
O valor do varejo 
Ivonéte Dainese 
 
O desenvolvimento do segmento de varejo está exigindo que pequenas e médias empresas 
busquem alternativas para garantir seus espaços no mundo dos negócios. Essa medida deve 
ser usada por todos os tipos de estabelecimento comercial, seja ele loja instalada em espaço 
físico em rua ou centros comerciais, seja loja virtual.  
 
A perenidade e o sucesso dos estabelecimentos do pequeno varejo estão atrelados a vários 
fatores como: localização do estabelecimento, gestão, investimento em tecnologia, linha de 
produtos comercializados e capacitação do empreendedor. Do ponto de vista do consumidor, 
um critério importante é a identidade visual do estabelecimento, pois é pela apresentação que 
o consumidor toma a decisão de entrar ou não no estabelecimento comercial.  
 
De acordo com o gerente da consultoria Nielsen, Olegário Araújo, a atuação no segmento de 
varejo requer do empreendedor uma estrutura consistente e conhecimento do segmento. "O 
setor evoluiu e está exigindo um monitoramento constante, diferentemente do que ocorria há 
algum tempo quando o consumidor estava mais preocupado com a inflação do que com os 
detalhes", explica.  
 
Para se ter uma noção do tamanho do segmento, o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) realiza a Pesquisa Anual de Comércio (PAC) e de acordo com dados do 
último levantamento referente ao ano de 2005, o pequeno varejo é constituído por 1,406 
milhão de estabelecimentos o que representa 97,8% do total de estabelecimentos comerciais 
existentes no mercado brasileiro.  
 
De acordo com Olégario Araújo, o pequeno varejo vem ganhando espaço em razão de uma 
nova tendência fundamentada na exigência do consumidor que busca praticidade e bons 
preços. Em relação à praticidade, há evidências que, principalmente nos grandes centros, o 
consumidor prefere fazer suas compras no entorno de sua residência ou do trabalho, sem ter 
que se percorrer grandes distância. Prova disto, são as grandes redes de supermercados que 
estão montando pequenas estruturas para atender os clientes em diversos bairros de São 
Paulo. Desta forma o proprietário de pequeno porte, que mantém contato direto com seus 
clientes, leva vantagem por conhecer os hábitos de consumo de seus clientes.  
 
Novas empresas  
 
De acordo com informações da Junta Comercial de São Paulo, em 2007, foram constituídas no 
estado, 161.268 novas empresas. Com relação aos dados de 2008, o movimento de abertura 
de empresas de pequeno porte na Junta Comercial aponta que nos meses de janeiro e 
fevereiro iniciaram atividades 827 empresas, sendo 202 firmas individuais e 625 sociedades 
ltda.  
 
Frente ao desafio de manter as portas abertas, Olegário Araújo dá uma dica. "A palavra-chave 
é manter a simplicidade, mesmo que seu vizinho seja um grande. Essa é a regra para 
acompanhar as mudanças e as novas necessidades de consumo da população brasileira".  
 
Já o consultor em gestão de varejo, Ricardo Pastore lembra que o varejista deve praticar a 
precificação inteligente que tem como base o estabelecimento de margens de lucro 
diferenciadas para os produtos, mesmo em caso daqueles que estão em um mesmo segmento.  
 
Dificuldade  
 
Apesar de toda representação econômica exercida pelas empresas de pequeno e médio porte , 
elas encontram dificuldades para sobreviverem no mercado. Isto pode ser evidenciado pelo 
tempo de vida útil destas empresas, que é de cinco anos para 92% das empresas. Diversos 
fatores contribuem para que uma empresa feche as portas, mas a carga tributária é 
considerada por alguns especialistas, o mais impactante.  
 



"Embora as medidas de simplificação fiscal promovidas pelo governo sejam positivas, ainda 
estão aquém do desejado, pois as novas empresas já abrem suas portas recolhendo entre 7% 
e 17% de sua receita bruta para o Fisco, o que dificulta a sua permanência no mercado", 
argumenta o advogado Mauricio Barros, do escritório Braga & Marafon.  
 
Para ele, ao invés de estabelecer alíquotas mais baixas para as pequenas empresas, o governo 
deveria promover incentivos mais incisivos para a abertura e manutenção desses importantes 
centros de criação de novos empregos e de crescimento da economia. "Nesse contexto, as 
novas empresas deveriam ter uma espécie de carência no pagamento de tributos nos 
primeiros dois ou três anos de funcionamento", sugere. 
 

 
 

 
Leia mais: 
 
Precificação inteligente é fator determinante para as vendas 
Cida Pacheco 
 
A dificuldade em avaliar os resultados obtidos é um dos principais fatores que tem levado os 
empreendedores do pequeno e médio varejo a procurar consultorias de gestão especializadas 
no segmento.  
 
A forma como essa dificuldade é percebida surge das mais diferentes formas, seja por uma 
demora no crescimento do empreendimento; seja pela constatação de que o capital de giro 
cobre apenas as despesas operacionais, sendo portanto insuficiente para a reposição do 
estoque.  
 
De acordo com Ricardo Pastore, consultor especializado em gestão do varejo, um dos 
problemas mais comuns que ele encontra é a dificuldade que o varejista tem em aplicar a 
chamada precificação inteligente, ou seja, estabelecer diferentes margens de lucro de acordo 
com as categorias de produtos. "Uma prática bastante comum é o varejista fazer a precificação 
por fornecedor, onde os produtos mais conhecidos do público têm margem maior", comenta 
Pastore para argumentar que esse método pode levar o cliente a avaliar mal a loja e 
consequentemente deixar de fazer suas compras no local.  
 
Ao mencionar a precificação inteligente, com margens diferenciadas, Pastore enfatiza que o 
varejista precisa levar em conta uma série de variáveis mesmo para produtos de uma mesma 
categoria. No momento de estabelecer as margens devem ser considerados fatores como 
concorrên-cia e giro de estoque.  



 
Se em um primeiro momento o processo de estabelecer diferentes margens pode parecer um 
processo moroso e difícil, Pastore lembra que atualmente existem no mercado softwares 
apropriados para fazer esses cálculos. Para tanto é necessário que o varejista, em uma 
primeira etapa estabeleça as margens e depois basta alimentar o sistema de informação.  
 
Pesquisa  
 
Aliado ao estabelecimento de margens diferenciadas, Pastore salienta a importância de o 
varejista, periodicamente fazer pesquisa de preços da concorrência.  
 
"Quanto maior for a concorrência, mais o varejista deverá praticar a precificação inteligente e 
também pesquisas constantes", destaca Pastore.  
 
A periodicidade das pesquisas vai depender do produto, no caso de supermercados que 
comercializam produtos perecíveis, Pastore recomenda pesquisas diárias. Já para produtos de 
durabilidade mais longa como pneus para carros, a pesquisa pode ser realizada uma vez por 
mês.  
 
Sobre as formas de realização de pesquisa, o varejista tem algumas possibilidades como 
realizá-las por telefone ou montar uma equipe e enviar essas pessoas aos estabelecimentos 
previamente selecionados.  
 
Promoção  
 
Por vezes os proprietários de estabelecimentos do pequeno varejo recorrem à promoção, 
vendendo produtos por preços mais baixos que a concorrência para reduzir o estoque .  
 
Pastore lembra que a prática da promoção pode e deve ser utilizada, mas como uma estratégia 
de venda e para tanto precisa ser planejada. Uma das orientações do consultor no tocante à 
promoção, é que o varejista converse com o fornecedor do produto e estabeleça um plano que 
prevê prazo e preço. A partir daí terá informações que permitirão montar a promoção.  
 

 
Leia mais: 
 
Uma história de oportunidades 
Etiene Ramos 
 
A 22 anos atrás, os recém-casados, Reginaldo e Evangelita (Van) Carvalho, acordavam cedo 
para abrir as portas de uma pequena mercearia no centro de Teresina, no Piauí. A falta de 
paciência para esperar os clientes levou o marido a montar seu primeiro negócio quando ainda 
estava com 14 anos. Emancipado pelo pai para poder abrir conta em banco, pegava seu 
Chevette Hatch, enchia de produtos e saia vendendo em várias cidades do interior.  
 
