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Varejo no Brasil: as razões para reinventá-lo 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 
 

Compreendendo o varejo 
 

O atual contexto sócio-econômico vem apresentando profundas mudanças, com 
contínuas inovações e modificações de orientação, criando um ambiente empresarial 
preocupado em rever seus horizontes. Com o fenômeno da globalização e do avanço 
tecnológico, as indústrias puderam oferecer uma variação maior de produtos ao consumidor e 
este, detentor de um número maior de informações, passou a exigir das organizações um mix 
de produtos variado, procurando atender às suas necessidades particulares. 

Pelham1, Hurley e Hult (1998)2 afirmam que as empresas estão engajadas em 
contínuas inovações e modificações de orientação devido à natureza dinâmica da maioria dos 
mercados, da complexidade e intensidade competitivas do ambiente de negócios. Nesse 
contexto, o varejo brasileiro deverá compreender as mudanças para reorientar o pensamento 
administrativo, readequando-se à nova concorrência internacional, às modificações 
tecnológicas, à diminuição dos ciclos de vida dos produtos e ao aumento do poder do 
consumidor. 

O avanço tecnológico se dá numa velocidade avassaladora. Produtos e serviços, que 
até recentemente não imaginávamos, tornam-se realidade e estão em franca ebulição no 
mercado e à disposição das pessoas. Uma comparação com as décadas passadas permitirá aos 
profissionais do varejo repensar o seu modo de administrar suas empresas.  

Neste artigo é apresentado um panorama da evolução do varejo no Brasil, 
comparando-o, em vários momentos, com os países desenvolvidos. 

Não é pretensão do autor resgatar a história econômica, mas apenas destacar pontos 
importantes que originaram o varejo moderno e servem de pano de fundo para a compreensão 
da realidade atual. 

Foram introduzidos elementos para melhor entendimento de um setor que hoje está 
globalizado, mesmo onde o grande contato consumidor-produto é feito dentro do ponto de 
venda, na loja física. O varejo virtual desponta em termos de inovações organizacionais, o que 
confirma ser ele a atividade econômica mais democrática do aparelho produtivo. 

O objetivo principal do estudo é oferecer informações que levem os varejistas 
brasileiros a aumentar o conhecimento intelectual em suas empresas, compreendendo a 
dinâmica do mercado atual, contribuindo, assim, para a sobrevivência e o crescimento dos 
empreendimentos varejistas de nosso país. 

 

O varejo 

 

                                                 
1 Alfred M. PELHAM, 1997, p. 55-76. 
2 Robert F. HURLEY & Thomas M. HULT, 1998. 
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Para que um produto chegue às mãos do consumidor final, ele passa por diversos 
canais, sendo necessário que isso seja feito em menor tempo e com melhores condições de 
exposição do produto, custo e uso. Selecionar o canal de distribuição (atacado, varejo, 
distribuidores, network-redes de vendas a domicílio) exige a seleção de uma forma de 
estreitar o relacionamento com os clientes. 

O varejista é um negociante que vende produtos e serviços, de uso pessoal ou 
familiar, aos consumidores, sendo ele o último negociante de um canal de consumidores. A 
figura 1 mostra a posição do varejista dentro do canal de distribuição. 

 

FABRICANTE  ATACADISTA VAREJISTA  CONSUMIDOR 

 

O fabricante confecciona os produtos e os vende para atacadistas e varejistas. O 
atacadista compra do fabricante e revende ao varejo que, por sua vez, revende aos 
consumidores. O varejista encarrega-se de negociar e efetuar funções que aumentem o valor 
dos produtos e serviços revendidos aos consumidores. 

Há várias definições para varejo, palavra (retail) que deriva da palavra francesa 
"retailler" e que significa cortar um pedaço ou em pequenas quantidades. Dentre os vários 
conceitos de varejo, Parente (2000) assim o define: 

"consiste em todas as atividades que englobam o processo de venda de produtos e 
serviços para atender a uma necessidade pessoal do consumidor".3 
 
Embora habitualmente o varejo seja considerado somente como a venda de produtos 

em lojas, ele envolve também a venda de serviços: estadia de uma noite em um hotel, um 
exame médico, um corte de cabelo, uma pizza entregue em casa. Nem toda atividade de 
varejo é feita em lojas. As vendas domiciliares através de redes (network) - Avon, Natura, 
Amway, Herbalife e Niskin, entre outras, têm os Estados Unidos como o primeiro país do 
ranking, vindo a seguir Japão e Alemanha. Em quinto lugar está o Brasil.  

O varejo compreende todas as atividades envolvidas na venda de bens e serviços 
diretamente aos consumidores finais, tendo como atividade básica a solução de necessidades 
dos consumidores, podendo ser através do lojista (in store retailing) e dos não lojistas 
(nonstore retailing), procurando transformar o produto-serviço adquirido em momentos 
prazerosos, com muita magia e sedução (Giuliani, 2003)4. 

O varejista de sucesso deve criar uma estratégia baseada em valor para o cliente. O 
foco central é proporcionar satisfação aos seus clientes por meio de soluções que os 
surpreendam concentrando-se em vender emoções a preço justo e procurando colocar o 
cliente no topo da pirâmide, proporcionando-lhe todo tipo de conveniências. É necessário 
atentar para a cadeia de valor (Porter, 1985)5 agregando serviços às mercadorias vendidas, 
seja por meio de garantias adicionais às garantias dos fabricantes, seja prestando serviços de 
instalação e reparo do bem. Deve-se procurar educar o consumidor, procurando simplificar o 
processo de escolha e de compra. Como exemplo, podemos mencionar a FNAC, megastore de 
livros, música e eletrônicos, de origem francesa, que teve, em 2000, um faturamento de 2,52 
bilhões de dólares em suas 85 lojas.  
                                                 
3 Juracy PARENTE, 2000, p.22. 
4 Antonio Carlos GIULIANI, 2003. 
5 Michael PORTER, 1985. 
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É no varejo que o consumidor se defronta com o produto com o qual ele irá 
materializar seus sonhos e tornar suas fantasias em realidade.  

 
Desenvolvimento do varejo nos Estados Unidos 
 

O comércio data da antiguidade. Registros muito antigos encontrados junto com 
relíquias do comércio em antigas ruínas mostram a existência de atacadistas e varejistas em 
Atenas, Alexandria e Roma. Essas cidades foram grandes áreas comerciais e os gregos antigos 
eram conhecidos como grandes comerciantes. 

O antigo conceito de comercialização não era bom e a comercialização varejista era 
descrita como desonesta, pois se dizia que o negociante só poderia ganhar alguma coisa com 
mentiras. Assim, o comércio recebeu o conceito de apenas vender o produto, sem se 
preocupar com o consumidor. 

É necessário registrar alguns momentos históricos do desenvolvimento do varejo e 
compará-lo em alguns países, principalmente a Inglaterra e os Estados Unidos, para melhor 
entender as bases do varejo brasileiro e procurar traçar suas perspectivas e tendências. 

Para Adam Smith6, economista do século XVIII, a introdução da divisão e 
especialização do trabalho no âmbito da atividade manufatureira teve o poder de elevar a 
produtividade, conduzindo ao aumento da riqueza. 

O estágio atingido pela atividade manufatureira em 1776, mesmo com a introdução 
do vapor como força motriz, refletia a revolução industrial. O comércio se encontrava 
atrasado em termos de divisão social do trabalho, pois pautava-se por uma série de atividades 
concentradas: um mesmo comerciante fazia os papéis de atacadista, importador, distribuidor e 
varejista. Os estabelecimentos comerciais, além do número reduzido de trabalhadores, 
apresentavam um mix de produtos variados, tornando impraticável o ganho por escala. 

Com a independência americana, a especialização do comércio avançou, 
principalmente nos Estados Unidos. Por volta de 1840, com a regularização do comércio 
mundial e a expansão das importações nos Estados Unidos, foi iniciada a montagem de 
poderosas empresas varejistas. 

Em meados de 1850 e 1860 surgiram os atacadistas e, concomitantemente, os 
varejistas iniciaram o processo de especialização, comprando de fabricantes e vendendo para 
um segmento definido. Outra característica importante foi a especialização das funções no 
ambiente de trabalho. Surgiram, assim, os primeiros varejistas de venda em massa, no mundo. 
O Magazine Bom Marché começou a atuar em Paris, como loja de departamentos, em 1852. 
As Galerias Lafayette, Samaritaine e Printemps iniciaram suas atividades por volta de 1863. 

Apesar de os franceses terem iniciado o negócio de lojas de departamentos, os 
inovadores foram os americanos. Rowland Macy iniciou suas atividades vendendo artigos 
diversos em Nova York, em 1858. Em 1870, a Macy´s inaugurou sua grande loja para 
abastecer uma metrópole de mais de 1,3 milhão de habitantes. 

Como o varejo deve se preocupar em girar seu estoque rapidamente, desde o seu 
surgimento a preocupação dos magazines era eliminar os intermediários para conseguir 
reduzir custos de logística e formar preços competitivos e, conseqüentemente, girar o estoque. 

Foi com a famosa Sears, Roebuck & Co. (1890) que se iniciaram as vendas por 
catálogo, vendendo máquinas de costura, jóias e relógios, bicicletas e máquinas de fazer 
creme. Na época, o maior varejista de venda por catálogos, em segmentos como drogaria e 
utensílios domésticos, era Montgomery Ward (1887): seu catálogo tinha 540 páginas e uma 
variedade de 24 mil artigos. Foi com a evolução das vendas por catálogos que se intensificou 
o surgimento das cadeias de magazines. 
                                                 
6 Adam SMITH, 1979, p.13. 
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Mesmo nessa fase introdutória pode-se observar que a grande preocupação do varejo 
era a rotação dos estoques, seja pela redução de intermediários, seja pela venda por catálogos. 
Apesar da crescente busca pela profissionalização dos seus quadros, a direção e a propriedade 
das empresas continuavam nas mãos dos fundadores, que dirigiam suas empresas de forma 
intuitiva e com métodos gerenciais ultrapassados. 

Nessa época (1930), o varejo cresceu em função do crescimento extensivo do 
mercado. O crescimento da população e da renda levou a uma demanda crescente e ilimitada. 
Como a demanda era maior  que a oferta, os empreendimentos varejistas não se preocupavam 
com eficiência administrativa e redução de custos. A rotação dos estoques permitia mais 
ganhos absolutos com margens reduzidas, uma vez que os custos dos produtos reduziam em 
função da economia de escala e os contínuos ganhos de produtividade faziam com que, 
mesmo com estruturas ineficientes, se mantivessem intocáveis e progredindo. 

