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Tipos de lojas de varejo que prevalecerão no ano 2000. 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 

 
Falar no futuro do varejo, considerando-se um mercado com as 

características do brasileiro, parece até um contra-senso. Se falarmos então em prever 

o futuro, enquanto muitos não se deram conta nem do presente, é coisa de louco. 

A grande preocupação hoje, por parte dos varejistas, é saber que tipos de 

lojas prevalecerão nos próximos anos, em virtude de se procurar antecipar as principais 

tendências de mercado, para poder investir na construção de novas unidades, ou ir 

ajustando suas lojas ás tendências apontadas. 

Ao procurar responder a essa indagação, nota-se que não é possível ser 

exato, taxativo ou definitivo, mas que há necessidade de avaliar as mudanças que já 

estão acontecendo hoje e que determinarão os formatos predominantes nas lojas de 

varejo ao longo dos próximos anos. 

Qualquer empresa que objetiva permanecer em atividade precisa prever 

possíveis ocorrências para saber que rumo tomar e se preparar para enfrentá-la. Esta é 

a tônica do planejamento das empresas varejistas, pois a previsão é indispensável para 

podermos vislumbrar o novo século (faltam aproximadamente 46 meses para sua 

entrada). È preciso trabalhar para ter sucesso no século XXI, ou então, arriscar-se a 

desaparecer com a morte do século XX. Talvez o seu concorrente já tenha dado a 

largada para chegar ao próximo milênio forte e competitivo. 

Muitas alterações têm ocorrido, cada vez com maior rapidez e demandando 

muitos investimentos, mostrando que o varejo brasileiro passa por transformações que 

só serão vistas com clareza dentro de alguns anos, mas que já estão sendo definidas 

hoje. Exemplo disso são as decisões tomadas por algumas redes, como Casas Bahia, 

Ponto Frio, Grupo Pão de Açúcar, que acompanham as tendências e necessidades 

apontadas pelos consumidores. 

As fortes pressões ambientais estão ajudando a formar um novo consumidor. 

Esses indivíduos, de acordo com as pressões externas, adaptam-se ao ambiente e o 

varejista necessita adaptar a sua empresa a eles, procurando atender ás suas 
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necessidades: a busca pelos preços mais baixos, a falta de tempo para fazer suas 

compras, a preocupação maior com as questões ambientais, o crescimento da mulher 

no mercado de trabalho, que a deixa sem condições de conciliar a vida profissional e 

seus afazeres com o lar, os avanços tecnológicos procurando mais qualidade de 

atendimento, etc., estão tornando nossas tendências semelhantes ás do mercado 

varejista americano. 

Vamos, portanto reportar á análise sucinta da evolução do varejo americano, 

uma vez que, para traçarmos o perfil do varejo brasileiro procuramos tornar como polo 

referencial o varejo dos EUA, dada a grande semelhança de características. Nos anos 

70 a preocupação básica eram os controles de estoques, sistema financeiro e 

ampliação que pontos de venda. Nos anos 80 o setor concentrou-se na ligação via 

E.D.I. (Eletronic Data Interchange) com fornecedores e reengenharia na cadeia de 

abastecimento. A década de noventa, nos EUA, está migrando para quiosques de 

vendas, serviços “on line” e televisão interativa. As novas tecnologias, desenvolvidas a 

partir dos anos 90, tanto nos EUA como no Brasil, estão fazendo o setor decolar para 

as vendas virtuais, em que o cliente faz o pedido por meio eletrônico. O 

desenvolvimento das novas tecnologias de rede está fazendo com que o setor de 

varejo ocupe espaços em rede “on line” para oferecer produtos/serviços por 

computador, e, futuramente, pela TV interativa, tudo isso exigindo estratégias do tipo 

micromarketing, pois facilitarão ao lojista ficar mais perto do consumidor. 

Diante dessa mudança no setor varejista, ou seja, com o varejo virtual, que 

não é mais um projeto para o futuro, e com o qual sabemos que teremos que conviver, 

surgem as indagações: Será que o varejo não existirá mais? O que fazer diante de tal 

mudança no setor? 

Quem prevalecerá no mercado? 

Pode-se afirmar que hoje o cliente é o foco, portanto, ele ditará as regras. O 

varejo não deixará de existir, mas com o auto serviço, a última grande revolução 

ocorrida no comércio mundial, deverá dar lugar a uma grande variedade de segmentos 

e tipos de lojas varejistas, incluindo hipermercados, lojas de conveniência, clubes de 

compras e supermercados. 
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O lojista não precisa se preocupar com o possível extermínio do tipo de loja 

que opera, o que será necessário é adaptá-las às novas exigências do consumidor, 

deverá se manter daqui para frente, por isso pode ser descartado o seu 

desaparecimento e sim perseguida sua adaptação ao momento atual. 