De lá para cá, da rotina do casal de empresários só ficou o hábito de acordar cedo e de deixar 
a roupa do dia já separada de véspera para ganhar tempo. Depois da caminhada diária com 
amigos no calçadão às margens do Rio Poty, eles fazem musculação e às 8 horas cada um está 
no seu escritório. De suas salas simples, comandam a 15ª maior rede de supermercados e a 
20ª maior rede de atacado do País, segundo os rankings de 2007 da Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras) e da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad), 
respectivamente.Apenas nas suas duas principais áreas de atuação, o varejo e o atacado, o 
Grupo Carvalho faturou R$ 923,7 milhões no ano passado. Com 58 filiais, das quais 38 são 
lojas de varejo que respondem por 70% do faturamento. No rápido almoço no restaurante 
popular da Comercial Carvalho, onde oferecem iguarias regionais e picolés de frutas a 
engravatados diretores de grandes bancos que os assediam, eles mostram que o sucesso 
requer agilidade para aproveitar as oportunidades que surgem do acaso.  
 



O Plano Sarney, em 1986, quando faltava comida nos grandes supermercados, foi a primeira. 
Para abastecer o depósito atacadista no centro da capital, Reginaldo Carvalho viajava para 
capitais como Fortaleza, Recife, enfim onde tivesse mercadorias. O espaço começou a ficar 
pequeno e ele resolveu construir outro depósito na Zona Leste, a área mais nobre de Teresina. 
A vizinhança começou a pedir para comprar um quilo de feijão, uma lata de leite e em 1991, 
os proprietários decidiram vender no varejo. Com um serrote na mão e tino para o comércio 
na cabeça, Van Carvalho fez as primeiras prateleiras de madeira do que viria a ser o embrião 
da rede de supermercados e, com o impulso de um casual comercial na TV Clube – afiliada da 
Rede Globo – não parou mais de crescer. "O comercial era uma amostra para gente conhecer o 
efeito da mídia e foi ao ar com preços até abaixo do custo mas tivemos que mantê-los. 
Vendemos tudo e daí surgiu a fama que o "Carvalho", como os clientes chamam as lojas até 
hoje, era o barateiro da cidade. A rua não era estratégica, mas vinha gente de todo lugar 
comprar, inclusive os ricos da Zona Leste que não gostam de pagar mais caro", recorda Van 
Carvalho, que atende consumidores de todas as classes sociais.  
 
O diferencial de preço criou uma lealdade no consumidor. A receita para manter o preço que o 
consumidor quer, segundo ela, sempre foi trabalhar com margens apertadas de lucro, em 
torno de 1% e 2%, em qualquer uma das lojas e muitos se orgulham de nos conhecer desde o 
tempo em que sentavam no chão nas bandeiras da rede que vão desde o Carvalho Alternativo, 
onde o consumidor não tem sacolas, ao Carvalho Supermercado, o mais moderno e 
sofisticado. "Nosso consumidor hoje já não compra só pelo preço. Ele entende que o Carvalho 
é da cidade e gera emprego para as pessoas daqui", conta a empresária. A familiaridade com 
os donos, é um valor a mais para os clientes e, embora já conte com uma ouvidoria e um 
serviço 0800 para atendê-los, Van argumenta que ela e o marido sempre estão acessíveis. 
"Tem gente que compra aqui porque conhece os donos e na hora que precisar pode procurar a 
gente", ressalta Van Carvalho.  
 

 
Leia mais: 
 
Grupo Carvalho investe em expansão 
 
O Grupo Carvalho com atuação no varejo e no atacado, continua investindo em sua expansão 
em Teresina e no interior do Estado. Para 2008 estão previstas a inauguração de duas lojas na 
capital piauiense com a bandeira Comercial Carvalho e uma da Carvalho Presentes, além de 
uma loja Carvalho Supermercados na cidade de Picos, no interior do Piauí. Juntas, as lojas 
representam um investimento de R$ 24,3 milhões e cerca de 350 novos empregos diretos.  
 
Responsável por 30% do faturamento de R$ 923 milhões em 2007, o braço atacadista do 
grupo, o Carvalho Atacado, terá um gigantesco complexo em Teresina, dividido em três etapas 
que vão somar R$ 46 milhões e 41 mil metros de área construída. A primeira, inaugurada em 
2007, com 18 mil metros de área construída, custou R$ 22 milhões. A segunda, de 5 mil 
metros, será aberta este ano, com câmeras frigoríficas, uma central de hortifrutigranjeiros, 
auditório, refeitório e área de lazer para os funcionários, está orçada em R$ 14 milhões.  
 
Para 2009, a programação do grupo é construir a terceira etapa do complexo de distribuição 
com uma CD para o varejo, orçada em R$ 10 milhões e transferir para o mesmo local as áreas 
administrativas do atacado e varejo, com investimentos estimados em R$ 6 milhões.  
 
O crescimento do varejo vai se consolidar no Estado com a abertura, no ano que vem, de mais 
duas lojas da bandeira Comercial Carvalho nas cidades de Parnaíba, no litoral do Piauí, e na 
cidade de Floriano, importantes pólos do interior. Nas duas lojas o investimento é da ordem de 
R$ 11 milhões. "Estamos crescendo com a aprovação dos nossos projetos. Nunca tivemos 
dificuldades em relação ao crédito’’, diz Van Carvalho. O marido, o empresário Reginaldo 
Carvalho, lembra o apoio recebido de bancos oficiais desde o início do grupo, com uma 
mercearia, na década de 80. "O BNDES e o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), por meio do 
Finame e do FNE, continuam aprovando nossos projetos de expansão", afirma. Os empresários 
mantêm os investimentos com planejamento anuais e, apesar de terem sido sondados por 



uma grande redes de supermercados, há cerca de cinco anos, não pensam em se desfazer do 
negócio.  
 

 
Leia mais: 
 
Estratégia da Kargo está no planejamento 
Juliana Wilker 
 
O planejamento e a experiência foram fundamentais para o sucesso da Kargo, localizada em 
Florianópolis (SC), fabricante de bolsas, carteiras, cintos, sapatos e outros acessórios de luxo, 
cuja matéria-prima base são lonas de caminhão recicladas. Com apenas quatro anos de vida, a 
empresa teve um crescimento em vendas de 450% em 2007. A produção atingiu as seis mil 
peças por mês, 350% superior em relação ao resultado obtido no ano passado. Agora, a 
empresa prepara-se para entrar no mercado paulista, através de franquias.  
 
O empresário Rodrigo Nicola Sehbe afirma que quando abriu a Kargo, tinha 17 anos de 
atuação no ramo têxtil, tanto em indústria quanto em comércio e isso auxiliou na definição do 
tipo de negócio, localização e público-alvo. Antes da Kargo, ele teve uma empresa de 
acessórios masculinos (bonés e chapéus), mas aí surgiu a idéia de lançar um produto original, 
exclusivo, com apelo ecológico. "Moramos em Londres para ver para onde o mercado de moda 
de luxo caminhava." O início das atividades aconteceu por meio da confecção de calças e 
jaquetas com lonas recicladas para depois migrar para acessórios de moda.  
 
"Nascemos focados para um segmento que chamamos de ‘novo luxo’, para mulheres das 
classes B+ e A, que compram em boutiques no Brasil e no mundo", diz. Atualmente a empresa 
já conta com uma carteira de 20 clientes internacionais e exporta 25% da produção.  
 
Hoje a gestão é coordenada por Rodrigo Sehbe, que é o diretor de marketing, e sua esposa e 
sócia Cláudia Pires, que é designer. Ambos são formados em administração de empresas. A 
Kargo possui 12 funcionários que ocupam cargos nas gerências divididas em logística, 
comercial franquia e comercial atacado, estilo, financeiro e produção.  
 
Terceirização  
 
No início Cláudia e Sehbe faziam tudo, hoje 80% da confecção é terceirizada para 20 empresas 
do Rio Grande do Sul a São Paulo. "Continuamos no desenvolvimento das peças e no 
gerenciamento da cadeia produtiva. Compramos a matéria-prima e o serviço contratado é só 
para a montagem e costura", explica Sehbe. O consumo de lonas da Kargo chega a 40 
lonas/mês usadas de 100 a 150 metros quadrados cada e o produto vem de diversos estados 
brasileiros.  
 
O planejamento está presente no dia-a-dia a partir dos relatórios gerados de vendas, eventos 
e promoções. "Lançamos agora o atendimento personalizado para os clientes vip Kargo", conta 
Sehbe. O resultado é um lucro que representa 15% a 20% da receita bruta anual e até 10% 
do faturamento é investido em mídia.  
 