A extinção da ineficiência administrativa tornou-se necessária no início da década de 
30 (por volta de 1933), quando a crise se agravou. Como afirma Galbraith7, "perto de um 
quarto dos trabalhadores americanos estavam desempregados. A produção - o Produto Interno 
Bruto - havia baixado um terço (...) cerca de nove mil bancos faliram". Diante do cenário 
econômico recessivo, os Estados Unidos foi o país mais afetado, forçando a busca de novas 
formas de atuação varejista que enfatizassem novas formas de administrar, procurando 
alcançar eficiência operacional e adequação do mix de produtos ao consumidor emergente, os 
preços e atendimento às novas características da demanda. Foram introduzidos, com sucesso, 
os formatos de lojas do tipo "auto-serviço", pois além da evidente redução de custos, os 
clientes compravam mais quando deixados livres para escolher. 

A revolução no varejo ocorrida na década de 30 nos Estados Unidos só aconteceu na 
Europa na década de 50, pois nos anos do pós-guerra o consumo estava absolutamente 
reprimido devido à escassez de produtos e também ao esforço de guerra. 

Diante desse cenário tornaram-se necessários novos sistemas de vendas. Com o auto 
serviço, número maior de lojas e novos shopping foram construídos e o varejo começou a 
respirar um novo ciclo de desenvolvimento. 

 
Desenvolvimento do varejo no Brasil 
 

Pode-se perceber, pela evolução histórica, que tanto o varejo dos Estados Unidos 
quanto o brasileiro estão relacionados ao cenário sócio-econômico e à infra-estrutura de 
crescimento das cidades, associados à existência de pessoas, dinheiro, autoridade para 
comprar e, evidentemente, disposição para comprar. 

O varejo surgiu no Brasil apenas na metade do século XIX. Os primeiros 
estabelecimentos comerciais visavam, com seus produtos importados, atender à aristocracia 
(por exemplo, a Casa Masson, estabelecida no Rio de Janeiro em 1871). Na virada do século 
(1906), destacaram-se as Casas Pernambucanas; a Etablissements Mestre et Blatgé (Mesbla) 
surgiu em 1912, no Rio de Janeiro; assim como o Mappin Stores (em 1913), em São Paulo. 

Essas duas últimas encerraram suas atividades na década de 90, vítimas de 
ineficiência administrativa dadas as mudanças ocorridas na economia. 

O avanço do varejo no Brasil foi conseqüência da política dessas lojas, que 
introduziram métodos de vendas e exposição de mercadorias e uma organização reformulada 
quanto ao sistema de compras. Todavia, as suas práticas gerenciais eram baseadas nos 
modelos de lojas de departamentos que já existiam nos Estados Unidos e na Europa. O atraso 
no varejo brasileiro foi decorrente das limitações de ordem creditícia, jurídica e trabalhista. As 
inovações organizacionais e mercadológicas ocorreram em decorrência do explosivo 
                                                 
7 John Kenneth GALBRAITH, 1970, p.210. 
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crescimento urbano e tendo como ponto de apoio técnicas, modelos e, principalmente, capitais 
provenientes do exterior. O varejo brasileiro do início dos anos 50 pautava-se por métodos 
tradicionais de gestão das práticas disseminadas nas empresas americanas desde décadas atrás 
e só se generalizaram no Brasil com estruturas departamentalizadas, auto serviço, baixa 
margem e alta rotação de estoques na virada da década de 50, isto é, com várias décadas de 
atraso em relação aos Estados Unidos. 

O modelo varejo, como aponta Gouvêa8, fortaleceu-se com a implantação da Sears 
em 1949, com duas lojas em São Paulo e Rio de Janeiro, além da filial paulista da Mesbla, 
Pirani, Eletroradiobraz e do próprio Mappin. 

Os supermercados surgiram na mesma década como um conceito novo para o 
brasileiro, que entrava em contato com a modernidade trazida pela televisão e pelo "american 
way of life". Entraram no país na era desenvolvimentista, deixando os resquícios 
provincianos, no final da década de 60, passando a ser reconhecidos oficialmente como uma 
categoria diferenciada de varejo de alimentos. 

 
A dinâmica do varejo 
 

Para compreendermos a evolução cíclica das instituições varejistas (tanto ao analisar 
as raízes do desenvolvimento do varejo nos Estados Unidos, como no Brasil), o planejamento 
deve ser considerado como um processo para buscar respostas para perguntas fundamentais, 
que ajudem as organizações a definirem seu posicionamento, sua razão central de existência e 
a compreenderem o ciclo de desenvolvimento, crescimento e obsolescência do varejo. 

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. 

Concordamos com Toffler9 ao explicar que as interferências que ocorrem no macro 
ambiente devem ser encaradas como um conjunto de tendências isoladas, que se inter-
relacionam enquanto elementos de modelos multidimensionais que operam em conjunto. 
Falhas em reconhecer limites existentes em uma dessas dimensões podem pôr a perder 
esforços de adaptação ao mercado, comprometendo a capacidade de sobrevivência e expansão 
do negócio. Adaptação é a chave para se obter bons resultados na atividade. Para isso devem 
ser consideradas tanto as tendências de consumo quanto as demais variáveis incontroláveis.  

As instituições e os métodos do varejo devem ser tão dinâmicos quanto as influências 
do ambiente externo, para que possam atender às expectativas dos consumidores, em 
constante mudança. 

São essas forças que moldam a natureza do varejo, e no decorrer do tempo algumas 
formas de varejo vão se tornando obsoletas. 

Diversas teorias de evolução e mudança já foram apresentadas para explicar e prever 
as mudanças do varejo. Examinaremos as três principais para compreendermos o que 
denominamos de dinâmica do varejo: a roda do varejo, a "sanfona" e o ciclo de vida do 
varejo. 

Como o varejo caracteriza-se por ser um segmento em constantes mutações, para 
prever as possíveis ocorrências é exeqüível apontar que nenhuma teoria individualmente 
poderá explicar todas as mudanças do seu ambiente. Contudo as teorias fornecem 
discernimento para compreensão de que as empresas varejistas passam por ciclos e sofrem 
interferências do macro ambiente e que, para assegurar o sucesso do negócio, as adaptações 
devem ser feitas em consonância com as tendências do mercado. 

                                                 
8 Marcos Gouvêa SOUZA, 1991. 
9 Alvin TOFFLER, 1985. 
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A roda do varejo 
 

Um dos primeiros e mais famosos modelos para explicar as mudanças do varejo, 
proposto pelo professor Malcolm Mc Nair10, diz que o desenvolvimento é "semelhante a uma 
roda (wheel of retailing), a roda do varejo", sugerindo que novos concorrentes varejistas estão 
sempre entrando no mercado. Os clientes são atraídos com ofertas de preços baixos e pouco 
serviço. A evolução das lojas de departamento ilustra a teoria da roda do varejo. O Mappin, 
considerado símbolo da cidade de São Paulo nas décadas de 80 e criado para atender ao 
segmento que buscava novidades (status na sua fase de entrada) era um risco de baixo custo 
após um período inflacionário. Logo após o plano real, em 1994, as lojas de departamentos 
passaram para uma fase de mudanças, elevando o nível de suas instalações, seleção de 
estoque, publicidade e serviços. Hoje as lojas de departamentos estão na fase de 
vulnerabilidade, isto é, estão vulneráveis a vários tipos de formatos de baixo custo e poucos 
serviços, como as lojas de descontos e as especialistas de categoria. 

Embora a roda do varejo seja inadequada para explicar todos os aspectos da evolução 
e das mudanças no varejo, efetivamente proporciona esclarecimentos importantes sobre a 
dinâmica competitiva em relação aos concorrentes que vão surgindo. 

 
O varejo sanfona 
 

Propõe que as instituições de varejo flutuem da estratégia de oferta de muitas 
categorias de mercadorias (amplitude)11, com estreito sortimento, para a estratégia de oferta 
de amplo sortimento (profundidade)12 com um número limitado de categorias. O movimento 
entre amplitude e profundidade lembra o efeito de um acordeão sanfona. 

Pode-se citar, como exemplo, o desejo de conveniência e da compra de uma vez só, 
que fez surgir megalojas, que oferecem aparelhos, roupas e produtos alimentícios. Os 
shopping de lojas de fábrica, embora não tenham uma única loja, conforme sugerido pelo 
conceito original, apresentam lojas especializadas em linhas bastante específicas, as quais, 
juntas, oferecem um sortimento bastante geral para o consumidor. 

 
O ciclo de vida do varejo 
 

Aqui se procura identificar a rapidez com que ocorrem as mudanças e de que forma o 
varejo se transforma rapidamente, abrindo espaços e atendendo a novos nichos de 
consumidores. 

O ciclo de vida do varejo compreende quatro fases: crescimento inicial, 
desenvolvimento acelerado, maturidade, declínio. 

Crescimento inicial: caracteriza-se por um rápido crescimento da participação de 
mercado e da lucratividade. Esta fase é centrada no custo, nos métodos operacionais e no 
sortimento de produtos, ou seja, procura atrair clientes. 

Desenvolvimento acelerado: caracteriza-se pelo crescimento das vendas e dos lucros 
e há grande entrada dos concorrentes neste novo método. Enquanto o formato vai ganhando 
"share", a lucratividade se estabiliza. 

                                                 
10 SEMENIK & BAMOSSY. 1958, p. 17. 
11 Amplitude: número de linhas de produtos comercializados. 
12 Profundidade: número de marcas de uma mesma linha. 
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Maturidade: constitui a fase mais importante do ciclo de vida, devido à intensidade 
da concorrência. Em termos gerenciais é uma fase desafiadora, sendo que os lucros começam 
a declinar em todo o setor, enquanto a participação de mercado se estabiliza. 

Declínio: pode ser evitado, ou retardado, pelo reposicionamento e pela adaptação dos 
concorrentes, pois nessa fase, a lucratividade e a participação no mercado se reduzem. 

É importante saber identificar, de forma comparativa, a situação de cada tipo de 
formato e o seu estágio relativo à curva do ciclo de vida do varejo. 

Para melhor esclarecer a dinâmica do varejo foram apresentadas três formas de 
relacionar-se com o mercado: a roda do varejo, o varejo sanfona e o ciclo de vida. Esses 
conceitos são preciosos para ajudar a prever e adaptar às demandas do mercado, embora não 
haja um modo específico que possa explicar completamente a natureza dinâmica do varejo. 
Os modelos apresentados podem auxiliar no processo de escolha do tipo de varejo em 
mercado em rápida mudança. Entendemos que, se a organização está preocupada em 
permanecer em atividade, deve considerar que há a necessidade de avaliar as mudanças que 
estão acontecendo hoje e que determinarão os novos formatos do varejo tradicional "in store 
retailing “ou “in nonstore retailing". 

