanto, inúmeras 
alternativas para os mesmos, e poderá ainda oferecer inúmeros produtos com várias opções. 

O suprimento de produtos deve ser garantido, a fim de evitar o desabastecimento ou 
inconstância no abastecimento. Critérios e práticas de compras selecionam fornecedores que 
possam assegurar essa condição. 

Aliado a isso se torna indispensável que os varejistas estimem demandas, controlem 
estoques, selecionem mercadorias e aloquem convenientemente espaços nas lojas. 
 
Serviços e ambiente de loja 
 

O serviço prestado pelo varejo tem se tornado peça-chave na decisão do cliente por 
determinada loja. O perfil do varejo vem mudando em função das exigências e necessidades 
do consumidor, que opta por uma ou outra loja em decorrência do diferencial apresentado. 
Alguns exemplos podem ser citados: 

- Comércio eletrônico: 
Cada vez mais presente no cotidiano do cliente e conseqüentemente assumindo maior 

importância no faturamento das empresas, reflete bem a menor disponibilidade de tempo do 
consumidor, bem como oferece um conforto adicional ao não exigir o deslocamento do 
cliente até o ponto de venda. 

- Horários estendidos: 
O funcionamento das lojas, coerentemente com a identificação de novas necessidades 

e restrições do consumidor, tem se estendido para horários que há tempos atrás eram 
impossíveis de serem praticados regularmente. 

- Consertos, coletas e entregas domiciliares, serviço “leva e traz”: 
Serviços cada vez mais freqüentes estão presentes em segmentos tão díspares quanto 

varejo de moda, análises clínicas, refeições, concessionárias de veículos, pet-shops, ingressos 
para teatro, viagens e outros. 

- Outros serviços podem ser citados, tais como: crédito, estacionamento, salas de 
descanso, garantias adicionais, área de recreação para crianças, recursos para clientes com 
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necessidades especiais, programas de fidelização, assistência de consultores para seleção de 
mercadorias, pagamento de contas. 

O próprio ambiente da loja , é outro aspecto que tem merecido grande atenção. Em seu  
interior , a preocupação com a facilidade de movimentação deve estar aliada à ambientação 
que a especialidade e o mercado-alvo da mesma exigem, a fim de atrair clientes e favorecer as 
compras. 

Uma loja de moda jovem deve incorporar descontração, energia, vibração; um 
restaurante, ambientação adequada à sua especialidade e mercado-alvo a que se destina. 
 
Preço 
 

A definição do preço a ser praticado pelo varejo, depende de um composto de 
variáveis que refletem o posicionamento da empresa. Sua definição deve levar em 
consideração o mercado-alvo que objetiva, o mix de produtos e serviços oferecidos e os 
preços da concorrência. 

Três fatores influenciam na formação de preço e conseqüentemente têm influência 
direta quanto às metas de lucro, são eles: 

- Fatores mercadológicos (variáveis externas): De nada adianta estabelecer um preço 
que esteja acima dos preços praticados pelo mercado por produtos similares. Da mesma 
forma, haveria um desperdício ao não se aproveitar os níveis de mercado praticando preços 
muito inferiores, mesmo estes sendo viáveis; 

- Fatores internos: Custos específicos têm importância fundamental para o 
estabelecimento de preços, chegando a determinar a viabilidade ou não de se comercializar 
um dado produto; 

- Fatores estratégicos: O preço está diretamente atrelado ao faturamento e por 
conseqüência aos resultados objetivados pela empresa. Volumes e valores viabilizam a 
estratégia da empresa, seus resultados e continuidade de seus planos. 

Segundo Siqueira (1998, p.24), o preço atualmente é considerado um dos itens mais 
importantes para o consumidor definir uma compra no varejo. 

Além disso, existem vários tipos de estratégias de preço e qualidade que a empresa 
deve determinar para posicionar a sua forma de competição. 