O sucesso veio após a instalação de uma loja modelo da Kargo no Shopping Center Iguatemi, 
de Florianópolis, no ano passado. "A partir daí, as pessoas passaram a perguntar como podiam 
ser nossas franqueadas", diz. Sehbe e Cláudia Pires, então criaram a Kargo Concept Stores. 
Foi o início da consolidação da marca e da concepção do projeto de franquia.  
 
Novas fronteiras  
 
Hoje, a Kargo possui cinco franquias em Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, 
Balneário Camboriú, Joinville e Blumenau e abrirá em setembro uma loja em São José dos 
Pinhais (PR) e em 2009 em São José dos Campos (SP). Até o final deste ano, mais 10 serão 
abertas no Brasil. "Recebemos 10 pedidos por dia de interessados em franquear a marca, 



inclusive de fora do País, de Portugal, França, Itália e Japão", conta Rodrigo Sehbe. 
Atualmente, a Kargo está presente em mais de 700 boutiques.  
 
Para ser um franqueado da Kargo, o fundamental é ter "barriga no balcão", define o 
empresário. "Tem que ser comerciante e estar presente na loja", diz. Sehbe afirma que o 
investimento varia de R$ 300 mil a R$ 2 milhões, conforme o tamanho da unidade, do mix e 
do custo do ponto onde está localizada. "Uma loja no Shopping Morumbi, em São Paulo, vai 
custar R$ 2 milhões, mas vai gerar R$ 600 mil de receita mensal", prospecta, revelando que 
está negociando com um franqueado uma loja no Morumbi. Sehbe diz que este será um 
"master franqueado" que será os donos de todas as franquias da cidade de São Paulo. O 
empresário diz ainda que a rentabilidade líquida das franquias estão entre 20% e 30% e o 
capital investido retorna entre 12 e 16 meses. A Kargo possui um Centro de Distribuição em 
Florianópolis de onde saem todas as cargas e um moderno sistema de logística para escoar a 
produção.  
 

 
Leia mais: 
 
Comércio eletrônico deve faturar R$ 10 bi 
Henrique Ribeiro 
 
O comércio eletrônico cresce na velocidade da internet de banda larga. O mercado brasileiro já 
conta com mais de 15 mil lojas virtuais, que realizaram 22 milhões de vendas em 2007, 
totalizando um faturamento de R$ 6,5 bilhões - um crescimento de 47% em relação ao ano 
anterior, segundo a consultoria GMattos, que atende a Câmara Brasileira de Comércio 
Eletrônico. E a perspectiva para 2008 é ainda maior: o segmento deve alcançar um 
faturamento de R$ 10 billhões até o final do ano, segundo estimativas da GMattos.  
 
Os principais carros-chefe do crescimento nas vendas são os produtos eletrônicos e de 
informática, o que faz com que o valor médio das vendas efetuadas seja elevado, na ordem de 
R$ 290. Considerando que cada compra realizada pelos internautas tenha atingido o valor 
médio, o mercado do comércio eletrônico gerou uma renda bruta, dividida com os 
fornecedores, de R$ 6,38 trilhões no ano passado.  
 
Apesar da grandiosidade dos números, as lojas virtuais estão longe de ser uma unanimidade 
entre os consumidores. Isso se deve, principalmente, à sensação de insegurança ao comprar 
pela internet, sobretudo quando se usa o cartão de crédito. "Recebo, por dia, quatro ou cinco 
pedidos de revisão por fraude", conta Antonio de Azevedo, diretor do Terrashop. Ele considera 
que as medidas de segurança adotadas pelas operadoras de cartão de crédito não são 
suficientes para proteger os lojistas e o público.  
 
E a insatisfação não pára por aí. De acordo com Azevedo, quando o cliente opta pelo cartão de 
crédito, a loja só recebe o valor depois de 30 dias, e ainda é obrigada a pagar uma 
porcentagem à empresa de cartão de crédito. Por isso, o Terrashop tenta incentivar a 
utilização de outras formas de pagamento, como o boleto bancário, oferecendo desconto a 
quem opta por este método.  
 
Já o diretor geral do E-Bit - empresa que realiza pesquisas sobre e-commerce no Brasil desde 
1999-, Pedro Guasti, discorda de quem considera perigoso utilizar o cartão de crédito para 
comprar pela web. Ele argumenta que o consumidor tem a opção de efetuar o pagamento da 
fatura apenas após o recebimento do produto e ressalta as qualidades dos serviços de 
segurança oferecidos pelos sistemas internos dos cartões de crédito. Guasti concorda, no 
entanto, que as lojas virtuais não estão totalmente livres de risco, já que é impossível garantir 
que cartões roubados não sejam utilizados. "Apesar disso, existem empresas que vendem 
sistemas antifraude muito eficientes", pondera.  
 
A loja Feirachic, que vende acessórios para o vestuário, ainda não disponibiliza aos seus 
clientes o cartão de crédito como meio de pagamento. No entanto, a sua proprietária, Daniela 
Mourani, está ansiosa por adotar o dinheiro de plástico como opção. Ela garante que nunca 



teve qualquer tipo de problema de segurança ao realizar vendas pela internet. "Nossos 
servidores utilizam o padrão SSL (Secure Sockets Layer), um sistema que permite criptografar 
[codificar] as informações", argumenta.  
 
Tendência  
 
Polêmica à parte, é consenso que o comércio eletrônico vai crescer cada vez mais. A expansão 
da internet pelo território brasileiro é considerada um dos principais fatores à consolidação das 
lojas virtuais. De acordo com Guasti, atualmente somente 25% da população brasileira tem 
acesso à rede.  
 
O aumento do mercado potencial gerado pela expansão da rede mundial de computadores 
certamente vai atrair as grandes lojas que ainda não aderiram ao e-commerce. Isso não 
significa, no entanto, que os centros comerciais físicos vão ser substituídos pelas lojas 
eletrônicas.  
 
"Uma coisa não substitui a outra", garante Gastão Mattos, consultor da Câmara Brasileira de 
Comércio Eletrônico. "São sistemas complementares", concorda Guasti. O que pode, sim, 
acontecer é a ampliação gradual da área de atuação de lojas com produtos específicos. A 
Feirachic, por exemplo, já planeja ampliar a sua linha de produtos em outras categorias , como 
casa e criar um novo segmento, chamado "praia", que seria composto por artigos para o 
verão. "Queremos aumentar o portfólio. Vamos ampliar a área de atuação dentro do nosso 
ramo", conta Daniela Mourani.  
 

 
Leia mais: 
 
Loja em ruas de comércio especializado 
Ana Cecília Vasconcelos 
 
Abrir uma loja em uma das ruas de comércio especializado de São Paulo, como a José Paulino, 
no Bom Retiro ou a Rua Oriente, no Brás, não é tarefa fácil. A empreitada exige planejamento 
de negócio, experiência prévia, criatividade, empreendedorismo e preparação. O alto nível de 
competência e a competitividade são características do negócio nesses corredores, além da 
capacidade de administração do comerciante ."De uma forma geral, o pretendente a lojista de 
uma rua dessas tem que ser mais profissional, ter noção de concorrência e já ter uma 
experiência prévia", afirma Felippe Naufel, presidente do Conselho de Ruas Comerciais da 
Fecomercio. As lojas funcionam basicamente para vendas no atacado, mas aos sábados, a 
maioria abre para o grande público. Algumas, inclusive, têm confecções próprias, como é o 
caso da José Paulino, onde 90% dos lojistas são fabricantes, segundo a Câmara de Dirigentes 
Lojistas do Bom Retiro (CDL). Segundo os especialistas existem vantagens e desvantagens 
para quem quer se arriscar, o público dessas ruas já é cativo, quando o consumidor vai até 
uma dessas locais, ele sabe o que procura. "O novo empreendedor tem que seguir o que 
aquele mercado específico está pedindo ou demandando, isso acaba se tornando uma 
característica peculiar das ruas de comércio especializado, afirma Naufel, comerciante há 12 
anos. Segundo Jean Makdif Junior, diretor de Relações Públicas da Associação dos Lojistas do 
Brás (Alobrás) - órgão representante do centro de vestuário do bairro, que engloba as ruas 
Maria Marcolina, Oriente, Miller, Maria Joaquina, Silva Telles e Conselheiro Belizário - a 
vantagem [do comércio nessas ruas] está justamente em ser um pólo muito intenso e a 
desvantagem é a concorrência muito alta. "Ao mesmo tempo em que as lojas atraem muita 
gente, isso faz com que as margens [de lucro] sejam menores para poder ter 
competitividade", disse Junior. Analisar os seus concorrentes é tarefa primordial e nesse caso a 
importância merece atenção dobrada já que competição é mais acirrada, as lojas praticam os 
mesmos preços, têm as mesmas características e públicos. "Para ter um preço bom e uma boa 
qualidade é importante pesquisar a região, às vezes você não consegue competir com 
empresas que fabricam", afirma Mario Valsechi, gerente do Sebrae escritório capital norte. Os 
procedimentos legais não se diferenciam muito entre abrir uma loja em uma dessas vias ou 
então em uma via comum. Plano de gestão e qualificação de profissionais são algumas das 
exigências na maioria dos negócios. Segundo Valsechi, cuidados com o ponto comercial e com 



a legislação do contrato de locação, o espaço em si, estacionamento e o layout da empresa são 
algumas das orientações para qualquer negócio.  
 