 
Repensando o varejo 
 

Nesse novo ambiente, criar uma vantagem competitiva13 sustentável para o varejo é 
primordial para alcançar uma diferenciação de performance. 

O que é necessário para desenvolver essa procurada vantagem?  
De acordo com Parente14, compreender os fatores sócio-econômicos, entender a 

necessidade dos consumidores e as ofertas dos concorrentes, desenvolver produtos adequados, 
valorizar-se perante os clientes e comunicar-se adequadamente com eles sobre a oferta 
desenvolvida são fatores importantes para conduzir uma empresa orientada para o mercado e 
sustentar uma vantagem competitiva. Morgado15 aponta outros fatores que interferem, se não 
forem diagnosticados e repensados em termos de varejo. 

Entre os principais efeitos decorrentes do ambiente externo, os seguintes fatores 
podem ser citados como ameaçadores ou geradores de oportunidades:  
• política cambial que favoreça a importação de determinados produtos; 
• formas de regulação para a entrada de capital externo para o setor; 
• formas de tributação local ou nacional; 
• condições de financiamentos locais; 
• exigências quanto a horários de funcionamento; 
• legislação trabalhista. 

Uma vez apresentados os condicionantes que determinam uma boa gestão no varejo, 
é preciso colocar em questão as principais mudanças que estão ocorrendo do lado do 
consumidor que, nos últimos anos, alterou os hábitos de consumo, mudando a sua relação 
com seu objeto de consumo. Da mesma forma, como os avanços tecnológicos de grande 
envergadura, proporcionados pela informática e pelas telecomunicações, mudaram as relações 
com os fornecedores, é necessário conciliar um trabalho de parceria entre ambos. A prática do 
endomarketing deve ser utilizada nas relações entre varejo-empresa e funcionários. Esses 
fatores não podem ser desconsiderados, caso contrário poderão levar  os negócios a 

                                                 
13 Vantagem Competitiva: vantagem obtida pelo menor custo de produção ou de distribuição e pela maior 
diferenciação do produto e da empresa em relação a seus concorrentes; vantagem sobre os concorrentes obtida 
oferecendo-se aos clientes maiores benefícios que justifiquem preços mais elevados. 
14 Juracy PARENTE, 2000. 
15 Maurício G. MORGADO, & Marcelo Neves GONÇALVES, 1997. 
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desaparecer. Como muitos encontram-se numa fase descendente, os varejos baseados no 
paradigma "venda em massa" estão com sérios problemas pela frente.  

As lojas de departamentos são exemplos das mudanças ocorridas e sua fase de 
declínio tem sido longa e imprevisível, levando-as a uma redução de atividades. Localizadas 
nos centros das grandes cidades, mesmo como lojas âncoras, perdem terreno com o 
crescimento do comércio nos bairros, onde surgem lojas de desconto, especializadas, que 
atendem ao segmento local. A gestão de grandes espaços e múltiplas linhas de produtos leva a 
altos custos administrativos e de pessoal, o que conduz a um aumento do preço final dos 
produtos.  

Do lado do consumidor, pesa o próprio cenário  sócio-econômico que o Brasil 
enfrenta desde a década de 80, denominada a "Década Perdida". Ela foi marcada pela anistia 
dos presos políticos, início da abertura democrática, fim da ditadura militar e também pela 
estagnação, falta de investimentos, baixos salários, greves, planos econômicos fracassados e 
hiperinflação. Para conter a crise, o Presidente José Sarney (que substituiu o presidente 
Tancredo Neves, eleito indiretamente e morto antes da posse) adotou medidas, criando o 
cruzado (nova moeda), congelando preços e salários por um ano, provocando um choque na 
economia e aumentando o poder de compra. O crescimento da demanda pressionava os 
preços. Desapareceram as mercadorias, houve cobrança de ágio e a inflação voltou a subir. De 
acordo com a Revista Supermercado Moderno 200316, a inflação passou de 366%, em 1987, 
para 933% no final de 1988. O plano não funcionou e a inflação disparou, chegando a 2% ao 
dia no final de 1989. 

Hoje, o consumidor, um comprador mais atento e preocupado com sua 
individualidade e com uma relação custo-benefício mais adequada, começa a deixar para trás 
o ambiente homogêneo e indiferenciado das lojas de departamentos em favor de outros 
formatos. 

 
Reinventado o varejo no Brasil 
 

O propósito deste item é comentar o cenário varejista brasileiro, analisando os 
elementos dominantes em cada período. O mercado norte-americano, por se caracterizar como 
o de maior escala e competitividade e com fortes semelhanças com o varejo brasileiro, será 
um marco para a análise. 

Hammer e Champy, autores de um best-seller sobre o assunto:17,  dizem: 
"Quando alguém nos pede uma rápida definição de reengenharia de uma empresa, 

dizemos que significa "começar de novo". Não significa reformular o que já existe ou fazer 
mudanças tímidas que deixem as estruturas intactas. Significa, isto sim, abandonar 
procedimentos consagrados e reexaminar o trabalho necessário para criar os produtos e 
serviços de uma empresa e proporcionar valor aos clientes". 

Entendemos que fazer a reengenharia de uma empresa significa abandonar velhos 
sistemas e começar de novo. Portanto, é necessário aprender a aceitar as mudanças constantes 
do meio ambiente e reagir com grande velocidade, estar sempre procurando novas e melhores 
maneiras de fazer as coisas que sempre fizeram, mesmo que elas hoje estejam dando certo. 

A título de ilustrar o que dissemos, podemos citar as Lojas Renner, empresa de 
varejo que "reinventou-se". Com muitas décadas de serviços prestados à população gaúcha, o 
grupo teve seu "market share" reduzido no final da década de 70, em face das ações 
agressivas e proativas dos concorrentes que, literalmente, foram adotando estratégias de 
flanqueamento, ou seja, "comendo o mingau pelas bordas". 

                                                 
16 “De volta ao Cliente”  Supermercado Moderno:. Ano 34 nº 01, janeiro 2003, p.37. 
17 Michael HAMMER, 1993. 
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No início dos anos 90, a empresa criou um Conselho de Consumidores para ouvir os 
seus clientes. Uma vez por mês, desde o primeiro semestre de 1993, três diretores do grupo 
reúnem-se com quatro consumidores escolhidos a partir de criteriosa pesquisa que indica dois 
homens e duas mulheres que se enquadram no perfil do público alvo da empresa. 

O Conselho de Consumidores foi apenas uma das ações adotadas no sentido de 
reinventar as Lojas Renner. Em dezembro de 1998, segundo a revista Meio & Mensagem18, as 
Lojas Renner passaram pelo processo de aquisição. A compradora foi a norteamericana J. C. 
Penney, que estava em crise e, através da junção com a Renner, optou pela expansão em 
novos mercados, tornando-se ambas atrativas para novos investidores. 

Acreditamos que, para reinventar o varejo no Brasil, primeiramente, é necessário 
reconhecer que existe um problema. Somente a partir desse reconhecimento é que se torna 
possível implementar um plano. A segunda coisa que acreditamos ser importante é quanto ao 
conteúdo mais estratégico e tem a ver com saber aproveitar as oportunidades existentes. O 
terceiro ponto é revitalizar os centros das cidades. 

O varejo passa hoje por mudanças estruturais, levando à conscientização de uma 
postura mais aberta na implementação de novos modelos de gestão, busca de 
profissionalização, redução de custos, informatização e, principalmente, na procura de um 
relacionamento duradouro com os clientes. Para compreendermos a importância de reinventar 
o varejo, procuramos analisar os elementos dominantes em cada período caracterizando-os em 
nosso estudo. 

 
Década de 70 
 

No final do mandato de Castelo Branco, em 1967, a inflação baixou para 23% 
anuais. A capacidade ociosa da indústria era grande, o custo de vida alto havia acentuado o 
desemprego e a grande concentração de renda. Passado o período de grande recessão, teve 
início o chamado milagre econômico, quando o PIB cresceu, em média, 10% ao ano entre 
1968 e 1973.19 

O período foi muito bom para o varejo. As pessoas se habituaram a comprar em 
supermercados quando foi abolido o Imposto de Valor Agregado e criado o ICM, que retirou 
o custo em cascata. Nesse período surgiu uma classe média de alto poder aquisitivo. A crise 
na década de 70 acentuou-se no mercado internacional em 1973, quando a economia 
brasileira sofreu grande impacto. Caracterizando-se o fim do milagre, a dívida externa cresceu 
rapidamente e a inflação voltou a subir. 

Ao analisar a década de 70, vemos que a preocupação do varejo concentrava-se em 
escolher um ponto, uma localização ideal, que estaria assegurando o elemento mais 
importante para o sucesso da loja: posicionar em uma área de grande fluxo de consumidores, 
com fácil acesso e visibilidade (isso determinaria o sucesso do empreendimento). 

Nos anos 7020, a preocupação básica eram os controles de estoques, sistemas 
financeiros e ampliação de pontos de vendas, procurando concentrar numa grande variedade 
de produtos e grande sortimento a resposta a uma crescente demanda de novidades pelos 
consumidores. 

A crise do petróleo, em 1973, pressionou os preços. O varejo foi forçado a rever os 
valores dos clientes, pois o consumidor queria destacar-se da multidão e aceitava cada vez 
menos comprar onde não pudesse expressar sua individualidade. 

                                                 
18 Meio e Mensagem, 1999, p.47. 
19 “De volta ao cliente”. Supermercado Moderno. Ano 34, nº 01, janeiro 2003, p. 36. 
20 Fred SCHNEIDER. “Andersen Consulting”. Supermercado Moderno, nov. 1995, p.25. 
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No mercado norte-americano o foco era construir "shopping centers" bem 
localizados e os consumidores apareceriam. Na mesma época surgiu, na Europa, o 
hipermercado. Foi criada a rede francesa Carrefour, que chegou ao Brasil em 1974. No 
mesmo período nasceram as indústrias de shopping no Brasil. 

No aspecto tecnológico, a gestão do varejo concentrava-se na gestão de caixas e 
terminais, que tornavam mais controladas as operações de venda. 

No Brasil destacaram-se as lojas tradicionais: Mappin e Mesbla, Lojas Americanas, 
Arapuã e Pernambucanas. Na década de 70, o atributo mais importante para assegurar o 
sucesso concentrava-se na localização. A tecnologia era centrada na gestão de frente da loja e 
controle de estoques. Entre os formatos predominantes em um mercado de massa destacavam-
se lojas de departamentos tradicionais, variedades, "mass merchand", quiosques, catálogos, 
vendas diretas, "shopping centers" regionais e vizinhança. A estratégia de marketing centrava-
se em ser uma opção de compra.  