Uma linha de produtos populares deve apresentar margem reduzida de lucro se o 
mercado-alvo for o consumidor de baixa renda, no entanto, a mesma loja poderá praticar 
margens melhores em produtos tidos como supérfluos, porém possíveis de serem 
comercializados no mesmo ponto de venda. 
 
Promoção 
 

As atividades voltadas à promoção de vendas, tais como liquidações, semanas ou 
quinzenas especiais, descontos para determinadas categorias de clientes, programas de 
fidelização, são utilizadas para gerar tráfego e compras. 

Essas atividades devem apoiar e fortalecer o posicionamento da imagem do varejo e 
devem ser coerentes com elas. Assim, uma loja de produtos de alto valor agregado ou de 
sofisticados escolherá um meio de comunicação com o mercado, coerente com essa condição. 
O atendimento nesse tipo de varejo também deve ser compatível com esse posicionamento. 
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 Localização 
 
 Para tratar dessa variável, é primordial levar em consideração as distâncias que o 
consumidor deve percorrer, de acordo com o tipo de comércio. Assim, para vendas de 
conveniência, alimentos, jornais e revistas, cigarros, postos de combustíveis e outros artigos 
semelhantes, observa-se uma distribuição localizada de acordo com a densidade demográfica 
dos bairros. “Os clientes geralmente escolhem o banco e o posto de gasolina mais próximos” 
(KOTLER,2000, p.549). 
 A localização do varejo dependendo de sua especialidade pode dar-se em centros 
comerciais, shopping centers, galerias ou até em lojas de maior porte. Várias estratégias 
podem ser adotadas para avaliar a localização de lojas, tais como o tráfego e hábitos de 
compra de consumidores e análise de localização de concorrentes. 

Para avaliar a localização ideal de uma loja, Kotler (2000, p.550) sugere a análise de 
quatro indicadores: 

• O número de pessoas que passam pelo local em um dia normal; 
• A percentagem dessas pessoas que entram no local; 
• A percentagem das pessoas que entram na loja e fazem compras; 
• A quantidade média gasta por compra. 

 
Variáveis incontroláveis 
 

As organizações são suscetíveis a fatores externos cujo controle é impensável, 
podendo ser considerados como ameaçadores ou como oportunidades a serem aproveitadas. O 
varejo não foge à regra. Nessa condição, pode-se citar: 

- Medidas e ações governamentais; 
- Política cambial que condicione favoravelmente ou não a importação; 
- Reflexo de situações internacionais, como guerras, conflitos, epidemias ou outros; 
- Regulamentação de entrada de capital externo para o setor; 
- Ações da concorrência; 
- Valores sociais; 
- Tecnologia; 
- Formas de tributação local ou nacional; 
- Condições de financiamentos locais; 
- Exigências quanto a horários de funcionamento; 
- Legislação trabalhista. 

 
O desafio para os profissionais de marketing consiste em tomar ações rapidamente, 

com o objetivo de minimizar o impacto das ameaças externas, bem como aproveitar as 
oportunidades surgidas nas alterações observadas no contexto sócio econômico. Torna-se, 
portanto, fundamental, ao traçar estratégias para o marketing de varejo, analisar 
criteriosamente o cenário externo à organização. O varejo, em especial, deve ser reagente a 
modificações e tendências, sob o risco de sucumbir rapidamente. 

Um exemplo que pode ser citado é a rede de lojas Arapuã, que depois de apresentar 
uma trajetória invejável a partir de uma única loja de tecidos localizada em Lins - SP com 
início nos primeiros anos da década de 50, chegou a seu ápice em 1996 como a melhor 
empresa do comércio varejista de 1996, por seu desempenho. Um faturamento de R$ 2 
bilhões garantiram um lucro de R$ 144 milhões. Porém, a entrada e crescimento de hiper e 
supermercados no ramo de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, com preços  até 40% 
inferiores aos das lojas especializadas e ainda oferecendo o parcelamento para pagamento, 
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fizeram com que, apenas dois anos depois (1998), a rede entrasse em processo de concordata, 
a qual até nosso dias não foi liquidada. Evidencia-se portanto que a organização não atentou 
às ameaças externas e não tomou medidas e ações rápidas e eficientes em tempo. 
 