Caminho das pedras  
 
Algumas orientações devem ser seguidas à risca para que tudo saia como o esperado. 
Segundo João Abdalla Neto, consultor de marketing do Sebrae SP, é importante conhecer o 
negócio, "não adianta ele ser um bom costureiro de vestidos de noiva, se não conhece o 
mercado, ele é muito mais competitivo", diz.  
 
O consultor dá as dicas para os iniciantes: "Primeiro a pessoa tem que ter a sorte de achar um 
ponto, outro aspecto é levantar o seu produto com o do concorrente, também deve se 
diferenciar no serviço, quais facilidades eu posso oferecer ao meu cliente, agilidade, presteza, 
prontidão, conveniência. Para finalizar, a propaganda em um patamar que seja aceitável", 
ensina Abdalla Neto. A diferença entre o seu negócio e o do seu vizinho vai estar na 
criatividade, já que em rua de comércio especializado, produtos e preços não possuem muita 
diferença. A rua Florêncio de Abreu, no centro, especializada em ferramentas e máquinas é um 
exemplo. Os preços praticados nas lojas do local não têm muita variação. "Quando o preço é 
igual, o empresário precisa achar uma forma de se diferençar. Ele pode oferecer um curso para 
quem compra, por exemplo", salienta Naufel, da Fecomercio.  
 
Para Abdalla Neto, uma maneira de se destacar é investir em propaganda e profissionalização, 
"uma característica inerente dessas empresas de pequeno porte é o fato de serem 
basicamente de gestão familiar, poucos ousam profissionalizar, investir em marketing, poucos 
planejam. Aqueles que o fazem, obtêm uma vantagem". Quem se arriscou não se arrepende, é 
o que conta o empresário Luciano Hamuche, proprietário da recém-aberta H Star, localizada 
na Rua Maria Joaquina, no Brás, fabricante de jeans para pronta entrega. O empresário tinha 
experiência no varejo, mas não na confecção, para ele, o novo empreendedor que não possui 
uma trajetória no comércio ou na fabricação deve "planejar, estudar o mercado e 
principalmente ter capital necessário, senão não dá para realizar o sonho". Hamuche conta que 
uma das maiores dificuldade no novo negócio foi na prospecção do produto, "ganhar mercado 
em um lugar como o Brás é algo extremamente difícil, já que a competição e muito forte", 
afirma. Além disso, investir no atendimento foi uma das estratégias utilizadas, "como fazemos 
uma calça parecida com a dos concorrentes, tento sempre dar qualidade ao atendimento, ter 
um produto com qualidade e estar atento sempre na distribuição, a mercadoria tem que estar 
na prateleira no momento certo e com o máximo de modelos", diz. E dá a dica aos novatos, 
"esse empreendedor tem que vir com grande disponibilidade de tempo e principalmente um 
excelente plano financeiro, é bom estar preparado," ensina.  
 

 
Leia mais: 
 
Cresce demanda por espaço nos shoppings 
Lucas Alves 
 
"Faça chuva ou faça sol, o shopping está sempre cheio". A frase da empresária Mariangela 
Russi Blois Augusto pode explicar como o aparecimento dos novos shoppings tem contribuído 
para o bom desempenho das vendas no varejo, que fechou o primeiro trimestre deste ano com 
alta de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Boas vendas, ambiente seguro, 
praticidade e acesso fácil ao lazer justificam outro número: o aumento de quase 100% de lojas 
nestes centros de compras. Enquanto em 2000 as lojas eram 34 mil, a previsão é que este ano 
feche com 62 mil estabelecimentos, segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers 
(Abrasce).  
 
Contando com os dezesseis novos centros de compras que serão entregues em 2008, o Brasil 
passará a ter no total, 382 shopping centers o que representa mais de 8 milhões de metros 
quadrados de área bruta (equivalente a 5 Parques do Ibirapuera). Além destes 
empreendimentos, alguns estão ampliando seu espaço físico, como é o caso do Shopping Pátio 
Paulista, em São Paulo. Foi lá que há dois anos a empresária Mariangela inaugurou um 



quiosque de roupas customizadas para crianças e, com a ampliação, ela viu a oportunidade de 
expandir o negócio, comprando uma loja. A tomada de decisão levou a empresária a fazer um 
investimento maior. Agora, ao analisar os resultados, ela comenta: "Minhas vendas 
triplicaram".  
 
No final do ano passado, o número de shopping centers no País era de 367, que dispunham de 
8.300 metros quadros de área bruta locável. O faturamento desses centros comerciais 
alcançou a cifra de R$ 58 bilhões – que representa 18% do varejo nacional, excluindo os 
setores automotivo e de derivados de petróleo. Os shoppings empregavam aproximadamente 
630 mil pessoas e receberam cerca de 305 milhões de visitantes por mês, segundo dados da 
Abrasce.  
 
A entidade, que representa o setor há 30 anos, acredita que o Brasil ainda tem muito mercado 
para este modelo de varejo. Se depender da vontade dos investidores, não vai faltar espaço 
para quem pretende abrir seu negócio. A partir de 2006 foram construídos 42 shopping 
centers no País, e segundo estudo encomendado pela Associação de Shoppings, o mês de 
março registrou o menor índice de vacância dos últimos tempos: 1,27%. "O shopping oferece 
condições de comércio que a rua não tem, principalmente no que diz respeito à lógica de 
utilização do condomínio, fundos de promoção para campanhas publicitárias etc.", afirma Luiz 
Fernando Veiga, diretor-executivo da instituição.  
 
Profissionalização  
 
Para a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), os resultados positivos do setor 
são explicados pelo bom momento da economia brasileira. De acordo com o diretor de relações 
com o mercado, Luis Augusto Ildefonso da Silva, a partir de 2006 o Brasil recebeu 
investimentos de grandes grupos estrangeiros, como o General Growth Properties, o Cadillac 
Fairview e o Kimco Realty Corporation. "O Brasil está sendo bem visto lá fora. Com a indústria 
e comércio fortes e o consumo interno crescente, empresas estrangeiras e brasileiras têm 
investido em shopping centers", comenta.  
 
Outro fator que justifica o crescimento deste tipo de varejo e a sobrevivência das empresas é a 
profissionalização dos negócios. "Os empresários estão cada vez mais especializados e 
preparados para atuar em shopping centers", defende Silva. O diretor-executivo da Abrasce, 
Luiz Fernando Veiga, concorda: "O aumento na oferta de crédito, os juros mais acessíveis, com 
inflação controlada, o crescimento do emprego formal e conseqüente aumento da massa 
salarial, além da profissionalização do setor, são alguns elementos que explicam essa 
expansão".  
 
Segmentação  
 
De olho no poder de consumo dos mais ricos, São Paulo tem atraído empreendimentos cada 
vez mais sofisticados para um público que exige luxo e exclusividade. Depois de Iguatemi e 
Daslu, a cidade ganhará ainda no primeiro semestre deste ano, mais um complexo de alto 
padrão, o Shopping Cidade Jardim. No entanto, a professora Patrícia Vance, do Programa de 
Administração do Varejo (Provar) da Fundação Instituto de Administração (FIA), disse que há 
expectativa de como estes empreendimentos vão conviver, tendo em vista que eles estão 
concentrados em um mesmo eixo da capital paulista.  
 

 
Leia mais: 
 
Laboratórios permitem testes e simulações 
André Pontes 
 
Com fins de aprimorar a profissionalização do segmento varejista as universidades e 
consultorias estão cada vez mais aperfeiçoando seus cursos e até criando ambientes e 
softwares que simulam o funcionamento de estabelecimentos comerciais, entre eles 
supermercados.  