 
Década de 80 
 

Caracterizada pela concentração do produto como fonte de diferenciação, procurando 
segmentar o mercado em função dos grupos de consumidores com características e hábitos 
similares. 

Nos Estados Unidos apareceram as lojas de fábrica, lojas de ponta de estoque e a 
expansão dos "Category Killers". Estes surgiram como uma alternativa para um consumidor 
mais consciente de seu tempo, oferecendo amplitude e profundidade de estoques em 
categorias específicas de produtos. 

Na década de 80, o setor varejista concentrou-se na ligação via EDI ("Eletronic Data 
Interchange") com fornecedores e reengenharia na cadeia de abastecimento. O desafio era 
conciliar o desenvolvimento de produtos de maneira coordenada, com os pedidos aos 
fabricantes, o controle de qualidade e a distribuição dos produtos. 

No Brasil, os anos 80 foram caracterizados como a década das ilusões perdidas. Com 
inflação de 2% ao dia e grandes dificuldades econômicas, a década provocou um período de 
racionalização das operações no varejo, com as taxas de juros elevadas para as vendas 
financiadas e um mercado que se mostrava recessivo. 

Esse período apresentou-se favorável à grande expansão do "franchising", 
concentrando-se nos formatos de lojas especializadas. 

Conforme dados do Guia de Franchising, 11ª edição (1998), poucos são os ramos de 
negócios que, no Brasil, têm apresentado crescimento tão acelerado como as franquias. O 
crescimento desse segmento foi o caminho escolhido nessa década por muitas empresas: no 
setor de confecções, Ellus, Benetton, Company, Zoomp e Fórum; no setor de cosméticos, O 
Boticário, Água de Cheiro e Clorofila; o "fast food" foi liderado pelo Mc Donald´s, Bob´s e 
KFC. Em síntese, na década de 80 o paradigma era centrado no produto como fonte de 
diferenciação. Do mercado de massa, mudança para o mercado segmentado. Quanto à 
tecnologia, eram utilizados os sistemas de gestão de informações como: MIS Sistemas de 
Informações Gerenciais ("Management Information System"). No controle de estoque eram 
utilizados os MPS´s ("Merchadise Planning Systems"): Sistema de Planejamento de 
Mercadorias. Era utilizado para o controle de estoque pelos funcionários o VMI - "Vendor 
Management Inventory" e para gestão dos centros de distribuição o WMS - Warehouse 
Management System". O MPS permitia aos varejistas fazer previsões de vendas, compras e 
distribuição de produtos nos seus aspectos físico e financeiro. 

A predominância era das lojas de departamentos especializados, de descontos, lojas 
especializadas e "outlet malls" (centros comerciais montados longe dos centros comerciais 
mais tradicionais, que contavam com lojas de fábrica ou de saldos dos próprios varejistas). A 
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estratégia de marketing utilizada consistia em oferecer produtos diferenciados para um 
mercado mais segmentado. 

 
Década de 90 
 

Pode ser denominada de "Começar de Novo". Com inflação de 4000%, Fernando 
Collor tomou posse em 1990, reintroduziu o cruzeiro e bloqueou por 18 meses contas 
correntes, poupanças e investimentos acima de Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros), 
abrindo o mercado para os produtos importados. 

Com a inflação em baixa, mas com recessão, maior desemprego, quebra de empresas 
e crescimento negativo do PIB (menos de 5%)21, o presidente, desmoralizado por denúncias 
de corrupção, renunciou após pedido de impeachment aprovado pelo Congresso Nacional. 
Assumiu Itamar Franco, que trouxe outros planos anti inflacionários, valorizou a moeda 
brasileira em relação ao dólar e aumentou o poder de compra da população, causando 
explosão de consumo. Com a inflação controlada, a economia se recuperou em 1994. O 
ministro da Fazenda de Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso se elegeu Presidente da 
República neste ano, dando continuidade ao Plano Real em seu primeiro mandato. No seu 
segundo mandato (1998), continuaram as privatizações. O País sofreu com crises financeiras e 
cambiais, que desvalorizavam o Real gradativamente, aumentou o desemprego, o consumo e 
o PIB caíram, afetando o varejo de forma assustadora. 

O foco do varejo nas décadas anteriores, centrado no produto, passou a ser a atenção 
ao cliente, procurando conhecê-lo melhor a partir de seus hábitos, atitudes e comportamento. 
A segmentação de mercado deu origem ao marketing de nichos, onde as marcas e lojas, para 
assegurar seu posicionamento, voltavam seu foco para grupos de consumidores com 
características comportamentais similares. 

Além de oferecer produtos, como fazem todas as empresas varejistas, surgiu a 
necessidade de encontrar os clientes. O uso da tecnologia efetivamente começou a migrar dos 
sistemas operacionais de gestão para preocupações diretamente ligadas ao monitoramento do 
comportamento do consumidor. Desenvolveu-se o conceito de micromarketing, que propunha 
a adequação do sortimento de produtos e marcas de acordo com as características e o perfil 
dos consumidores de cada micromercado. 

Surgiram os sistemas ligados a marketing de banco de dados ("database marketing") 
e ECR ("Efficient Consumer Response"), que consiste na cadeia de suprimentos para acelerar 
o tempo de resposta ao mercado. 

Houve uma explosão da oferta de softwares de gestão, denominados ERPs 
("Enterpise Resource Planning"), ou seja, Planejamento de Recursos Empresariais, tais como 
SAP, BAAN e People Soft. A vantagem era que os processos administrativos, financeiros e 
contábeis fossem controlados e organizados por um único sistema. 

Na década de 90 ocorreu a internacionalização do varejo, período marcado por 
fusões e aquisições das empresas varejistas que sucumbiram às pressões de um mercado 
inflacionário. No período de 1994 para 1995, segundo análise da empresa de consultoria 
Gouvêa de Souza & Marketing Distribuição e Varejo, o número de fusões no Brasil foi de 
175 e 212 no ano de 1998. De acordo com a Revista Supermix, em 1999 não se passou um 
único mês sem que houvesse pelo menos um anúncio de aquisição de lojas no varejo. 

A primeira metade da década de 90 terminou com o mercado vivendo o Plano Real e 
o varejo buscando o consumidor com poder aquisitivo recuperado, mas sofrendo a entrada dos 
concorrentes internacionais, o que forçava o varejo brasileiro à profissionalização, pois estava 
diante da globalização. Nesta, é solicitado ao varejo que se oriente para o mercado, portanto, 
                                                 
21 Ibid, p.38. 
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deverá afastar-se da antiga mentalidade do "fazer e vender" para uma nova abordagem do tipo 
"perceber e reagir". Segundo Souza e Serrentino22, as empresas devem superar as expectativas 
em relação a valor, emoção ou concorrência. 

O varejo virtual surgiu como uma das melhores alternativas para o atendimento e 
satisfação de uma fatia significativa dos consumidores. A Internet abriu novas oportunidades 
como canal de venda e relacionamento com clientes (B2C), integração com fornecedores e 
parceiros (B2B) e atuando como facilitador nas relações entre consumidores (P2P) e na gestão 
de conhecimento e comunicação nas empresas. 

Esse cenário viabilizou o aumento da oferta de produtos em lojas com mais 
variedade e profundidade de estoques, acompanhando as tendências internacionais. 

As marcas tradicionais do varejo brasileiro começaram a desaparecer na segunda 
metade da década de 90 (Mappin, Mesbla, Paes Mendonça, Lobrás e G. Aronson), vítimas da 
inadequação da gestão e do modelo financeiro adotados. Elas não conseguiram adaptar-se aos 
novos desejos do mercado e, dependentes da gestão do imediatismo empresarial, tomar 
decisões a curto prazo, uma vez que fazer planejamento em um cenário de incertezas é 
comprometedor. 

Apesar de terem sido grandes as mudanças ocorridas na década de 90, o equivalente 
a trinta anos do mercado global, muitas das soluções utilizadas no mercado internacional são 
pouco utilizadas no mercado brasileiro, segundo Souza e Serrentino23, "Vendor Management 
Inventories”, sistemas de gestão de estoque pelo fornecedor, “merchandise planning" e gestão 
de programas de fidelidade. Portanto, os que obtiveram sucesso foram os varejistas que 
centraram suas decisões no consumidor procurando onde, o que e quando comprar, 
compreendendo que as vendas dependem da motivação no momento da compra. 

Para melhor entendimento da década, ela foi separada em dois períodos. 
O primeiro, compreendido entre 1990 e 1995, quando o foco central era o 

consumidor, o rei soberano: em termos de tecnologia começou a migrar dos sistemas 
operacionais de gestão para o monitoramento do comportamento do consumidor. As empresas 
começaram a utilizar sistemas ligados a marketing de banco de dados como DBM ("Data 
Base Marketing") e ECR ("Efficient Consumer Response"). Centrados na integração da 
cadeia de suprimentos e em programas de fidelidade, os relacionamentos entre Varejo e 
Fornecedores desenvolveram-se através do sistema EDI ("Eletronic Data Interchange" ou 
Intercâmbio Eletrônico de Informações). Quanto à gestão, eram utilizados os softwares 
denominados ERPs ("Enterprise Resource Planning" ou Planejamento de Recursos 
Empresariais). 

Quanto ao formato das lojas, predominavam as lojas multiespecializadas, temáticas, 
"home TV shopping", clubes de atacado, sortimento limitado, "Power Centers" e "Festival 
Malls". Nessa época houve a grande expansão do varejo internacional, com evolução no 
número de fusões e aquisições, basicamente centrando-se o varejo em nichos e procurando 
atender desejos específicos. 

No segundo período, de 1996 a 2000, predominou a disputa pelo consumidor. 
Procurando encantá-lo, o paradigma predominante era a polarização centrada nas 
necessidades do cliente, utilizando-se um marketing "one to one". Formatos predominantes 
estavam centrados no varejo - razão, emoção e conveniência. Surgiu a tecnologia centrada no 
CRM ("Customer Relationship Management"), com a Internet abrindo enormes oportunidades 
como canal de venda e relacionamento com clientes (B2C), com fornecedores (B2B) e na 
relação com os consumidores (P2P). Os formatos predominantes eram Superbox, "Category 
Killers", Ultra Especializados e Internet. 

                                                 
22 Marcos Gouvêa de SOUZA & Alberto SERRENTINO, 2002, p.101. 
23 Ibid, p.112. 
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Administrando o varejo: perspectivas, desafios e tendências 
 

O varejo no Brasil está passando por um novo ciclo de expansão. Como já foi visto, 
foram inúmeros os planos econômicos que forçaram os varejistas a buscarem novos 
caminhos. A complexa sociedade de consumo deste novo século, está cada dia mais afluente e 
mais fragmentada e isso requer uma nova visão da aplicabilidade do marketing no varejo. 

