
Comércio enfrenta dificuldades para conquistar clientes fiéis 
 
Transformar o consumidor em um cliente fiel anda cada vez mais difícil para os comerciantes. 
Além de as lojas ampliarem suas operações com linhas de produtos e serviços, alguns ramos 
de negócios bem diferentes disputam o mesmo cliente. As farmácias vendem doces, as 
padarias servem refeições, os supermercados já vendem roupas e as lojas de roupas oferecem 
pacotes de viagem. 
 
Para o professor Maurício Morgado, do Centro de Excelência em Varejo, da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV/SP), um dos motivos para essa infidelidade toda é que as classes populares estão 
mais conscientes de seus direitos e que, além do aumento da concorrência, percebem a 
estabilidade econômica e ganham mais intimidade com o Código de Defesa do Consumidor. 
 
Web  
Outro motivo é a tecnologia. O varejo na internet, por exemplo, se torna uma novidade 
adicional na disputa pelo cliente. Segundo a empresa de pesquisa e-bit, o comércio eletrônico 
brasileiro faturou R$ 1,75 bilhão no primeiro semestre deste ano, contra R$ 974 milhões em 
igual período de 2005, impulsionado especialmente pela adesão de consumidores de menor 
poder aquisitivo. 
 
Esse fenômeno não é apenas brasileiro, mas universal. "Existe uma infidelidade crônica e 
crescente", diz o consultor e sócio sênior da Gouvêa de Souza & MD, Alberto Serrentino. 
 
"A progressiva 'comoditização' no varejo vem pasteurizando produtos, marcas e lojas e 
acentuando o grau de infidelidade do consumidor, que está se tornando multicanal, 
multiformato, multimarca e multibandeira", define Serrentino. 
 
É preciso desvendar o consumidor  
Para Serrentino, o varejo precisa conhecer o consumidor para poder inovar. Perfis 
demográficos, segundo o consultor, já não são suficientes. 
 
Pensar exclusivamente na questão de preço também é um equívoco, segundo o especialista. 
"Preço é condição de entrada, mas não é o que ganha o jogo. O consumidor tem menos 
tempo, por isso o varejo tem que vender soluções", conclui. 
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