 
Antenada ao crescimento do segmento, a ESPM , de São Paulo, criou o Retail Lab, o primeiro 
Laboratório de Varejo da América Latina. Com um custo aproximado em R$ 20 milhões, o 
prédio de 12 andares é voltado para pesquisa e inovação da área, com o objetivo principal de 
testar mudanças de exposição de produtos e ter as respostas sem correr o risco que qualquer 
mudança traz para o comércio na vida real.  
 
"No laboratório nós replicamos ambientes de supermercados, farmácias e livrarias. Com isso, 
nós fazemos com que o aluno coloque em prática o que acabou de aprender em sala de aula. 
Por exemplo, eu tiro os produtos das gôndolas do supermercado e ponho nos carrinhos, depois 
peço para que eles coloquem de volta nas gôndolas igual vimos na aula teórica. Há toda uma 
interação, um debate e fechamos com a apresentação correta", explica o coordenador do 
Núcleo de Varejo da ESPM, Ricardo Pastore.  
 
"Sem o laboratório, muitas universidades levam alunos para visitar lojas, shopping, 
supermercados, o que acaba sendo pouco produtivo, pois existe muita interferência do público 
externo. Com aulas práticas, o futuro profissional da área tem mais segurança para dizer que 
sabe como que funciona o setor varejista depois de sair da universidade", conclui Pastore.  
 
Também pensando em simular a prática por meio do teste de modelos teóricos, ferramentas e 
conceitos de gestão empresarial, a Faculdade de Tecnologia CDL (Câmara de Dirigentes 
Lojistas), de Fortaleza, fez um alto investimento em uma Loja Conceito. Reconhecida neste 
ano pelo MEC (Ministério da Educação), a faculdade pretende fazer com que o 
desenvolvimento do varejo cearense passe pelo caminho da qualificação profissional. O 
espaço, que funciona em convênio com a Universidade Federal do Ceará, congrega 14 
ambientes similares aos estabelecimentos varejistas.  
 
Outra faculdade que aposta no segmento é a FGV-EAESP (Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas), que conta com dois cursos de educação 
continuada na área: Varejo para Segmentos de Baixa Renda e Gestão de Marketing no Varejo. 
"Nós sempre estimulamos o aluno a obter vivências práticas com trabalhos em grupo com os 
varejistas. Eles visitam lojas, fazem entrevistas e pesquisas com os executivos", conta o 
coordenador do GVcev (Centro de Excelência em Varejo da FGV-EAESP), professor Juracy 
Parente. Apesar de não ter nenhum laboratório, a FGV-EAESP conta com diversos softwares 
em suas aulas. "Diferentes professores trazem suas metodologias que incluem jogos de 
empresas", completa o professor Parente.  
 

 
Leia mais: 
 
Mercado exige novo perfil profissional 
André Pontes 
 
Com uma alta de 12% em relação ao mesmo período do ano passado, as vendas do comércio 
varejista brasileiro tiveram em 2008 o melhor primeiro trimestre da série história do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), iniciada em 2001.  
 
Para acompanhar este crescimento, as empresas estão cada vez mais em busca de um novo 
perfil para os seus profissionais, exigindo uma especialização maior do que nos anos 
anteriores. "Com este novo cenário do segmento varejista, os empresários estão cada vez 
mais atentos para a necessidade de ter pessoas mais treinadas, desde a equipe de estratégia e 
planejamento até a equipe do ponto-de-venda, devido à concorrência acirrada e a busca por 
resultados positivos. Assim, sentimos cada vez mais o aumento na procura por cursos de 
atualização e aprimoramento", explica o professor doutor Airton Embacher, diretor da Escola 
de Empreendedores – Moda e Negócios, consultoria especializada em varejo de moda.  
 
Adelmo Gomes Silva, gerente da Escola APAS, da Associação Paulista de Supermercados, 
conta que basta olhar para o passado para entender a mudança dos profissionais da área. 
"Antes existia a pequena família, a qual o pai adquiria uma indenização, montava o 



supermercado e tentava imitar as grandes empresas. Agora, há a necessidade de se 
profissionalizar o empreendimento. Apenas imitar os grandes não basta para vencer. Por 
exemplo, uma vez que o ‘mercadinho’ está próximo da vizinhança, ele ganha os fregueses no 
atendimento. Mas não podemos esquecer que no atendimento têm pessoas, quer dizer, 
funcionários. E esses profissionais têm que ser treinados para serem capacitados. Não dá para 
ficar anotando no papel, tem que ter estoque, giro", diz.  
 
Um exemplo é Marcelo Tavares, gerente de Prevenção de Perdas dos Supermercados Russi, de 
Jundiaí, interior de São Paulo,que sentiu na prática a importância de se profissionalizar no 
varejo.  
 
"Os cursos são importantes até para pessoas que trabalham há algum tempo no segmento, 
pois se aprende como os outros ambientes funcionam. Cada empresa tem uma maneira 
diferente de trabalhar, e uma escola de varejo pode ajudar a ampliar a visão de mercado", 
explica Marcelo Tavares.  
 

 
Leia mais: 
 
Caracol adota sistema de franquia 
Guilherme Arruda 
 
A Caracol, tradicional fabricante de chocolates de Gramado, na serra gaúcha, adotou uma nova 
estratégia para seus negócios e desde março partiu para a migração de parte das 18 lojas 
licenciadas que possui nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste para o sistema de franquias. O 
ponto de partida é a loja-conceito de 140 metros quadrados de Gramado na qual foi investido 
R$ 300 mil para sua readequação. Dentro de cinco anos, o objetivo é montar uma rede com 60 
lojas em todo o Brasil. Cada loja consome R$ 2,1 mil por metro quadrado de área.  
 
O modelo adotado pela Caracol guarda semelhanças com a linha adotada pela Chocolates 
Kopenhagen que, além de comercializar chocolates da marca, tem cafeteria que serve waffles 
feitos de uma receita belga, chás e sorvetes. "É muito difícil sobreviver só com os nossos 
produtos. Por isso, estamos entrando em um novo estágio", argumenta Julio Cavichioni, 
diretor da Caracol. Para implementar o projeto de transformação das lojas, a Caracol contou 
com a consultoria da Francap.  
 
O diretor da Caracol ainda não fez os cálculos de retorno do investimento para abertura de 
uma franquia, mas tomando como referência a sua loja de Gramado, calcula que em média 
serão necessários 30 meses. "É uma projeção", faz questão de ressaltar."O bom deste novo 
formato é que oferecemos um mix de produtos para o ano todo. Em Gramado a Páscoa é a 
terceira melhor data de vendas", afirma o empresário. O Natal Luz de Gramado, que dura 60 
dias e atrai quase um milhão de visitantes, é a primeira data de vendas, enquanto o inverno 
fica com a segunda posição.  
 
Com as lojas que possui atualmente em Gramado e Nova Petrópolis, ambas no Rio Grande do 
Sul, Santos (duas), São Vicente, Curitiba e Foz do Iguaçu (PR), Niterói (ES), Goiânia (GO), 
Fortaleza (CE), a empresa gaúcha movimentou 180 toneladas de chocolate em 2007, quase 
30% acima do total obtido no ano anterior. A previsão de faturamento para este ano é de R$ 
7,7 milhões, quase 20% maior que os R$ 6,4 milhões de 2007. O empresário trabalha com a 
perspectiva de manter o crescimento, de 20%, em 2008.  
 
O projeto arquitetônico da loja de Gramado, com inspiração suíça, foi realizado por Rogério 
Mennin, que utilizou cores e materiais escuros com as características de chocolate. Além de 
madeiras escuras, o arquiteto utilizou pedras basalto em forma de barras, cujas tonalidades 
lembram as variedades de chocolates. Para dar maior amplitude, o "pé direito" tem 4,8 
metros.  
 

 
Leia mais: 



 
Carga tributária é a principal vilã na perenidade dos negócios 
Gilmara Santos 
 
Apesar de representar quase 98% do total de empresas do País e responder por cerca de 60% 
dos empregos formais e por 20% do PIB nacional, as micro e pequenas empresas ainda 
sofrem com o fantasma da mortalidade. Diversos fatores contribuem para que uma empresa 
feche as portas, mas a carga tributária é considerada, por especialistas, o pior vilão. "Embora 
as medidas de simplificação fiscal promovidas pelo governo sejam positivas, ainda estão 
aquém do desejado, pois as novas empresas já abrem suas portas recolhendo entre 7% e 17% 
de sua receita bruta para o Fisco, o que dificulta a sua permanência no mercado", diz o 
advogado Mauricio Barros, do escritório do Braga & Marafon.  
 