Foram avaliadas as mudanças que estão acontecendo hoje, procurando mostrar aos 
administradores do varejo os desafios que o segmento aponta, bem como delinear 
perspectivas para assegurar um varejo com as especificidades de um país que tem grande 
potencial de crescimento, mas com muitas mudanças nos campos social, econômico e 
tecnológico. 

 
Aspecto social e demográfico - perfil da população 
 

Acentua-se a mudança do perfil da população brasileira. A expectativa de vida do 
brasileiro amplia-se e a média de idade é de 62 anos para o homem e 74 para a mulher. 

De acordo com o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, haverá uma 
significativa parcela de jovens (projeta-se um crescimento de 2,5% ao ano), crescimento esse 
que não é acompanhado pelo crescimento da economia. Para oferecer emprego a essa parcela 
de jovens é necessário que o PIB (Produto Interno Bruto) eleve as taxas ao redor de 7% ao 
ano. Não ocorrendo isso, o cenário será de desemprego. Analisando a evolução do PIB, nota-
se que cresceu, em média, 10% ao ano entre 1968 e 1973. De lá para cá o aumento foi inferior 
aos 7%.24  

A população, de acordo com o Censo 2000, alterou-se: são mais idosos e mais 
mulheres. O Brasil ficou mais velho, mais feminino, mais urbano e mais alfabetizado, mas 
com grandes diferenças sociais: 
• mulheres somam 40% da força ativa de trabalho; 
• 26% das famílias são chefiadas por mulheres; 
• aumentado o número de mulheres idosas em 2000 ( Censo aponta 5,6 milhões de 

mulheres com mais de 65 anos)e projeta-se, para 2050,que esta população feminina supere 
os 23 milhões; 

• hoje o Brasil tem cerca de "um Uruguai" a mais de mulheres; no Censo 2000 havia 96,9 
homens para cada grupo de 100 habitantes, assim, em números absolutos eram 2,6 
milhões de mulheres sem par na sociedade brasileira.25  

• casais com menos filhos; na década de 50 as famílias eram mais numerosas e a mulher 
tinha em média 6,2 filhos; em 2000 tinha apenas 2,3 filhos. Isso altera o comportamento 
da família, pois, na medida em que a taxa de natalidade cai, a importância dos filhos 
aumenta. Em outra análise, são influenciadores na compra de novos produtos; 

• com maior número de separações; na década de 90 (o número de divórcios e separações 
judiciais caiu 32,5%, enquanto o número de casamentos passou de 5,1% para 4,3%); entre 
os anos de 1991 e 1998, o papel de dona de casa deixou de ser uma atividade exclusiva da 
mulher, notando-se uma mudança de identidade. Homens passaram a ser "donos de casa", 
não por deixarem de ser machistas, mas por mudanças comportamentais; 

• escolaridade mais instruída; o brasileiro ficou mais exigente com o aumento da taxa de 
alfabetização a partir dos 5 anos (segundo o IBGE saltou de 68,7% em 1980 para 83,2% 
em 2000). Mais instruído, o brasileiro tende a buscar informações, o que influencia seus 
hábitos de consumo.; 

                                                 
24 “De volta ao cliente”. Supermercado Moderno. Jan/2003. p.36. 
25 O Estado de São Paulo, 31/12/2001, p. A-7. 
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• centros urbanos; hoje, 81% da população vivem nas cidades; há 50 anos era diferente, pois 
a zona rural abrigava 63,8% dos brasileiros. Assim os desejos e aspirações hoje são 
completamente diferentes daqueles de quem viveu ou vive no campo; 

• negros; 45% da população é formada por negros e pardos. Para o varejo é importante estar 
atento às necessidades e desejos do consumidor para transformá-los em produtos 
compatíveis. A Unilever aproveitou o nicho de mercado e lançou Vasenol Pele Morena e 
Negra e o sabonete Skincare para peles morena e negra. Também já se encontra no 
mercado o curativo para pele negra; 

• consumidor "Single"; mais de 4 milhões de brasileiros vivem sozinhos hoje, segundo o 
Censo 2000 (há 20 anos 6% dos lares eram habitados por apenas um morador, hoje este 
índice subiu para 9,2%) e este segmento prefere pratos congelados, alimentos 
processados, embalagens menores, porções individuais, novidades, pois evita 
desperdícios; 

• classe C (renda familiar de quatro a dez salários mínimos); em oito anos surgiram 3,4 
milhões de novos domicílios; segundo "The Boston Consulting Group", somando-se as 
classes C, D e E chega-se a cerca de 120 milhões de pessoas que movimentam R$ 235 
bilhões por ano. Em uma década, as classes C e D passaram a responder por 57% das 
vendas de medicamentos, 45% do vestuário, 48% dos eletrodomésticos e 51% dos 
celulares.26 

 
Diante da análise dos fatores sociais e demográficos, cabe ao varejo traçar seu 

horizonte estratégico, procurando adequar-se às novas tendências que o mercado aponta, 
revendo estratégias possíveis e permeando o atendimento aos desejos e necessidades de um 
consumidor futuro com oferecimento de produtos aos segmentos emergentes. 

O varejo precisa criar ofertas inusitadas de produtos e serviços, procurando seduzir e 
conquistar os clientes e oferecendo serviços. Entrega de alimentos prontos, 
redimensionamento de moradias, ofertas maiores de lojas de entretenimentos, estabelecimento 
de parcerias com a indústria são estratégias para acoplar serviços e garantias adicionais. 

O varejo tradicional deverá mudar para um varejo moderno e "on line", orientando-se 
para necessidades mais específicas de consumo. Diferentes formatos de canais de distribuição 
necessitarão de um novo marketing, redefinido por um marketing de varejo mais 
personalizado. Este deverá buscar um novo posicionamento, que mostre mais a emoção do 
produto do que os atributos e benefícios óbvios, apelando pelo varejo emoção, procurando 
valorizar na compra o intangível, o inesperado, que justifique pagar um preço coerente com o 
valor percebido pelo cliente. 

Os produtos de ontem não garantem o sucesso de amanhã, portanto, repensar o 
negócio incluirá reavaliação de produtos, serviços e até mesmo do foco do negócio. A busca 
de novas, grandes e importantes oportunidades deverá ser permanente. 

 
Aspecto tecnológico - varejo virtual  
 

A tecnologia vem mudando a maneira de relacionamento entre as pessoas e 
impactando no varejo, levando-o a rever suas formas de oferta de produtos-serviços. A 
tecnologia fez emergir um consumidor que é muito mais bem informado e atualizado, 
tornando-se, por conseqüência, mais seletivo e discriminante. Tanto as pessoas como as 
empresas passam a acessar informações sobre o que gravita em torno delas e o que acontece 
no mundo. Os códigos de barra, os negócios fechados pós e-business e as lojas virtuais fazem 
parte dessa era, que procura usar tecnologia a serviço da conveniência. A nova geração deve 
                                                 
26 Exame, 15/01/2003, p.93. 
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aumentar o uso da Internet para negócios. Os negócios "on line" nos Estados Unidos, em 
1999, chegaram a US$ 20 bilhões27; no Brasil, o varejo "on line" movimentou R$ 444 milhões 
em novembro de 2002, representando 2,8% do varejo total no país.28 

Pesquisa da Forrester Research Inc.29 mostra que o comércio eletrônico mundial 
valia mais de US$ 50 bilhões em 1998 e que ele chegará à casa dos US$ 6,79 trilhões em 
2004. 

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. As novas tecnologias de rede estão fazendo com que o setor de varejo ocupe 
espaços em rede "on line" para oferecer produtos-serviços por computador, e, futuramente, 
pela TV interativa. 

Evidentemente, uma organização virtual não precisa manter contato com seus 
clientes unicamente no ciberespaço30, porém inegavelmente é mais fácil e rápido construir um 
"site" eletrônico31 do que montar uma loja física. 

Pesquisa realizada pelo Instituto IDC Brasil, ao comparar 2000 e 2001, mostrou 
aumento em 125% na soma das transações de B2B (entre empresas) e B2C (entre empresas e 
consumidores finais). O crescimento foi de 78%, se comparado ao ano anterior. De acordo 
com estimativas feitas, os negócios B2C em 2002 chegaram a US$ 6,2 bilhões, contra US$ 
4,3 bilhões em 2001 e US$ 1,9 bilhão, em 2000.32 

Um dos grandes problemas apresentados pelas lojas virtuais era quanto à entrega dos 
produtos. Em 2002, chegou a um nível de satisfação de 70%, de acordo com E-bit da Price 
Waterhouse Coopers. 

 
 

Vendas "online" no Brasil (valores em US$ mil) 
TRANSAÇÃO 

B2B 
2000 2001 2002* 

1.771.653 3.835.580 5.394.557 
Crescimento                                116%                                 41% 

B2C 
2000 2001 2002* 

151.991 490.792 874.520 
Crescimento                                  223%                                78% 

TOTAL 
2000 2001 2002* 

1.923.644 4.326.371 6.269.077 
Crescimento                                  125%                                 45% 
Fonte: ICM, IDC Brasil - versão agosto 2002 (*) Projeção 

 

                                                 
27 Gazeta Mercantil. 29/02/2000, p.12. 
28 mmbymail@mmonline.com.br – Forrester, Research Inc., 2000 (Informativo publicado diariamente pela 
Mmonline) 22/01/2003. 
29 David GRAYSON & Adrian HODGERS, 2002, p.17. 
30 A palavra CIBERESPAÇO, ou espaço cibernético, surgiu no romance neuromancer, de Willian Gilson e 
passou a ser usada como sinônimo do universo digital que existe dentro das redes de computadores. 
31 Site eletrônico é um espaço na rede mundial de computadores, a Internet, onde a empresa pode oferecer seus 
produtos e realizar vendas. O termo site – (sítio ou local) é apropriado, pois facilita a compreensão do algo que é 
apenas um espaço de memória em um computador. 
32 Marina BASTOS,. 2002, p. 52. 
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Para o varejo pensar de forma digital deverá usar a tecnologia para examinar dados 
reais, acompanhar as interações com os consumidores e cavar informações para atender 
melhor as pessoas. 

Certamente a loja virtual é uma inovação, pois vai até o cliente com o objetivo de 
oferecer bens e serviços para consumo de forma mais cômoda e rápida, podendo estabelecer 
os rumos a serem tomados na tentativa de definir uma das novas relações de compra e venda. 
Esse modelo de venda deverá provocar as maiores transformações no mercado desde o evento 
da massificação, favorecendo o incremento do potencial competitivo das empresas que 
puderem e souberem implementá-lo. 