O novo Consumidor 
 

No contexto atual em que se encontra o varejo, as mudanças pelas quais tem passado a 
sociedade impactaram diretamente o comportamento dos consumidores e a maneira como eles 
se relacionam com marcas e empresas. Tal transformação impõe um intrincado desafio aos 
profissionais e gestores de varejo de repensar sua abordagem mercadológica. Ao mesmo 
tempo em que essas mudanças no comportamento dos consumidores são internas, o varejo 
necessita encontrar novos caminhos para se manter em sintonia com o cliente pois a máxima 
no varejo de que o cliente sempre tem razão prevalece até os dias atuais. 

Segundo Cobra (2003), os consumidores se tornaram mais complexos. O autor citando 
uma pesquisa de Melinda Davis, nos leva a questionar cada vez mais quais são as 
necessidades e desejos que o consumidor espera ter atendidos em um mundo tão estressante e 
virtual.  

O processo de globalização trouxe ao consumidor maior poder de decisão pois, com as 
informações on line, é possível rapidamente escolher produtos e serviços sem sair de casa. 

Todos os caminhos estimulam cada vez mais a busca por conforto, bem estar e melhor 
qualidade de vida. A relação custo/benefício de um produto ou serviço assume dimensões 
mais amplas, nos levando a rever como agregar benefícios adicionais ao cliente. Nesse caso, o 
Pão de Açúcar pode ser destacado com seu “cartão Pão de Açúcar Mais”. Conforme o jornal 
Gazeta do Brasil1 com investimento inicial de R$ 5 milhões e tecnologia brasileira, o cartão 
baseia-se em um sistema de informações on-line que registra as compras dos seus portadores 
diretamente nos caixas dos supermercados e identifica o perfil do consumo e as preferências 
dos consumidores em um banco de dados, com informações de ordem qualitativa e 
quantitativa que lhe permitirão desenvolver ações de marketing personalizadas. 

O consumidor está em busca de melhor qualidade de vida, que pode se traduzir em 
mais tempo livre, mais tempo com a família e não necessariamente consumindo mais. 

Ao comprar um produto ou serviço, o consumidor espera ter ser anseios atendidos, e 
pagar o preço justo por isso. Quando a rede Pão de Açúcar inovou com as lojas “24 horas”, 
estava atendendo a uma necessidade detectada em pesquisas, que mostravam alterações 
significativas no perfil do consumidor brasileiro. Ao sair na frente da concorrência, a rede deu 
um passo decisivo para a consolidação da liderança no setor em que atua. 

“O comportamento do consumidor, que é um campo interdisciplinar, necessita de 
conceitos da economia, da sociologia e da psicologia, para compreender, explicar e prever 
atitudes dos consumidores diante das circunstâncias de consumo”, segundo Morgado e 
Gonçalves (1997, p. 79). Esse conceito é cada vez mais importante na atualidade do varejo e 
nos ajuda a compreender a complexidade do consumidor.Para conquistá-los, os profissionais 
de marketing deverão cada vez mais passar pelo universo da complexidade da alma humana.  

Trabalho coordenado por Vera Aldrighi, socióloga e diretora da Vera Aldrighi Clínica 
de Comunicação e Marketing (2003), aponta o perfil do novo consumidor denominado “O 
Consumidor na era Lula”. 

O brasileiro, depois de enfrentar um processo frustrante de globalização, que trouxe a 
tira-colo o desemprego e a queda do poder de consumo, se descobre no início do novo milênio 
com valores bem distantes daqueles que marcaram a era dos yuppies no anos 80. O 

                                                 
1 Disponível em : < www.varejista.com.br in jornal Gazeta do Brasil. Cartão analisa hábitos de consumidor> 
Acesso em :10.10.2003 
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levantamento considera a eleição de Lula como marco simbólico de uma nova atitude da 
sociedade, especialmente da classe média que, antes preconceituosa em relação a origens e 
classe social, começa a rever seus valores, reencontrando o prazer em coisas simples, em meio 
à crônica falta de dinheiro e ao crescente empobrecimento. 