O advogado lembra que, ainda que não sejam optantes do Simples (sistema simplificado de 
cobrança de impostos), a tributação sobre o faturamento das pequenas empresas já garante 
receita ao governo independentemente da obtenção de lucro. "Grosso modo, o governo é o 
único ‘sócio’ da empresa que tem ‘retorno’ do investimento desde o primeiro dia de seu 
funcionamento, o que caracteriza uma situação desproporcional e desestimulante para os 
empreendedores", comenta Barros. Ele explica também que muitas atividades são excluídas do 
tratamento diferenciado de cobrança de impostos, o que impede o empreendedorismo em 
alguns setores da economia.  
 
Para ele, ao invés de estabelecer alíquotas mais baixas para as pequenas empresas, o governo 
deveria promover incentivos mais incisivos para a abertura e manutenção desses importantes 
centros de criação de novos empregos e de crescimento da economia. "Nesse contexto, as 
novas empresas deveriam ter uma espécie de carência no pagamento de tributos nos 
primeiros dois ou três anos de funcionamento, de modo que seus sócios pudessem obter 
retorno dos investimentos em prazo mais curto, bem como programas de financiamento mais 
efetivos", sugere o advogado. "Só assim o governo garantiria a competitividade das pequenas 
empresas frente aos grandes conglomerados que têm dominado a economia mundial, bem 
como a subsistência de milhões de pessoas", complementa.  
 
Barros garante que esse tratamento diferenciado não só não viola a legislação brasileira, como 
vai ao encontro de diversos princípios constitucionais norteadores da ordem econômica, tais 
como a livre iniciativa, a livre concorrência, o tratamento favorecido para as empresas de 
pequeno porte e a redução das desigualdades regionais e sociais, sem falar da própria 
igualdade (tratamento desigual de contribuintes que se encontram em condições desiguais). 
"Ciente da importância das pequenas e médias empresas, a União Européia mantém uma 
política de incentivos fiscais e de financiamentos que poderia ser seguida pelo Brasil", ressalta 
o advogado.  
 
Outros fatores  
 
Mas não é só a carga tributária que leva ao fechamento de micro e pequenas. "Não podemos 
dizer que exista um fator determinante para o fracasso das pequenas e médias empresas 
antes mesmo destas completarem dois anos de vida", diz o advogado Rogério Biscaldi, do 
escritório Biscaldi Advogados e Consultores. "Vários fatores em conjunto colaboram para 
termos no Brasil índices tão grandes de fechamento das empresas tão precocemente", diz o 
advogado. Além da alta carga tributária, Biscaldi enumera fatores como a falta de 
planejamento e encargos trabalhistas.  
 
"O Estado deveria assumir uma postura mais ativa no sentido preventivo, oferecendo cursos, 
assistência qualificada dentro de um sistema de formação de empresas, dando aos pequenos e 
médios empresários subsídios para que, ao invés de se aventurar no mercado, possam 
adentrar com certeza e conhecimento daquilo que estão propostos a realizar", sugere Biscaldi.  
 
O coordenador do observatório das micro e pequenas empresa do Sebrae-SP, Marco Aurélio 
Bedê, também concorda que é uma combinação de fatores que leva ao fechamento de micro e 
pequenas empresas. "Quando um empreendedor acumula muitos pontos negativos (como 



problemas pessoais, na administração, falhas no planejamento e falta de iniciativa) aumenta 
muito a chance de fechar a empresa", diz Bedê.  
 
Um estudo do Sebrae-SP revela que o percentual de pequenas empresas que sobrevivem pelo 
menos dois anos passou de 51% em 2002 para 78% em 2005. Ou seja, 27% a mais de 
empresas que não fecharam suas portas. "Realizamos pesquisas sobre mortalidade de 
empresas há dez anos e percebemos que a tendência é de aumento da sobrevivência das 
pequenas e médias empresas", afirma o consultor do Sebrae-SP.  
 

 
 

 
Leia mais: 
 
Farm planeja abrir novas lojas 
Etiene Ramos 
 
A moda comportamental carioca está se armando para voltar a dominar o cenário nacional e 
2008 promete ser o boom dessa retomada. O prognóstico é do empresário Marcelo Bastos, 
sócio da estilista Kátia Barros na Farm, uma das grifes mais promissoras de moda jovem 
feminina no mercado brasileiro. A própria Farm, de acordo com o empresário, prepara-se para 
dobrar seu número de lojas, passando de 16 para 32, e, triplicar seu faturamento até 2010. 
Criada há dez anos, a marca estreou no Babilônia Feira Hype, em Copacabana, num espaço de 
quatro metros quadrados e um capital de R$ 1.500,0. Atualmente, já tem um público-alvo 
bastante definido que são universitárias - mulheres de 15 a 25 anos que vivem ou compram o 
life style carioca.  
 
Depois de crescer no Rio de Janeiro, a grife chegou a Belo Horizonte, Brasília, São Paulo e 
Goiás, onde funciona sua loja off, com peças de coleções passadas.  
 
Expansão  
 
A investida no Nordeste começou em Salvador, no Shopping Salvador, com a abertura da 
primeira loja da Farm no Recife, que aconteceu em abril. Lá a Farm ocupa 276 metros 
quadrados no Shopping Center Recife, no bairro de Boa Viagem, reduto de classe média alta. 
O investimento estimado foi de R$ 2,5 milhões e a previsão é alcançar um faturamento mensal 
de R$ 600 mil.  
 
Em dezembro de 2007, a Farm abriu as portas de uma loja no Shopping Iguatemi, em São 
Paulo. O espaço da grife carioca ocupa uma área de 150metros quadrados e leva a assinatura 
da arquiteta Bel Lobo e dos artistas plásticos Eduardo Coimbra e Tatiana Grimberg e já 
movimenta o circuito fashion paulista. O projeto segue o mesmo conceito da flagship do Rio, 



sem vitrine e com paisagismo (a loja tem luz natural, grama e coqueiros, além de quatro 
canais de música nos provadores e look book virtual). A marca ganhou de presente do 
shopping o espaço que estava sendo disputado por mais de 100 grifes brasileiras. No 
Iguatemi, foi a primeira grande aposta de 2007. A grife foi considerada a maior venda por 
metro quadrado do segmento de moda jovem da história do shopping.  
 
Já a nova loja do Recife, em termos de espaço, tem mais da metade do registrado na loja 
paulista do Shopping Iguatemi, de 136 metros quadrados, que chega a R$ 1 milhão por mês. 
"A Farm é a marca que mais vende por metro quadrado", afirma Marcelo Bastos, com base no 
retorno do Iguatemi no segmento moda jovem. A aposta agora é em lojas de no mínimo 250 
metros quadrados, onde o investimento fica em torno de R$ 2,5 milhões.  
 
Em junho, o Rio de Janeiro ganha uma nova loja de 350 metros quadrados e, em agosto será 
inaugurada a loja de Natal e, talvez ainda este ano, a Farm do Shopping Iguatemi, em 
Fortaleza, que está sendo negociada com o grupo Jereissati. O Recife, por sua localização 
estratégica, deve abrigar ainda o escritório da Farm no Nordeste.  
 
A performance anima o superintendente do Shopping Center Recife, uma sociedade do grupo 
pernambucano JCPM e dos cariocas BR Malls, Magus e Milburn. "a negociação com a Farm 
durou quase um ano. Como são vanguarda, casam com nossa estratégia de qualificar e 
diversificar nosso mix. O grande desafio é estar antenado com tendências e ter marcas que 
estão ascendendo no conceito. A Farm é hoje objeto de desejo e marca top para shoppings", 
afirma o superintendente do Shopping Center Recife, Eduardo Falcão. O modelo de negócio da 
grife, segundo ele, pressupõe a parceria com o centro de compras que ganha mais com quem 
vende mais.  
 
Marcelo Bastos lembra ainda que não pretende inaugurar novas lojas no Rio de Janeiro. O 
projeto é abrir uma grande loja da Farm nas principais capitais do Brasil até 2010.  
 