O processo de compra por computador é uma inovação e certamente deverá ser 
aperfeiçoado por parte do varejo, procurando facilitar ainda mais o ato de comprar sem 
necessidade, no intuito de transformá-lo num atividade agradável. Com o varejo virtual, que 
não é mais um projeto para o futuro e com o qual sabemos que teremos que conviver, o 
varejista não precisa se preocupar com o possível extermínio do tipo de loja que opera hoje. O 
que é necessário é adaptá-la às novas exigências do consumidor, isto porque essa tendência 
deverá se manter daqui para a frente. O varejo tradicional não deixará de existir, mas começa 
a haver uma pulverização dos tipos de lojas sem um formato predominante. 

É importante ressaltar que, por melhor que seja a tecnologia digital, alguns pontos 
devem ser repensados, uma vez que pode criar sentimentos negativos ao invadir a privacidade 
das pessoas. É necessário não esquecer o Marketing de Permissão. Segundo Godin33, o risco 
de comprometer a privacidade de alguém é, com certeza, a principal razão dada pelos 
consumidores para não efetuarem compras "on-line" e para não aceitarem participar de 
promoções e programas de marketing "on-line". Para não abusar do poder digital, apontamos 
três princípios que podem ajudar a estabelecer este relacionamento de forma duradoura: 
• não peça aos consumidores informações pessoais; 
• use as informações criteriosamente (se os consumidores concordam em fornecer 

informações pessoais, use-as, mas faça-o de forma criteriosa e procure não os 
sobrecarregar com materiais de marketing e de vendas); 

                                                 
33 Seth GODIN, 2000, p. 144. 
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• não peça informações se você não for usá-las. 
O varejo virtual deve primar pela satisfação do cliente, ou seja, deve ser como uma 

linda e sedutora mulher capaz de fazer tudo para agradar. Ele vende emoções e o varejo 
virtual deverá recolher um grande número de informações sem que o cliente sinta-se invadido, 
e traduzí-las na criação de estratégias de marketing dirigidas a grupos de consumidores, 
melhorando, assim, a parceria com seus fornecedores. É importante respeitar a 
individualidade dos clientes e procurar criar a emoção que toda compra física pode causar. 

 
"Shopping Centers": mudanças a considerar 

Os "shopping centers" estão aumentando sua fatia no mercado de varejo, tirando o 
lugar do varejo tradicional de rua. O setor de “shopping centers” vai investir R$ 4,9 bilhões na 
construção de 77 novos empreendimentos, que estarão em funcionamento até 2004, segundo o 
5º Censo Brasileiro de "Shopping Centers" da Associação dos Lojistas de "Shopping" 
(Alshop). 

A tendência que está prevalecendo nos novos empreendimentos é de "shopping" 
tradicionais, voltados para consumo popular, com centros de compras, lojas âncoras, área de 
alimentação e serviços. 

De acordo com a Alshop, o crescimento de 6,83% na indústria nacional de 
"shopping" colocou o Brasil como líder na América Latina. 

O que leva o consumidor a comprar em "shopping" é o conforto, comodidade, 
segurança e a praticidade, mas ele quer ter certeza de que não pagará muito mais por isso. 

Segundo Parente34, "nenhuma outra variável do mix varejista provoca tanto impacto 
inicial no consumidor como a loja em si. O tamanho da loja, a iluminação, os odores e 
perfumes, as paredes, apelo ao tato, som, apelo ao paladar são, entre outros, os fatores  
chaves do cenário da loja". 

O clima do "shopping center" e das suas lojas, em especial, devem acompanhar 
tendências de "layout" e se inserir num projeto estimulante de alegria e sensualidade. É 
necessário saber agregar valor, através de serviços e lazer, aos "shopping centers" brasileiros, 
tendência já utilizada pelo Morumbi Shopping, em São Paulo. Sua Praça do Mercado, com 
espaço de 800m2 para barracas de frutas e legumes, lojas de flores e secos e molhados, 
inaugurada em 1992, será fechada e será substituída por uma área de entretenimento.35 

O "shopping center" representa um grande sucesso para os lojistas e está crescendo 
devido ao culturamento do consumidor, que já aprendeu a conviver com esse tipo de 
comércio. A indústria brasileira de "shopping" fatura R$ 25 bilhões por ano,  como pode ser 
visto na tabela referente ao segmento no Estado de São Paulo. 

 
 Capital Paulista Estado de São Paulo Brasil 
Número de shopping 40 91 251 
Em operação 37 86 226 
Em construção 3 5 25 
ABL m2* 1,2 milhão 2,4 milhões 5,7 milhões 
Vagas para carro 102.018 182.228 397.723 
Lojas satélites 8.242 14.877 37.933 
Lojas âncoras 173 325 736 
Cinemas 185 390 1.009 
Empregos 90.000 187.000 441.130 
*Área bruta locável por metro quadrado. Fonte: Abrasce/Dados consolidados em 29/10/2002 

                                                 
34 Juracy PARENTE, 2000, p. 293. 
35 Ana Paula NOGUEIRA, p.C-2, 09/01/2003. 
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Marcas próprias: valor agregado para o varejo 
 

Uma das formas de ofertar os produtos aos consumidores é feita através dos 
varejistas, possibilitando escolha e comparações entre as marcas disponíveis. Identificar um 
produto de forma que o diferencie dos demais existentes no mercado é o grande desafio para 
as marcas. 

A competição no varejo foi acentuada a partir de meados de 1994. Com a 
estabilização econômica do Brasil, o varejista tem sido obrigado a buscar maior eficiência 
operacional e a melhorar seus serviços, procurando buscar ferramentas de diferenciação. 
Observa-se a ampliação de comercialização pelas marcas próprias. Os produtos, antes 
ofertados apenas com a marca do fabricante começam a ser apresentados também com as 
marcas dos varejistas. 

Mc Goldrick36 diz que marcas próprias são "produtos vendidos sob o nome de uma 
organização de varejo, os quais são vendidos exclusivamente através de pontos-de-vendas 
dessa organização". 

O varejo brasileiro apresenta fortes tendências de crescimento:  
• segundo a ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados), representa 10% do 

faturamento nos supermercados brasileiros (nos EUA e Europa chegam a 30%)37 e a 
previsão é de crescimento entre 20 e 30% nas vendas; 

• a pesquisa Nielsen38 sobre o panorama do mercado brasileiro mostra que, de 2001 para 
2002, apesar de o número de categorias não aumentar, existe um significativo crescimento 
em número de marcas e cadeias que aumentaram o número de categorias trabalhadas, com 
um crescimento de 33% no último ano, no que diz respeito ao número total de itens de 
marcas próprias, ou seja: no ano 2000, 10568 itens; em 2001, 15493 e 2002, 20681; 

• a marca própria propicia a minimização da concorrência no varejo ao vender um item 
exclusivo (Pintel e Diamond, 1971)39; 

• até 1998, os produtos de marcas próprias eram estereotipados como produtos baratos e de 
qualidade inferior, hoje os próprios fornecedores já oferecem produtos de marcas 
próprias40; 

• no varejo de farmácias há um crescimento de marcas próprias com seu logotipo - 
aparecem principalmente em itens de primeiros socorros, higiene pessoal e cosméticos - 
representando 26% do seu faturamento, segundo a Abrafarma (Associação Brasileira de 
Redes de Farmácia).41 

O uso da marca própria pelo varejo vem assegurando maior diferenciação para seus 
produtos. 

Dentro da tendência de marcas próprias, Russo42 ressalta que, para se obter pleno 
sucesso com as marcas próprias procurando criar e manter uma marca de valor, os 7Cs devem 
ser constantemente revistos (7Cs: concretização, conceituação, comunicação, compromisso, 
convergência, continuidade, contemporaneidade). 

Em um cenário econômico estável, o varejo deve utilizar-se da marca própria para 
agregar valor ao produto, possibilitando maior competitividade e relatório patrimonial. Nos 
produtos nos quais há o fenômeno da comoditização, a regra é baixar ao máximo os custos 
para resistir à pressão sobre o preço. 
                                                 
36 Peter J. MCGOLDRICK, 1990. 
37 A. V. GONZALIS, p.64-66, março 1998. 
38 Pesquisa Nielsen. Marcas Próprias 2002, (oitavo estudo anual). 
39 Gerald PINTEL e Jay DIAMOND, 1971. 
40 Cristiane Menezes OLIVER, 2001, p. 204. 
41 “Marcas Próprias Novos Produtos. Venda Mais, p.12, dezembro 2002.  
42 Elio RUSSO, 1997, p. 24-36. 
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"Franchising": uma nova rede de distribuição 
 

O sistema de "franchising" no Brasil iniciou-se quando foram concedidas as 
primeiras franquias de distribuição de combustíveis, vendas de automóveis e engarrafamento 
de bebidas. Consolidou-se nos anos 80 e expandiu-se na década de 90, fazendo do Brasil o 
terceiro maior país franqueador do mundo - ficando atrás somente dos Estados Unidos e do 
Japão.43 

Segundo Cobra44, franquia é o representante varejista exclusivo de uma marca de 
fábrica. Comercializa, mediante contrato, uma marca, agindo como se a loja fosse do 
fabricante. O franqueado tem obrigações perante o franqueador para divulgar a marca e, 
eventualmente, treinar vendedores autônomos da marca. 

O consultor Marcelo Cherto, presidente do Instituto Franchising (2002), tem 
registrado atualmente crescimento médio de 7% a 10% ao ano. 

De acordo com a Associação Brasileira de Franchising, ABF, após cinco anos de 
franquia, 80% dos negócios continuam em operação, enquanto no comércio independente só 
20% das lojas se mantêm abertas após o mesmo período. Dados da ABF revelam a existência 
de 53 mil unidades franqueadas em todo o território nacional. Em 2001 estas responderam por 
um faturamento de R$ 25 milhões. 

O reflexo desse setor não poderia ser mais benéfico para o mercado varejista, pois o 
setor de bens de consumo duráveis cada vez mais se envolve diretamente com o consumidor 
final. 

Com a internacionalização do varejo, as franquias serão estratégias para assegurar a 
expansão internacional destacando-se duas opções: por meio de um franqueado "master" ou 
por franquias diretas. 

No primeiro caso, o franqueador estabelece um contato com um único franqueado 
por país ou região, o qual, em seguida, monta uma rede de subfranquias individuais. 

No sistema de franquias diretas, o franqueador entra em acordo diretamente com 
vários franqueados individuais de determinado país ou região, em geral delimitando a área de 
atuação de cada franqueado. Para assegurar o sucesso do sistema, Pinheiro45 diz que as redes 
de franchising, nesse novo século XXI, deverão integrar e fazer uso de todo o conhecimento 
de seus franqueados e deverão ser mais participativas. Além de gerar conhecimentos e 
resultados que agregam e subtraem valor para a marca, será possível implantar essa nova 
dinâmica através do "e-learning", que as empresas começam a chamar de Universidade da 
Marca, com o objetivo central de agregar valor para a marca e levar a rede ao topo da 
competitividade. 