 
O quadro abaixo apresenta os sonhos mais desejados pelos consumidores. 

 
Os sonhos mais desejados (em %) 

 

Estabilidade financeira 
Renda melhor 
Melhor educação para o filho 
Aproveitar mais a vida 
Pagar dívidas 
Comprar casa 
Voltar a estudar 
Ter um negócio próprio 
Mais cultura e conhecimento 
Tirar férias 
Viajar para fora do Brasil 
Estar mais com a família/filhos 
Imóvel para lazer 
Carro novo 

50 
37 
28 
27 
24 
23 
21 
21 
20 
19 
17 
17 
16 
15 

Ter um automóvel 
Emprego melhor 
Conquistar independência 
Ter mais tempo para si 
Arrumar emprego 
Reformar a casa 
Cuidar mais do visual 
Cidade mais tranqüila 
Poder praticar esportes 
Tratamento estético 
Casar/encontrar companheira 
Ter um filho/mais filhos 
Viver em outro país 

14 
13 
13 
13 
13 
11 
11 
11 
9 
9 
9 
8 
4 

 
Fonte: Agência de Marketing – base amostra 1.300 entrevistas. Obs: Respostas múltiplas ( Meio & 

Mensagem – setembro 2003, p. 46 ) 
 
Para entender bem o comportamento do consumidor, além de nossa experiência como 

consumidor ou profissional de varejo, é recomendável que nos cerquemos das evidências 
desse novo consumidor para buscar oportunidades no mercado, como também é necessário 
adequar as estratégias de marketing, procurando superar as expectativas dos clientes para 
assegurar sua conservação. 
 
O futuro do Varejo 
 

Analisar as tendências futuras do comércio varejista não é nada fácil.São fatores cada 
vez menos tangíveis que estão envolvidos no processo de atendimento dos anseios do 
consumidor. 

As estratégias deverão ser multiplicadas e toda cadeia produtiva, distribuição e as 
empresas deverão buscar todas as vantagens competitivas do seu setor. 

Sendo de grande importância prever os fatores do macro ambiente procura-se 
apresentar algumas tendências apontadas por pesquisas e autores que nortearão os gestores do 
varejo a administrar com sucesso o seu negócio. 

Segundo Souza e Sorrentino (2002), o comércio varejista deve atender a uma nova 
demografia: 

- Aumento da população consumidora mais idosa, que é mais madura, mais exigente e 
mais racional; 

- Aumento da população que vive sozinha; 
- Aumento da participação feminina no mercado de trabalho e maior participação da 

mulher na decisão de compra, que torna essencial mais facilidades, horários mais elásticos e 
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mais serviços, tendo em vista a maior atenção aos detalhes dos produtos e serviços requeridos 
pela população feminina. 

Segundo Silva(2001, p. 73), a inovação da Tecnologia da Informação é uma tendência 
considerando automatização dos processos, conexão das empresas com seus clientes e 
fornecedores, aumento da velocidade das vias de informação. 

Segundo Rizzo( 2003)  podemos enumerar: 
- Valorização da supply Chain; 
- Modernização da gestão; 
- Margens de lucro menores que no passado; 
- Ampliação das formas de crédito, cartões de crédito, cheques eletrônicos, ampliação 

de créditos de bancos comerciais; 
- Fusão e alianças de grandes grupos varejistas; 
- Diferenciação baseada em qualidade e criatividade dos serviços; 
- Aumento do grau de exigência do consumidor. 
 
De acordo com Giuliani (2001, p. 95-100) podemos citar: 
- Tendências à concentração do comércio em áreas fechadas como shopping centers; 
- Crescimento das marcas próprias; 
- Crescimento dos programas de fidelização; 
 
Outros itens importantíssimos  a serem considerados são: 
- Crescimento do comercio virtual; 
- Acentuação da tendência do produto personalizado, com forte investimento na 

segmentação e nichos. 
 
