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O processo de gestão no comércio varejista foi uma das conseqüências benéficas da 
“estabilização” da moeda, pois além de tirar do mercado os “supermercadistas” que escondiam 
sua ineficiência atrás da ciranda financeira, serviu como alerta para os empresários que 
somente com um bom processo de gestão sobreviveriam.  
 
No varejo, uma boa gestão significa calcular adequadamente seus custos para que se saiba 
exatamente qual a margem líquida por produto, categoria e finalmente por departamento. 
Considerando mais que o lucro desejado, calcular as margens é uma forma de posicionamento 
estratégico, isso tudo com uma boa estrutura de vendas.  
 
 
Muitos varejistas, na hora de fazer esse levantamento, acabam tendo grandes surpresas, 
percebem que poderiam estar ganhando mais em uma determinada categoria sem perder a 
competitividade ou descobrem que os itens de outra categoria não giram porque suas margens 
estão fora da realidade. E isso voltados unicamente aos preços. Quando se raciocina desta 
forma voltada aos impostos, principalmente ao ICMS, têm-se enormes surpresas: os mesmos 
produtos trazem grandes diferenças, somente porque foram adquiridos dentro ou fora do 
estado. Basta para isso, em alguns casos, a simples troca de fornecedores.  
 
 
Felizmente o Brasil é riquíssimo em indústrias e em boa parte dos Estados é possível encontrar 
grandes indústrias, boas negociações, contratos de fidelidade e custos relativamente baixos. 
Veja o exemplo de empresas como a Rede Giassi, Zaffari, Muffato e Unidão, que dispõem em 
seu mix grande variedade de marcas regionais, possibilitando assim poder de compra, preço e 
lucratividade. Não é por acaso que estão entre as empresas que mais crescem no país.  
 
 
Muito poderia ser feito para a redução de custos, sejam nas compras, no suporte de vendas, 
no desenvolvimento de habilidade dos colaboradores, na redução de perda ou nos processos 
de administração de pessoal. Entretanto, existe um desequilíbrio entre as ações que geram 
custos e as que maximizam esforços de vendas, pois algumas empresas ainda preferem 
dificultar os espaços das seções excedendo o número de marcas. Ou seja, aumentar o número 
de marcas pode significar um desafio às vendas e uma largada a concorrência interna. Não 
valorizar os aspectos de layout, posicionamento estratégico, planogramas de exposição e 
pesquisas de mercado pode colocar em risco todo processo de margens e custos estabelecidos.  
 
 
Texto sem contexto pode ser pretexto. Sendo assim, avaliar suas vendas sobre o mês ou ano 
anteriores pode ser muito pouco, pois até que ponto os números de vendas estão compatíveis 
com a concorrência? Seu máximo de vendas pode estar muito abaixo do ideal, para isso é 
necessário reavaliar conceitos e entender que hoje as tecnologias existentes nos permitem 
estar muito à frente. Para isso temos que reaprender a desenvolver soluções, pois o mercado 
está aberto aos negócios e você está entre os convidados especiais.  
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