 
Supermercados: mudanças a considerar 
 

Pela própria competência e com uma economia estável, o auto-serviço apresenta 
desempenho invejável. Em 2001 as vendas alcançaram R$ 79,2 bilhões, registrando 
crescimento nominal de 10% sobre 2000.46 

O auto-serviço caracteriza-se por provocar a compra por impulso; por esse motivo, 
os produtos devem estar bem expostos nas prateleiras, gôndolas e expositores. O cenário do 
produto deverá ser concentrado no marketing de "merchandising" incluindo as técnicas para 
exibição do produto e promoção de vendas. 

                                                 
43 “Franchising um aliado em tempos de crise”. Folha de São Paulo. Informe Publicitário, 29/10/2002, p.1. 
44 Marcos COBRA,. 2003 p. 272. 
45 Marcelo PINHEIRO, 28/02/2003, p.4. 
46 “Mudanças e Avanços”. Supermercado Moderno, p. 11, janeiro/2003. 
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Segundo Fred Schneider47, consultor internacional da "Andersen Consulting", as 
pessoas vão aos supermercados por três motivos: adquirir produtos, resolver incertezas e 
como entretenimento, formando tipos diferentes de consumidores que transitam entre essas 
circunstâncias e irão satisfazer tais necessidades em locais diferentes e através de diferentes 
formas de compras. 

Estudos apontam novos modelos de supermercados: 
• americanização das lojas: há maior variedade dentro dos hipermercados, com a 

preocupação de se formarem "lojas dentro da loja", uma espécie de nichos especializados; 
• tendência de criar dois tamanhos: para os grandes centros urbanos e para as cidades do 

interior. 
O setor supermercadista é um dos setores da economia que mais se utiliza de 

estratégias e ações de marketing em que as "batalhas" que se travam pela conquista do cliente 
ocorrem dentro ou fora de suas áreas de vendas. 

Estudos mostram que o supermercado do futuro será mais fragmentado, por 
especialidades. 

Com a falta de tempo das pessoas, a oferta de alimentos deverá ser cada dia mais 
elaborada, ou seja, deverão atuar como verdadeiras praças de alimentação, com comida para 
ser degustada no local ou levar para casa ou, ainda, para entrega domiciliar. 

 
Marketing social no varejo 
 

O marketing social será diferencial para as organizações varejistas, pois se pode 
vislumbrar um futuro promissor. Atentar para o grande desafio da inclusão social e melhor 
distribuição de renda irá assegurar consumidores predispostos a consumir.  

Segundo Feldmann48, "metade dos 50 milhões de famílias brasileiras não participam 
regularmente do consumo". Cada vez mais pessoas na sociedade estão desejosas de uma 
mudança social: mudanças em sua forma de vida, na economia e em seus sistemas sociais, no 
seu estilo de vida e em suas crenças e valores. Não se deve confundir Marketing Social com 
Marketing para causas sociais. No primeiro, o principal impacto será a transformação da 
sociedade, na qual a empresa ou instituição está inserida; já no marketing para causas sociais, 
serão mais evidentes os retornos financeiros ou de imagem, diretamente voltados para a 
empresa ou instituição. 

O Marketing Social propõe a evolução da filantropia pura e simples para iniciativas 
de participação efetiva na sociedade, não é uma política de doação e sim de atuação do 
mercado. 

Segundo Drucker49, "no amadurecimento de uma empresa, ela não pode pensar 
apenas na taxa de retorno que oferece aos acionistas. Valores mais complexos como o bem-
estar dos empregados e da comunidade são peças-chave para estimular a organização a 
buscar ou manter a liderança". 

A empresa preocupada com o social certamente terá a retribuição da imagem da 
marca corporativa. 

Um projeto social coloca marca na sua empresa, não somente produtos e define a sua 
companhia como uma organização séria, um cidadão corporativo, uma empresa com 
conteúdo, com integridade. As empresas serão vistas e julgadas pelos mesmos padrões com 
que costumamos julgar indivíduos, não pelo que fazem, mas pelo que são. Como afirma 

                                                 
47 Fred SCHNEIDER,  1989, p. 3-19. 
48 Paulo FELDMANN, 25/11/2002, p.51. 
49 Peter DRUCKER, 2001, p. 24-25. 
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Stephen Kanitz50, "no mercado de ações, os papéis das companhias que investem em projetos 
sociais ou ligados ao meio ambiente já são vistos como mais atrativos". 

O consumo de produtos socialmente responsáveis e os produzidos por comunidades 
de baixa renda, por meio de projetos que visam a profissionalização e a auto sustentação dos 
seus moradores, vem conquistando um grande número de simpatizantes. 

O SENAC/São Paulo, por meio do seu programa Moda na Comunidade, formou 
mais de 1,5 mil costureiras e monitoras de oficinas de costura de organizações sociais. O 
próximo passo será vender os produtos feitos pelas alunas.51  

Concordamos com Grayson & Hodgers52 quando dizem, em seu livro Compromisso 
Social e Gestão Empresarial, que as organizações empresariais deverão fazer uma revolução 
na relação da empresa com a comunidade, clientes, fornecedores e funcionários. 

Se a função da companhia é gerar riqueza, nada mais justo que esta seja melhor 
distribuída entre todos os que ajudam a produzí-la. A preocupação com saúde, direitos 
humanos, diversidade cultural, ecologia e meio ambiente não deve ficar restrita à agenda de 
movimentos sociais, deverá estar presente na pauta do mundo corporativo. A empresa que não 
se envolve hoje pode ser a que não sobreviva amanhã. Qualquer empresa, e em especial as 
organizações varejistas, precisa dar atenção ao bem estar das comunidades que lhe dão lucro. 
Tudo o que acontece com a empresa interessa à sociedade, então tudo o que ocorre na 
sociedade também deve interessar às empresas. 

 
Inovar é o que interessa para o varejo 
 

Reinventar, inovar, reposicionar em um cenário de competição acirrada serão 
caminhos imprescindíveis para melhorar os resultados das empresas de varejo. 

A preocupação com o trabalho das empresas de varejo, cenários, tecnologias e 
estratégias por elas utilizadas certamente trará contribuições teóricas para a sua administração, 
mostrando que é um setor em constantes mudanças, no qual os profissionais do varejo adotem 
posturas mais abertas e convivam com as idéias diferenciadas, mesmo que, às vezes, elas 
fujam do tradicional. 

Na parte final deste estudo, a proposta é fazer um exercício de futurologia para 
responder ao novo cenário que se vislumbra no século XXI, tendo como base um modelo 
teórico denominado por Souza & Serrentino de multivarejo.53 

O paradigma do Multivarejo: define-se como o núcleo de uma órbita em torno do 
qual gravitam os satélites Multicanal, Multimobilidade, Multivarejo-nação, Multiparceiros, 
Multiunicidade e Multitalento. 

Analisaremos cada componente para compreender as mudanças frente aos desafios 
com os quais o varejo poderá se deparar. 

Multicanal é a relação entre o varejo e o “e-commerce”. Estudo realizado pelo 
“Institute Boston Consulting Group” mostrou que, no segundo semestre de 2000, os varejistas 
multicanal já eram detentores de 52% das vendas via Internet. A Internet aparece como um 
canal complementar cada vez mais integrado a outros canais de venda. É claro que o e-
commerce não irá substituir o varejo tradicional. Os segmentos como informática, livros, 
música, games, turismo apresentam maiores participações de vendas via Internet. 

O varejo tradicional deve inovar para propiciar momentos prazerosos no ato da 
compra, pois a empresa virtual tem conhecimento individual do cliente com crescentes 

                                                 
50 Stephen KANITZ,. 2001. 
51 Meio e Mensagem, 25/11/2002, p. 52. 

52 David GRAYSON & Adrian HODGERS, 2002. 
53 Marcos Gouvêa de SOUZA & Alberto SERRENTINO, 2002, p. 166. 
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alternativas de customização e interatividade. Pode-se dizer que o varejo não será o mesmo 
varejo da loja, da Internet, nem o varejo da venda por catálogo, mas sim o varejo de 
multicanal, ou seja, existirão inúmeros meios para fazer com que o cliente se sinta único. 
Como exemplo de multicanal, o Magazine Luiza é considerado referência, pois opera lojas 
convencionais de rua e "shopping", site de vendas na Internet, serviços de televendas, 
quiosques, multimídia no interior das lojas de rede, em agências bancárias e "shopping 
centers". 

Caberá ao varejo relacionar e adaptar seus produtos e clientes aos múltiplos canais.  
Multimobilidade significa gestar o estoque, integrando a administração das lojas e 

criando canais para comunicar-se com o cliente. 
Essa mobilidade pode ser sintetizada por "m-commerce" que significa comércio 

móvel. Os avanços entre telefonia móvel e Internet em banda larga determinarão grande 
impacto no varejo. 

Em seu estudo, Souza & Serrentino54 revelam que: 
• no Brasil, o número de celulares deverá passar de 15 milhões em 1999 para 45,5 milhões 

em 2003, ano em que a penetração da telefonia móvel superará a da telefonia fixa; 
• no mesmo ano, a tecnologia de acesso à Internet sem fio passará a utilizar o padrão 3G, 

que possibilitará o desenvolvimento do “m-commerce”. 
O impacto da Internet sem fio, no varejo, possibilitará estabelecer uma comunicação 

em tempo real entre empresas, centros de distribuição, lojas, quiosques, vendedores e clientes, 
assegurando o aumento na eficiência operacional. 

 
O paradigma do multivarejo 
 

No multivarejo-nação o varejista opera diversas marcas e canais em diferentes partes 
do mundo. No conceito de multivarejo, os autores mostram ser importante que haja operações 
em diferentes continentes, com diferentes formatos e bandeiras. Como exemplo, pode-se citar 
Wal Mart, Carrefour e C&A. 

Multiparcerias consistem na criação de novas possibilidades de composição entre 
empresas para alcançar vantagens competitivas. A multiparceria viabiliza a integração de 
organizações com níveis de competência, para agilizar o desenvolvimento e implantação de 
inovações. Empresas e marcas unidas trarão benefícios ao cliente, pois marca, loja, operação e 
comunicação mais otimizadas assegurarão um posicionamento com diferenciação. 