É importante recordar que os fatores que podem influenciar o comércio varejista são 

inúmeros, tendo em vista as inúmeras variáveis envolvidas. Mas, sem dúvida alguma, a 
grande mudança do comércio varejista está na gestão e treinamento dos recursos humanos, 
que devem ser direcionados para perceber a transformação dos desejos e necessidades dos 
consumidores. A velocidade com que as empresas perceberão a influência das mudanças 
certamente será o diferencial do sucesso. 

Diante da análise das tendências apontadas pelo varejo, muita empresas já estão 
adaptando-se às mudanças e gerando oportunidades para seus negócios. 

Segundo o Jornal do Comércio de 16/05/2002,  
 
É evidente que o chamado ‘Comércio Tradicional’ vem perdendo mercado para os Shoppings 

e lojas de departamentos, mas, por outro lado, muitos estão criando suas próprias condições de 
sobrevivência, tais como as delicatessens, bombonieres, boutiques de carnes, entre outros pequenos 
negócios. 
 

Apresentamos alguns casos ilustrativos que encontraram o seu nicho e se tornaram 
empresas de sucesso apesar da concorrência do setor. 

 
Empório Bothânico 

 
Rede especializada em cosméticos e produtos para banho iniciou suas atividades em 

1998, em Santo André, São Paulo. O sucesso do comércio que em dois anos atingiu a marca 
de 100 lojas é o pioneirismo das vendas de cosméticos a Granel. Os produtos são escolhidos e 
pesados de acordo com o desejo do cliente. Outro diferencial para o sucesso é o reenvase dos 
produtos que proporciona economia de até 30%, quando o consumidor vai à loja para 
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recarregar as embalagens vazias.Os produtos são mais baratos que a concorrência. A marca 
oferece uma variedade de embalagens como latas, caixas, baús, que  podem ser escolhidas na 
hora pelo consumidor.Em apenas três anos, o Empório Bothânico conseguiu se estabelecer em 
quase todo território nacional. A empresa expande seus negócios através de franquias, e 
segundo a empresa, mais de 30% dos franqueados já abriram sua segunda loja. 
 
Kopenhagen 
 

A trajetória da Kopenhagen começou há 75 anos quando o casal Anna e David 
Kopenhagem, vindos da Letônia, chegou ao Brasil com a receita de marzipan, confeito 
popular na Europa, ate então desconhecido na Brasil. No início o produto era consumido 
apenas pelos Europeus. 

Em 1928, abriram sua primeira loja no centro de São Paulo e adquiriram uma fábrica 
no Bairro do Itaim Bibi que, além de marzipam, passou a produzir chocolates finos, bombons, 
balas, confeitos, biscoitos, ovos de páscoa e panetones. 

Atualmente a Kopenhagen é composta por uma rede de 140 pontos de venda, entre 
franquias, e lojas localizadas em mais de 40 cidades brasileiras. 

A Chocolates Kopenhagen é sinônimo de tradição, sabor e qualidade em chocolates 
finos. A linha de produtos da empresa conta com mais de 300 itens que estão em constante 
renovação, acompanhando as tendências de mercado e preferência do consumidor. 
 
China In Box 
 

A CHINA IN BOX teve início em 1992, quando o dentista Ronaldo Shiba deixou a 
profissão para realizar um antigo sonho de se tornar comerciante. O fundador percebeu a 
oportunidade quando verificou que, nos restaurantes chineses, 85% dos clientes eram 
ocidentais. A empresa iniciou as atividades exclusivamente com o sistema delivery. Hoje a 
rede possui 117 unidades, sendo a maior rede de delivery    de  

comida chinesa da América Latina. Em 2002, a empresa iniciou o processo de 
internacionalização abrindo sua primeira loja no México. A rede pretende se expandir para os 
Estados Unidos e Japão. 