Investimento  
 
De acordo com Marcelo Bastos essa parceria faz parte do investimento em marketing da Farm 
que, este deve chegar a R$ 3,5 milhões, mas não é voltado para mídia nem desfiles em 
semanas de moda. Decidido a continuar no comando e no fortalecimento da marca, ele refuta 
a idéia de abrir franquias. "Como não somos franquia, precisamos da parceria com os 
shoppings e uma das nossas ofertas é oferecer exclusividade da marca: não teremos outra loja 
no Recife", afirma.  
 
Com 536 funcionários no País, a Farm tem uma equipe própria de criação com 42 pessoas, 
comandada por Kátia Barros e não abre mão desse controle de conceito que tem sido a mola 
mestra do negócio.  
 

 
Leia mais: 
 
Como avaliar as opções de franquias 
Patrícia Barreto Gavronski 
 
Prestando assessoria na área de franchising, há mais de 12 anos, meus clientes ainda me 
fazem a seguinte pergunta: como escolher a franquia certa? Essa é uma resposta que só posso 
dar avaliando cuidadosamente o momento do mercado e principalmente o meu interlocutor, 
pois a melhor franquia para as necessidades de um investidor pode não ser a franquia mais 
adequada para outro.  
 
Mas, afinal, com dezenas de ofertas que o mercado oferece quais são as chances reais que um 
futuro franqueado tem em acertar na escolha de uma rede de franquias?  
 



Não existe uma regra capaz de anular totalmente os riscos que todo novo investimento traz 
consigo. Mas, com certeza, esses riscos diminuem consideravelmente se a escolha for 
orientada por pesquisa e uma análise com conhecimento técnico e sensibilidade.  
 
Sempre que minha empresa é contratada para realizar esse trabalho, além de analisarmos 
redes franqueadoras sob aspectos legais, financeiros e operacionais, focamos em primeiro 
lugar as necessidades e o perfil do investidor. O objetivo dessa análise de mercado é oferecer, 
além de uma rede sólida, um negócio que atenda o futuro franqueado nos quesitos satisfação 
pessoal, profissional e retorno financeiro adequado.  
 
Destaco a seguir, algumas dicas fundamentais para o investidor que pretende se tornar um 
franqueado, que deverão ser levantadas ao iniciar o processo de escolha de uma franquia:  
 
- O interessado possui o perfil ideal para ser realmente um franqueado de sucesso? Nesse 
aspecto, é fundamental avaliar sua capacidade para empreender e seguir regras.  
 
- Quais os segmentos com os quais o futuro franqueado se identifica? É preciso avaliar em que 
áreas ele se sentirá orgulhoso e terá prazer em se associar a um negócio.  
 
- Qual o capital disponível para a franquia? É fundamental avaliar a disponibilidade financeira 
não só para o investimento inicial, mas reservar um valor para o capital de giro e para 
imprevistos que possam acontecer.  
 
- Quais as marcas que estão em ascendência e possuem potencial para um crescimento de 
mercado sólido no País? Esta é uma análise que, para ser realizada, são fundamentais à 
sensibilidade e à vivência no segmento de franchising.  
 
- Definir com quantos e quais franqueados da rede analisada é necessário conversar. Que tipo 
de abordagem deverá ser feita? Essa é uma pesquisa essencial durante o processo de escolha 
de uma franquia.  
 
- A empresa possui a COF (Circular de Oferta de Franquia) e toda a documentação exigida por 
lei? E como deve ser feita a análise desse documento? A franqueadora possui pendências 
judiciais? Esse processo exige conhecimento jurídico especializado em franchising e 
empresarial do setor.  
 
- Qual o resultado da análise dos demonstrativos de resultados e balanços apresentados pela 
empresa? Essa é também uma análise técnica que precisa ser feita.  
 
Após obter subsídios suficientes para responder com tranqüilidade a todas as questões acima, 
o futuro franqueado estará a um passo de se tornar um empreendedor de sucesso.  
 
Minha expertise no conteúdo franchising confirma a importância desta análise aprofundada, 
que dará ao investidor uma correta dimensão sobre onde seu capital será investido, com toda 
a sustentabilidade necessária para não deixar o sonho se transformar em frustração.  
 
A sugestão mais adequada é buscar orientação profissional especializada a fim de garantir o 
tão esperado retorno do capital, do esforço despendido e, principalmente, da concretização de 
um projeto vitorioso.  
 
Vale lembrar ainda que não existe a franquia certa ou a melhor franquia para se investir e sim 
a franquia mais adequada para cada objetivo pessoal, profissional e ... para o bolso do 
investidor. O mercado de franchising vem crescendo a cada ano e oferecendo oportunidades 
para os investidores crescerem com ele. Basta realizar a escolha de forma consciente e seguir 
orientações de profissionais especializados nesse mercado.  
 
kicker: Não existe a franquia certa ou a melhor para se investir e sim a franquia mais 
adequada de acordo com objetivo pessoal  
 



 
Leia mais: 
 
Cheque sem fundo ainda é o vilão 
Ivonéte Dainese 
 
Uma pesquisa da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio) mostra que o 
cheque sem fundo ainda compromete os negócios de muitos varejistas. Só para se ter uma 
noção exata do tamanho do prejuízo, entre março de 2007 e fevereiro deste ano, foram 
transacionados cerca de 1,5 bilhão de cheques, deste total cerca 104 milhões foram 
devolvidos. Esse volume representa para o varejo, uma perda estimada de R$ 83,4 bilhões.  
 
A pesquisa mostrou também que deste montante, pelo menos 10% das devoluções 
representam os cheques devolvidos em razão de furto, clonagem, adulteração, entre outras 
irregularidades - correspondendo a cerca de R$ 8,34 bilhões. Os R$ 94,1 milhões restantes, 
corresponde a cheques sem fundos ou bloqueados, que totalizam R$ 80 bilhões.  
 
Para orientar os empresários do comércio, a Federação elaborou uma cartilha "Cuidados na 
Hora de Receber um Cheque". O lançamento aconteceu na última segunda-feira.E apesar de 
muitos estabelecimentos não aceitarem mais essa forma de pagamento, o volume despejado 
no comércio mostra que os comerciantes ainda são vítimas.  
 
A cartilha, numa linguagem simplificada, apresenta as diversas formas vender e receber os 
cheques com segurança. As devoluções não acontecem apenas por falta de fundos e, sim, por 
motivos diversos.  
 
De acordo com o Banco Central, os cheques representam o segundo meio de pagamento mais 
utilizados no Brasil (23%), ficando atrás apenas dos cartões de crédito (26,9%). É importante 
ressaltar que as taxas operacionais das transações eletrônicas custam caro aos comerciantes, 
o que faz com que optem por trabalhar com cheques, sob pena de perda de volumosos 
negócios e de numerosos clientes em potencial.  
 

 
Leia mais: 
 
Grandes do setor de software voltam atenção para o comércio 
Luiz Carlos Lucena 
 
Automação comercial e gestão no varejo são mais que uma necessidade nas pequenas e 
médias empresas. São uma obrigatoriedade para quem quer se manter no mercado. Com a 
concorrência e a abertura de novos canais de venda disputando seus clientes, a tecnologia da 
informação é a solução para as pequenas redes de comércio e serviços se manterem na 
disputa. O mercado é gigante e despertou o apetite de grandes fornecedores de softwares e 
soluções, como IBM, Oracle e Linx.  
 
"É um mercado importante, tanto em crescimento como em sofisticação", disse Paulo 
Guimarães, gerente de produtos de automação comercial da IBM para a América Latina.  
 
Segundo o executivo, é um mercado dinâmico que está absorvendo muito rapidamente as 
características do grande varejista. "A automação no varejo está migrando das empresas de 
grande porte para as pequenas, pela necessidade de competitividade".  
 
Para vencer a falta de infra-estrutura nesse segmento, a IBM desenvolve um portfólio de 
produtos adequados a esse perfil de cliente, fornece um hardware simplificado, com processo 
de monitoramento remoto, e softwares que lêem as características do hardware, permitem que 
se saiba tudo o que acontece e possam gerar soluções.  
 
"São ferramentas de interface amigável, fáceis de operar, integradas e que evitam o uso de 
cabos e máquinas periféricas e podem ser customizadas pela rede de distribuidores locais", 



afirma Guimarães. "Uma padaria no nordeste precisa de uma solução diferente de uma padaria 
da capital paulista", explica.  
 
Os produtos têm famílias que atendem a complexidade do mercado - de uma pequena padaria, 
com poucos itens, a uma loja de ferramentas ou autopeças e sua gama ampla de produtos.  
 
"O pequeno varejista já pode ter um nível de gestão adequada sem investimento pesado", 
garante o executivo.  
 