O número de fusões e aquisições diminuiu no Brasil. A "Price Waterheouse 
Coopers" revela que, no ano de 2002, o número de fusões e aquisições caiu 30% em relação a 
200155, atribuindo a queda à situação político econômica na América do Sul. Em 1998, o 
capital estrangeiro era responsável por 67% das aquisições registradas no país; em 2002 
representou apenas 34%. Existe uma tendência, segundo analistas da Price, para uma 
demanda reprimida, que deverá fazer retornar o crescimento em 2003. A multiparceria não 
compreende somente fusões e aquisições, mas sim uma integração de esforços conjuntos, via 
gestão de categorias, que se acentua mais entre fabricantes de bens de consumo do que entre 
os varejistas. Em 2001, Sadia e Perdigão se juntaram para exportar carne suína e de frango; 
outros concorrentes tradicionais, os Jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo 
aliaram-se para otimizar sua logística de distribuição.  

Embora o paradigma da multiparceria no varejo seja uma estratégia para assegurar 
seu crescimento e posicionamento, alguns pontos são fragilizadores do processo: o varejo 
brasileiro é carente de profissionalismo; o modelo tradicional de gestão de empresas; a 
                                                 
54 Marcos Gouvêa de SOUZA & Alberto SERRENTINO, 2002, p. 139-141. 
55 Carlos Eduardo PALHANO, 2003, p. 17. 
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relutância em mudar os aspectos culturais para assegurar o sucesso. Assim, será necessária 
visão estratégica em um mercado em que pequenas e médias organizações predominam. 

Multiexperiência significa agregar serviços para fidelizar os clientes. Aponta para o 
caminho da comoditização, pois tornou-se um padrão para muitas lojas. Com número muito 
grande de informações, a sociedade busca, ao comprar produtos, não somente seus atributos, 
mas algo mais ("sensações"). Isto é, uma venda deve envolver uma experiência memorável, 
um processo de compra mais interativo, lúdico, personalizado, emocionante, marcante. 

É preciso repensar nos ajustes de produtos, ampliação do espaço das lojas, melhoria 
de merchandising visual, arquitetura dinâmica, sons, aromas, contato físico com os produtos, 
vendedores atuando como consultores individuais. Assim, estarão sendo criadas experiências 
relevantes e marcantes para o cliente. 

Na multiunicidade, com um consumidor com maior acesso a informações e mais 
exigente, surge a sua necessidade de receber tratamento individualizado. Assim, o 
relacionamento empresa-cliente deve criar relações marcantes, que o surpreendam. É 
necessário desenvolver o marketing "one to one", com uso de informações, recursos artísticos 
e humanos de maneira integrada e completa para dar ao cliente a idéia de que é o único. 

Multitalento  procura desenvolver a integração das pessoas/funcionários para que se 
sintam, como definiu Walt Disney, integrantes do elenco, atores, de forma motivada e 
comprometida. O varejo se desenvolve ao dar às empresas forte cultura corporativa.56 Se a 
empresa está preocupada com seus clientes internos, está também consciente da importância 
das pessoas na geração de vantagens competitivas sustentáveis. Nesse momento, desafios do 
varejo se concretizarão se houver a atuação de pessoas talentosas, criativas, motivadas: os 
funcionários são os primeiros clientes de cada empresa varejista. 

 
Considerações finais: perspectivas 
 

O varejo, setor que representa 10% do PIB - Produto Interno Bruto e é responsável 
por três milhões de empregos diretos, mostra-se como um dos setores que vem sofrendo 
muitas interferências no contexto global. 

Tendo como base informações contidas neste trabalho, é possível, após análise e 
retrospectiva da evolução do varejo, tanto nos EUA como no Brasil, avaliar e apontar os 
principais desafios a serem enfrentados e desenvolvidos. É possível, ainda, propor aos 
administradores do varejo reinterpretar as transformações do setor varejista. A maior 
preocupação do autor, ao realizar a pesquisa, foi procurar compreender a realidade e instigar 
uma reflexão sobre um futuro próximo, contribuindo para reinventar o varejo no Brasil. 

Cabe aos profissionais de marketing de varejo acompanhar a evolução do mercado, 
identificando os diferentes fatores que interferirão no negócio e orientando a empresa em 
direção às oportunidades de marketing que lhe são atrativas, ou seja, ajustadas a seus recursos 
e capacidades e que lhe ofereçam potencial de crescimento e de rentabilidade. 

Considerando os vários desafios de mercado, as empresas deverão repensar suas 
estratégias, analisando os clientes e seus relacionamentos, controlando os avanços 
tecnológicos, avaliando as oportunidades para reinventar a loja, administrando os custos de 
distribuição e optando por uma gestão de talentos na busca pela diferenciação. 

Os pontos analisados parecem ser os mais relevantes no atual contexto, pois 
implicam em uma reformulação nas ações estratégicas, direcionando as empresas varejistas 
para um compromisso com qualidade de produtos e serviços, mas também para um 

                                                 
56 Cultura Corporativa: é um determinante e regulador do comportamento, parte integrante da cultura, crenças, 
valores, costumes, tradições e normas que moldam suas atitudes, ou seja, podemos concluir que a cultura 
corporativa será aquilo que as pessoas fazem quando ninguém está dizendo a elas o que devem fazer. 
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comprometimento com o bem estar e felicidade de consumidores, clientes internos e, ainda, 
fornecedores. 

Isso significa buscar novos horizontes, pautados em uma realidade na qual o 
consumidor é confrontado, a todo momento, com novas opções de compra e, a cada decisão, 
usa parâmetros subjetivos de comparação, que lhe permitam avaliar o valor agregado à 
emoção no momento da compra. 
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Estudo de Caso: 

 

As origens do Grupo Carrefour remontam ao ano de 1963, quando duas famílias de 
comerciantes franceses, os Fournier e os Defforey, decidiram unir suas forças para criar um 
empreendimento com características totalmente inovadoras: uma loja de auto-serviço com o 
objetivo de suprir as necessidades de um novo tipo de consumidor europeu.  

Concretizada a parceria entre as duas famílias, surgiu então o Carrefour (que significa 
“cruzamento” em português). O sucesso foi imediato, tanto que, três anos depois, a empresa 
inaugurou seu primeiro hipermercado. A receptividade do público e o aumento das vendas 
levaram o Carrefour a abrir outras unidades na França e em outros países da Europa.  

No início da década de 70, o Grupo Carrefour percebeu que o mercado brasileiro seria 
receptivo a seu negócio, e, em 1974, iniciou sua operação no Brasil em duas frentes: no Rio 
de Janeiro e em São Paulo, já conquistando muitos clientes. Em 1976, o Grupo deu início a 
sua expansão para diferentes pontos do país. 

Hoje, o Carrefour conta com 75 hipermercados distribuídos por 8 estados brasileiros e 
Distrito Federal. Ao redor do mundo, a rede atende a mais de dois bilhões de clientes e sua 
bandeira está em mais de 9 mil lojas, espalhadas por 26 países. 

 
Incorporações 
 
Nos seus primeiros 35 anos, o Grupo Carrefour trabalhava exclusivamente com 

hipermercados. O início das atividades da empresa no setor de supermercados foi na Europa, 
com a incorporação da rede francesa Comptoirs Modernes, em 1998.  

Um ano mais tarde, o Carrefour iniciou a operação de supermercados aqui no Brasil, 
adquirindo o controle de 18 unidades das Lojas Americanas, que se transformaram na rede 
Stoc.  

Em seguida, ocorreu a aquisição de 13 unidades da rede Roncetti, do Espírito Santo, 
das 39 lojas da rede Mineirão, de Minas Gerais, dos 33 pontos de venda das redes Rainha, 
Continente e Dallas, do Rio de Janeiro, e de 3 lojas no interior de São Paulo, além de uma 
associação com a rede Planalto, do Distrito Federal.  

Para formar uma rede única, o Grupo Carrefour investiu na forte integração das novas 
lojas, e, principalmente dos seus 18 mil funcionários.  

As unidades incorporadas ao Carrefour passaram a operar com a bandeira Champion, 
que tem a proposta de atender as compras do dia-a-dia com qualidade e preço baixo.  

Diferenciais 
O Grupo Carrefour atribui seu sucesso em todo mundo à adoção de princípios como a 

excelência da qualidade e a garantia de preços acessíveis a seus clientes. Ao lado disso, a 
empresa também acredita que o grande sortimento oferecido (aproximadamente 70 mil itens 
em cada loja), a variedade de produtos de marca própria e de 1º preço, a garantia de 
procedência de suas mercadorias, além de facilidades como o Cartão Carrefour sejam seus 
principais diferenciais no mercado. 
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Marca própria  
 
Lançada em 1989, a marca própria Carrefour abrange 2 mil produtos nos setores de 

alimentação, bazar, têxtil e eletro, comercializados a preços mais baixos que os praticados 
pela concorrência. O menor custo destes produtos de marca própria é possível, pois seus 
fornecedores não possuem gastos com merchandising, embalagens e estratégias de marketing 
em geral.  

 
1º Preço 
 
Os produtos de 1º. preço são até 40% mais baratos que as marcas líderes, e podem ser 

encontrados nas lojas do Grupo Carrefour nas áreas de alimentos, artigos para limpeza 
doméstica, higiene pessoal, eletrodomésticos e vestuário.  

Garantia de origem  
O Carrefour detém todas as informações sobre os alimentos frescos que possuem o 

selo Garantia de Origem. A empresa acompanha desde sua produção até sua chegada às lojas. 
O selo é estampado em produtos que garantem três aspectos fundamentais: sabor original, 
sanidade (ausência de resíduos agrotóxicos) e aparência atrativa.  

 
Cartão Carrefour  
 
Implantado em 1989, hoje o cartão Carrefour conta com 3 milhões de usuários. É 

concedido gratuitamente através de preenchimento de ficha cadastral. 
 
Instituto de Formação Carrefour 
 
O Grupo Carrefour acredita que seus funcionários constituem seu maior capital. Por 

isso, investe continuamente na formação e desenvolvimento de seus talentos, enxergados 
como a base para o sucesso de seus negócios. Em 2001, a empresa criou o Instituto de 
Formação Carrefour, um prédio moderno e confortável localizado em São Paulo, que oferece 
meios para que os profissionais ampliem seus conhecimentos. Além de 20 salas de formação, 
há também salas de informática, biblioteca, auditório, sala de vídeo-conferência, área de lazer 
e restaurante. 

 
Questões para refletir: 

1. Quais sãs as principais estratégias para uma empresa desafiante? 
2. O que vem a ser uma vantagem competitiva para o Carrefour? 
3. Considerando o potencial de mercado do Estado de São Paulo, em quais cidades do interior 

o Carrefour deveria abrir lojas? 
4. O que diferencia o Carrefour dos demais hipermercados? 
5. Com base no estudo, referindo-se ao modelo teórico denominado por Souza & Serrentino 

de "Multivarejo", identifique os componentes que o Carrefour vem utilizando. 
6. Que recomendações você faria para a organização? 
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