As embalagens especiais, conhecidas caixas brancas e vermelhas impermeáveis, foram 
desenvolvidas para manter o sabor original. Quando o consumidor recebe em casa a caixa tem 
a sensação de estar consumindo um produto preparado naquele momento.          
 
Considerações finais. 
 

Este início de século apresenta um grande desafio aos administradores e profissionais 
de marketing do varejo. A velocidade das mudanças é assustadora, não é perceptível, mas ela 
acontece e precisa ser administrada. 

A indústria, em função da concorrência, foi levada mais rapidamente a assimilar e 
buscar alternativas para acompanhar o processo tão acelerado.As mudanças resultam em 
consumidores cada vez mais exigentes e difíceis de terem seus desejos satisfeitos. 

As empresas varejistas que não estiverem atentas para esse novo consumidor terão 
muita dificuldade em continuar no mercado. 

O comércio varejista terá um longo caminho na melhora e adaptação dos sistemas de 
gestão, especialização e treinamento da mão de obra para essa nova realidade.   

A percepção ao atendimento do consumidor deve passar não simplesmente em atender 
as necessidades e desejos, mas deve passar pelos aspectos culturais, religiosos, de status. 
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Os profissionais deverão estar preparados para entender as necessidades dos 
consumidores cada vez mais exigentes.  

A disputa pelo consumidor necessitará de uma multiplicação de estratégias dos 
profissionais dos diversos setores. 

As vantagens competitivas possíveis de serem obtidas parecem estar cada vez mais 
centradas na eficiência da cadeia completa, ou seja, custos, qualidade, atendimento, serviços 
oferecidos, do que em mix de produtos e preços que tendem a ser cada vez mais parecidos. O 
comércio varejista deverá buscar a inovação para atender as 

Exigências da Era do consumidor. 
 
 
Questões para reflexão 
 
1. Discuta a importância do setor de serviços ao cliente em uma cadeia varejista 
2. De que forma os varejistas podem buscar a diferenciação de suas lojas? 
3. Descreva e explique as principais formas de organização do varejo. 
4. Discuta a importância da localização para as lojas de varejo. 

 
 

Estudo de caso – Droga Raia2 
 

O ano de 1905 marca de forma indelével o início das atividades da Droga Raia. 
Naquele ano, o farmacêutico João Baptista Raia inaugurava a Pharmacia Raia, na cidade de 
Araraquara, localizada no interior do estado de São Paulo. 
O profissional do ramo farmacêutico da época recebia a receita prescrita pelo médico e a 
manipulava artesanalmente em seu próprio estabelecimento. João Baptista, que demonstrava 
habilidade, competência e honestidade, foi garantindo a confiança do público, possivelmente 
sem imaginar o sucesso que aquele pequeno negócio alcançaria quase um século mais tarde. 
Com o passar do tempo, uma nova realidade passou a tomar conta do mercado farmacêutico, 
com a instalação de laboratórios multinacionais. Farmácias de manipulação passaram a 
conviver com drogarias. A inevitável necessidade de um modelo de atendimento mais ágil, 
que ia além da comercialização de produtos industrializados. 

Com a Droga Raia não foi diferente. Aos poucos foi adotando o auto-atendimento,o 
sistema de check out e também aderindo às inovações tecnológicas sem perder de vista o 
respeito ao cliente e a manutenção dos conceitos de qualidade. 

Essa política possibilitou a expansão da rede pelas cidades do estado de São Paulo. Já 
na época, percebia-se o ineditismo, ao traçar uma diretriz que se incorporou, mais tarde, à 
tradição e aos princípios da Droga Raia: “Interessar-se realmente pelos clientes, colocando 
suas necessidades acima de qualquer venda”. A visão da empresa demanda um enorme 
respeito aos clientes ao vê-los como pessoas que precisam de atenção.  

 
Novos tempos, novos rumos 

 
Em 1987, já sob a administração da terceira geração da família, tornou-se a primeira 

empresa varejista brasileira a concluir um completo processo de automação comercial, 
substituindo  as caixas registradoras por terminais de computador que, ao registrarem a venda, 
já acusavam no estoque a baixa da mercadoria vendida. 

