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As Transformações no Varejo 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 
 

O varejo vem assistindo a mudanças significativas em função das exigências de 
adequação impostas pela nova conjuntura econômica. Muito se tem discutido sobre o 
comportamento do mercado nos diversos setores da sociedade e, em especial, no varejo. 
O comércio varejista está passando por um novo ciclo de expansão. Tolhido por 
consecutivos planos econômicos e com a liberação do câmbio, o varejo passará por 
vários desafios, com consumidores mais exigentes, competitividade severa, novos 
formatos e novas marcas surgindo a cada dia para disputar um mercado ainda carente de 
profissionalismo. 

As cadeias varejistas mais capitalizadas têm planos para investir 
no aumento do número de lojas e dar continuidade a programas de 
qualidade total,  buscando capacitar-se tecnologicamente para competir 
em um mercado cada vez mais seletivo. Mais atentos e com parâmetros 
mais claros de preços, os consumidores brasileiros ganharam um novo 
status. Antes preocupados com o produto, os empresários descobriram 
que a melhor estratégia é satisfazer com qualidade e eficiência o gosto 
do cliente, inclusive colocando à sua disposição instrumentos que lhe 
permitam comprar sem sair de casa. 

Com a concorrência internacional,  a tendência é de que o varejo no 
Brasil  se sofistique ainda mais. O sucesso do varejo baseia-se na 
capacidade de adaptação às tendências de consumo, que deve ser 
acompanhada por meio de pesquisas, análises e observações. 

Nesse cenário, transformar clientes eventuais em clientes fiéis é 
fundamental para a sobrevivência do pequeno e médio varejista. 
Freqüentemente, face à competição das grandes cadeias de lojas e 
shoppings de descontos, os lojistas perdem a noção de como suas lojas 
podem ser atrativas, especialmente para o público vizinho ao seu 
estabelecimento.  

Talvez não seja possível, para alguns, concorrer com as Lojas 
Americanas ou Casas Bahia, em termos de preço e variedade de produtos, 
mas pode-se oferecer um serviço melhor e uma compra “mais prazerosa”. 
E isso significa clientes satisfeitos e maiores lucros! 

Cuidar do merchandising é indispensável no atual momento, criar 
um espaço de compras atrativo e agradável requer um pouco de 
planejamento, inauguração e forte determinação de proporcionar um 
serviço excepcional aos clientes. 

Para que seu negócio se torne diferente dos concorrentes, 
procuramos enumerar alguns pontos fundamentais que podem ser 
seguidos: 

•  Conheça e estabeleça os limites de seu mercado.  
• Para que o pequeno varejista tenha sucesso, sua loja deve ter os produtos que 

seus consumidores querem. Mantenha em seu estoque itens que a concorrência não tem. 
•  Proporcione um mix de serviços diferenciados. 
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• Os consumidores têm saudades do tempo em que recebiam tratamento 
personalizado e os vendedores eram amigáveis e realmente conheciam os produtos. É 
essencial conhecer as preferências dos clientes e treinar os vendedores para satisfazê-
los. 

• Torne sua loja um ponto de encontro agradável para seus vizinhos. 
• Os consumidores gastam, em média, apenas nove minutos dentro de uma 

loja. Bancos confortáveis e espaços abertos encorajam os clientes a comprar com mais 
calma. Cafezinho, água, suco e outras amenidades também são excelentes atrativos. 

• Use o conceito de departamento ou loja dentro da loja . 
Esse conceito permite que você crie uma atmosfera diferenciada para 

determinado produto ou marca dentro da sua loja. Por exemplo, você pode ter um 
departamento especial, com um vendedor exclusivo, para o seu produto campeão de 
vendas. 

As transformações no varejo não serão poucas para o próximo século, muitas 
delas já estão acontecendo, analisá-las é imprescindível para o sucesso do seu negócio. 
Novos formatos de lojas, variando de clubes de compras a supermercados virtuais, já 
estão em operação e, com eles, novos tipos de serviços e mix de produtos são dirigidos 
a segmentos específicos de consumidores, como as pessoas com pouco tempo 
disponível para compras, os consumidores “singles” vêm exigindo reformulações no 
setor varejista. 

O grande segredo é agir rapidamente, começando a planejar o futuro de sua 
empresa agora mesmo. Seu planejamento deve ser colocado em informações que o 
ajudem a encontrar a adequação de seu negócio com a sua capacidade de instinto e com 
chances de chegar forte e competitivo, pois a empresa competitiva será aquela 
adaptativa e reagente ao meio ambiente. 
 