Para reforças essa adaptação, é interessante observar os recentes estudos 

efetuados pelo “Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Andersen Consulting” 

sobre o chamado “Smart Store”, que descarta o desaparecimento total da loja tal como 

conhecemos hoje e onde as adaptações serão prioridades e os vários segmentos 

varejistas sofrerão mudanças drásticas. Ao falarmos sobre os formatos de lojas que 

prevalecerão, os estudos delineiam considerações para vários setores do varejo, dentre 

os quais poderemos considerar os hipermercados, as lojas de bairros e as lojas virtuais. 

Referindo-se aos hipermercados, onde o volume de produtos determina 

preços baixos e retorno compensador, Oscar, diretor executivo do Pão de Açúcar, diz 

que deverão sofrer modificações consideráveis e optar pelo que ele chama de 

“americanização” das lojas, um conceito que determina uma aproximação dos shopping 

centers, fugindo do modelo francês de grande eficiência trazido pelo Carrefour, onde o 

layout caracteriza-se por grandes avenidas cortadas por diversos corredores formados 

pelas gôndolas. O segundo tipo será a pequena loja do bairro, para roupas e alimentos, 

onde o cliente vai para ter informações sobre produtos e onde o principal diferencial é o 

serviço oferecido, ou seja, usar as estratégias de micromarketing, vender produtos 

agregando maior valor e tratamento baseado em profundo conhecimento do cliente. O 

terceiro tipo é a loja virtual, que não dispõe de área física de vendas, mas que ocupará 

cada vez mais um espaço maior nos grandes centros urbanos, e onde o cliente 

comprará sem sair de casa. É bom para aqueles que não têm tempo para fazer as 

comprar ou que trabalham fora de suas casas, pois a compra será feita por computador, 

fone, fax ou TV interativa. 

Para sua loja driblar a competição dos grandes varejistas e das lojas virtuais, 

será necessário que o ato de comprar seja visto como  um entretenimento, onde os 

lojistas transformem a loja em algo que cative os clientes, pois, quanto mais tempo você 

conseguir fazer seu cliente passar em sua loja, mais ele comprará. Se a loja não for 

atraente, não proporcionando entretenimento, ele vai para o concorrente. As lojas não 
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podem ser mais simples depósitos de produtos, mas mecanismos de vendas; deverão 

conduzir para uma venda mais fácil, ou seja, deverão oferecer informações e, no 

sentido mais amplo, como diz Randy Riley - presidente da HMG Woldicide Corp., uma 

empresa de Nova Iorque que também dá suporte à Kmart e Wal Mart - “informar o 

consumidor no sentido mais amplo de educá-lo”. Por exemplo, trabalhando com um 

produto para perda de peso, poderia atrair os clientes com um video-clipe da modelo 

“Adriane Galisteu” demonstrando o produtos ou gerar uma imagem através do 

computador de como ficaria um cliente em potencial com dez quilos a menos. Para 

você deixar o ambiente de compra atraente, deverá proporcionar entretenimento e 

passar informações ao seu consumidor. 

Sobreviverão os varejistas que se adaptarem às tendências do mercado, 

dirigindo seus negócios segundo a visão do consumidor, em lugar da  focalização 

restrita somente em compra e distribuição. 

Acredita-se que, ao definir seu tipo de cliente e efetuar na loja a readaptação 

adequada para atender as individualidades de cada consumidor, o lojista estará 

conseguindo o que é chamado de produtividade em marketing. 

Chega-se à conclusão de que sobreviverão as empresas que se adaptarem 

às novas tendências de mercado, ou seja, a qualidade no varejo reside em estar 

sempre excedendo as expectativas do consumidor. Isso significa uma reengenharia no 

varejo onde teremos como perdedores aqueles que não atentarem para o futuro, como 

ganhadores as empresas adaptáveis às mudanças é como vitorioso o consumidor. Em 

uma grande loja, numa loja de bairro ou através da loja virtual, o importante é saber 

orientar o negócio para atender às necessidades dos clientes melhor do que as suas 

próprias. 

Embora o impacto final dessas tendências ainda seja desconhecido, uma 

coisa é certa: essas alterações têm ocorrido cada vez mais rapidamente e têm 

demandado investimentos, exigindo que o varejo brasileiro passe por transformações 

que só serão vistas, com clareza dentro de alguns anos. Entretanto, pode-se notar que, 

com a chegada da Wall Mart ao Brasil, no final de 95 (segundo a revista Supermercado 

Moderno de fevereiro 96) a empresa teve um faturamento estrondoso de US$ 1 milhão 

diário em cada loja. Isso exigirá do varejo brasileiro investimentos altos para as suas 
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empresas, além de conhecimento técnico e logístico que ainda não assimilamos. Por 

outro lado, os varejistas deverão monitorar e atender aos desejos dos consumidores 

para que possam prosperar. Os consumidores são hoje mais informados, mais 

experientes e mais exigentes, podendo mudar instantaneamente sua preferência de um 

ponto de varejo para outro. Dotados de tal poder, serão os consumidores que ditarão a 

natureza das operações varejistas neste final de década e limiar do novo século. 
 