                                                 
2 Adaptado do estudo de caso disponível no site www.varejista.com.br e complementado com informações 
disponíveis no site www.drogaraia.com.br. Acesso em 13.04.2004 
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Logo em seguida, a Droga Raia definiu o modelo de negócio como drogaria de 
conveniência e adotou o slogan “Beleza e saúde 24 horas”, que traduz seu conceito 
mercadológico. 

Hoje a quase centenária Droga Raia é uma das maiores redes de drogarias do Brasil, 
ocupando a terceira colocação. A empresa conta com quase cem lojas em São Paulo e no Rio 
de Janeiro e, em 2002, atingiu um faturamento de R$ 330 milhões. 

Atenção especial é dada ao treinamento de pessoal,   enxergando os seus funcionários 
como um agente decisivo do ponto de venda: “pessoas atendendo pessoas”. 

 
Genéricos 

 
Uma vantagem competitiva apresentada pela Droga Raia consiste na oferta de 

medicamentos denominados “Genéricos”. Em todas as unidades da rede, existe, na entrada da 
loja, essa seção, destacada por uma sinalização especial, que tem como objetivo incentivar o 
uso desses medicamentos e fazer com que o consumidor os diferencie do remédio de marca. 

Além disso, a drogaria tem uma equipe treinada e um farmacêutico capacitado para 
orientar os clientes, inclusive quanto a seus princípios ativos e similaridades com os remédios 
de marca. 

 
Informatização 

 
A pesquisa "As empresas mais ligadas do país" realizada pela Revista Exame apontou 

a Droga Raia como a empresa mais conectada do varejo farmacêutico. 
Das empresas desse ramo que atuam no Rio e em São Paulo, a Droga Raia é a única 

que figura na pesquisa, ao lado de supermercados, bancos, empresas de tecnologia e 
seguradoras. 

 
A expansão da rede para outros estados 

 
No ano de 2000, a Droga Raia cruzou os limites do Estado de São Paulo, e inaugurou 

de uma só vez 4 lojas na zona sul do Rio de Janeiro. Mês a mês foi estendendo, aos clientes 
cariocas, seu conceito de atendimento personalizado, de lojas modernas, de ampla variedade 
em produtos de higiene e beleza, e de completo estoque em medicamentos.  

Levou também seu conceito de relacionamento com clientes, através dos Cartões Raia, 
garantindo descontos e vantagens, até então inovadoras no mercado do estado. Hoje são mais 
de 20 lojas na capital carioca. 

Em 2003, a Droga Raia iniciou um processo de expansão mais arrojado, com vistas a 
obter maior participação no mercado nacional, chegando aos estados do Paraná e Minas 
Gerais. Ainda em 2003, a Droga Raia inaugurou duas Filiais em Curitiba e quatro Filiais em 
Belo Horizonte. Seu estabelecimento nessas Capitais deu à Droga Raia uma dimensão 
efetivamente interestadual, e, mais uma vez, fez história no mercado farmacêutico brasileiro. 

 
As hiperfarmácias 

 
Em Outubro de 2002, a Droga Raia lançou em São Paulo um modelo diferente de 

farmácia, mais luxuosa, com um conceito inédito e diferente das drugstores americanas, que 
vendem de tudo. Com um visual mais moderno proporcionam mais conforto ao consumidor. 
Ela mesma definiu-as como: “um exagero em saúde e beleza”. Mais variedade, mais serviços 
e mais conforto são os objetivos dessa formatação de loja. Além disso, o novo modelo de loja 
fortalece o foco da empresa em Saúde e Beleza, 
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Além de produtos para saúde, bem-estar, higiene e beleza, a hiperfarmácia oferece 
vitaminas, suplementos nutricionais, testes diagnósticos, dermo-cosméticos, além de 
renomadas marcas  nacionais e importados de maquiagem e tratamento de beleza  contando 
com esteticistas especializadas nos produtos comercializados, numa clara demonstração de 
valor agregado aos produtos e serviços. 

Na Hiperfarmácia são realizados periodicamente programas de demonstração e 
instrução de uso das Linhas de Cosméticos.  

 
Fidelidade 

 
Atuando num mercado extremamente competitivo, a Droga Raia utiliza eficientes 

ferramentas de marketing, e vem construindo, ao longo dos anos, uma relação duradoura com 
seus milhares de clientes, atendendo cerca de um milhão e oitocentas mil pessoas por mês, 
sendo que mais da metade delas são portadoras de Cartões Raia. Atualmente a Droga Raia 
mantém um cadastro de 2,5 milhões de clientes preferenciais, o maior do setor, de acordo com 
a empresa. 

Através dos cartões de cliente preferencial a rede de drogarias tem conseguido 
estabelecer uma relação mais longa e duradoura com um número cada vez maior de clientes, 
garantindo-lhes descontos, premiações e participação em promoções especiais. O Cartão Raia 
- Cartão de fidelidade - garante aos clientes cadastrados descontos e outras vantagens na 
compra de medicamentos, produtos de higiene pessoal e beleza. 

As principais vantagens dos cartões de fidelidade incluem descontos em 
medicamentos, facilidade de pagamento com cartão de crédito ou com cheque pré-datado, 
sem prejuízo de descontos ou outras vantagens, acúmulo de pontos automaticamente que 
podem ser trocados por prêmios. Três tipos de cartões são oferecidos: 

Cartão Plus, destinado a clientes com idade inferior a 55 anos. 
 

 
 

Cartão Senior destinado a clientes com mais de 55 anos. 
 

 
 

Cartão Afinidade destinado aos associados de clubes, associações, ou instituições, 
que oferece uma série de benefícios e vantagens para todas as suas compras na Droga Raia. 
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Convênio Farmácia 
 

Outra alternativa apresentada pela empresa para garantir o relacionamento duradouro 
com os clientes é o chamado “Convênio Farmacêutico Droga Raia” cujo posicionamento é o 
de ser um benefício complementar à Assistência Médica oferecida pelas empresas a seus 
funcionários. Através dele, os funcionários adquirem produtos farmacêuticos com descontos 
podendo pagar em até 45 dias, com débito em folha de pagamento. A empresa conta hoje com 
250 mil funcionários de mais de 300 empresas do  país. 

Os principais benefícios apontados para os funcionários para essa modalidade de 
serviço são: 

 Garantia de descontos nas compras de medicamentos; 
 Débito em folha de pagamentos (prazo de até 45 dias das compras); 
 Completo estoque de medicamentos de marca e de genéricos; 
 Sistema eletrônico de consultas de produtos e preços em todas as lojas da rede; 
 Atendimento farmacêutico 24 horas em lojas; 
 Compras pela internet ou por telefone com entregas em domicílio, nas principais 

regiões; 
 Possibilidade de pedidos com entregas programadas na empresa; 
 Possibilidade de instalação de Postos de Atendimento dentro da empresa. 

 
Já para as empresas, apontam-se como benefícios: 
 Controle de limites de compras dos funcionários; 
 Definição, pela empresa conveniada, dos produtos de venda autorizada aos 

conveniados; 
 Prestação de contas informatizada e customizada à empresa com informações 

específicas; 
 Central de atendimento às empresas conveniadas; 
 Manutenção cadastral opcional pela Internet. 

 
Questões para reflexão 
 
1. Há motivo para segmentar os cartões de fidelidade por faixa etária? 
 
2. A existência de uma seção de “genéricos” em lojas denominadas hiperfarmácias não 

chega a ser conflitante com o conceito proposto de luxo e conforto definido por ela mesma 
como um exagero em saúde e beleza? O cliente que procura os medicamentos genéricos 
não se sentiria inferiorizado nesse tipo de loja? 

 
3. O critério por faixa etária, adotado para os cartões de fidelidade, passa uma imagem de 

empresa voltada para a terceira idade, afugentando clientes potenciais de outras idades? 
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