O mercado ganha um concorrente de peso também com a fusão da Linx Sistemas e Quadrant, 
que juntas constituem a maior software house voltada para o comércio, varejo e atacado da 
América Latina, com uma base de 2.500 clientes. Para Nelson Castello Branco, diretor de 
marketing e alianças do grupo, automação é um processo irreversível, mas as empresas 
precisam adquirir soluções "aderentes" ao seu negócio, que possam trazer vantagens 
competitivas. Na linha da empresa, o sistema de ERP é o que mais tem atendido à gestão de 
médias e pequenas lojas e franquias.  
 
A vice-presidente de aplicativos da Oracle, Elisabete Waller, diz que os varejistas precisam 
tomar decisões rápidas e inteligentes para estocar os produtos que os clientes desejam, no 
canal mais conveniente. "As soluções de varejo oferecem visões importantes para a tomada de 
decisões em comercialização, a fim de gerar mais lucros e aumentar a fidelidade do cliente". A 
empresa oferece pacotes pré-configurados, com funcionalidades específicas.De outro lado, 
pequenos fornecedores são tradicionais atendentes dessa área. É o caso da Henning 
Informática, que com uma solução simples, a um custo de R$ 175 para uma primeira máquina 
promete atender as necessidades básicas dessas empresas, como o controle de estoque, 
consulta rápida de produto, cadastro de usuários, clientes e fornecedores, relatórios 
estatísticos. A empresa fornece inclusive uma versão gratuita mais simples do programa.  
 
Segundo Emerson Henning, diretor de desenvolvimento, "cada vez mais os pequenos estão 
investindo em software para automatizar seus negócios e nos últimos anos esse número 
cresceu mais ainda com a popularização dos computadores".  
 
A Microprisma atua há 20 anos no setor e o diretor técnico Mauro Medeiros lembra que as 
empresas são pressionadas também pela necessidade de gerar notas fiscais eletrônicas - a NF 
Paulista, cupom fiscal e outros requisitos online - e sem automação não conseguem atender a 
legislação. A empresa oferece um ERP modular, que é adquirido com treinamento e licença de 
uso conforme o número de estações.  
 
"O cliente utiliza aqueles módulos que interessa e vai agregando outros, por isso tem preço 
acessível. Automação não pode ser encarada como custo. O software é um investimento, reduz 
custos, organiza e ajuda a empresa a crescer", afirma  
 

 
Leia mais: 
 
Esys Colibri oferece ferramentas de gestão 
Júlio Ottoboni 
 
A empresa Esys Colibri, está com um novo serviço aos seus clientes. O Colibri Business 
Intelligence (CBI) é um serviço disponível na internet que permite ao gestor do 
estabelecimento comercial receber os dados do seu ponto-de-venda em tempo real, sendo 
possível acessar as informações onde quer que ele esteja. O Colibri Business custa R$ 50,00 
mensais por loja. A Esys é atualmente a líder no mercado brasileiro de automação comercial 
no segmento de varejo e franchising,  
 
Entre os benefícios oferecidos pelo software CBI estão a tomada de decisões por análise 
tridimensional, gerenciamento online, produzir gráficos dinâmicos, relatórios gerenciais, 
ranking de vendas e verificar o faturamento da rede. A grande vantagem desta ferramenta, 



segundo a direção da empresa, é a possibilidade de agregar inteligência à gestão do negócio 
de qualquer lugar em tempo real, proporcionando competitividade à empresa.  
 
Outro produto da empresa que passa por aperfeiçoamento é o Colibri X-POS, é uma 
ferramenta de alta tecnologia para a gestão do ponto-de- venda no segmento foodservice. O 
software possui um pacote de serviços que inclui suporte técnico, treinamento e capacitação, 
seguro do equipamento e outros benefícios relevantes para o aumento da competitividade do 
negócio.  
 
Com ele é possível controlar todos os processos de venda de lojas e restaurantes e agilizar o 
atendimento ao cliente. Para utilizar o serviço, o cliente investe R$ 125,00 por mês. O valor 
inclui a licença do uso do produto, mais a sua manutenção. Para desenvolver o sistema, a Esys 
Colibri investiu cerca de R$ 1,5 milhão.  
 
"Todos os nossos softwares estão de acordo com os programas do governo e oferecem uma 
grande facilidade de operação, além de outros importantes diferenciais de eficiência e 
adaptação. É importante estar acompanhando as exigências do mercado", afirma o diretor Luis 
Garbelini.  
 
O software que originou a atual série foi concebido a partir da experiência da prefeitura de São 
Paulo na implantação da nota fiscal eletrônica, em junho de 2006. O programa estadual da 
Secretaria da Fazenda que assegura ao consumidor descontos em vários impostos está 
também apoiado na eficiência dos equipamentos de emissão eletrônica do comprovante fiscal, 
desenvolvido pela Esys Colibri.  
 
Segundo a direção da empresa, os novos produtos contribuem para facilitar a adaptação do 
comércio às regras atuais. Para auxiliar o processo, a Esys fez um movimento de integração de 
suas revendas e clientes denominado "Cidadania Fiscal". Garbelini enfatizou a importância de o 
mercado entender e aderir as novas regras.  
 

 
Leia mais: 
 
Como fazer a escolha do ponto-de-venda 
Caio Cigana 
 
O diretor da consultoria especializada em varejo Shopping Brasil, José Roberto Resende, avalia 
que a decisão de um lojista de operar na rua ou em um shopping está relacionada ao tipo de 
produto que a empresa trabalha, o público-alvo ou até mesmo o posicionamento da empresa. 
"Se for uma loja de móveis, vai precisar de bastante espaço e aí no shopping é mais difícil. Se 
for uma joalheria, a segurança do shopping é essencial", observa.  
 
Resende cita ainda uma questão que segundo ele ocorre em todo o País, que é a necessidade 
de marcar presença das lojas que trabalham com marca e se preocupam com a percepção do 
público com a imagem da empresa. Ele diz conhecer vários exemplos de lojistas de porte 
médio que não são âncoras mas sentem-se obrigados a abrir lojas nos shoppings mais 
badalados, apesar da certeza de que a operação dará prejuízo. "Ele acaba abrindo no tal 
shopping porque se ele não estiver lá perde conceito perante o seu público", diz Resende. 
Segundo ele, muitas vezes a operação que trabalha no vermelho no shopping, funcionando 
mais como uma loja-conceito das marcas, tem de ser compensada com a abertura de novas 
lojas lucrativas nas ruas. Rezende explica que os shoppings acabam subsidiando com aluguéis 
proporcionalmente mais baratos as operações consideradas âncoras, por atrair público e 
precisam tirar a diferença cobrando mais caro dos lojistas de porte médio. Resende lembra que 
ao mesmo tempo cresce o número de shoppings sendo construídos no Brasil e a venda por 
metro quadrado, um dos principais indicadores do varejo, começa a cair.  
 

 
Leia mais: 
 



Manlec está presente em lojas de rua e shopping 
 
A Manlec, rede varejista gaúcha que comercializa eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis, 
conta com 36 lojas concentradas em Porto Alegre, região metropolitana e no litoral do Rio 
Grande do Sul, mas a presença da empresa em shopping centers se resume a dois pontos nas 
cidades de Canoas e Cachoeirinha, vizinhas à capital.O diretor-presidente da rede, Atílio 
Manzoli Júnior, explica que vários fatores são levados em consideração no processo de escolha 
do local onde abrir uma loja, mas o principal é o volume potencial de vendas e a conseqüente 
capacidade de cobrir os custos da operação, especialmente o aluguel. "Conhecemos as nossas 
margens e precisamos ter um patamar mínimo de vendas que cubra os custos", resume.  
 
Manzoli lembra que a Manlec trabalha com margens ajustadas que necessitam de grande 
volume de vendas para a operação ser rentável. Ele entende que o movimento atual nos 
principais shoppings de Porto Alegre, por exemplo, não permitiriam uma loja lucrativa, pelo 
menos no segmento em que a Manlec atua. Em Canoas e Cachoeirinha, explica ele, o volume 
de vendas não é significativamente inferior aos shoppings da capital, mas os custos são 
sensivelmente menores, o que permite rentabilidade. A rede também descarta a possibilidade 
de trabalhar com preços maiores nas lojas de shopping em comparação com os praticados nos 
pontos situados nas ruas. Manzoli entende que não existem lojas de eletrodomésticos 
exclusivamente voltadas para o público A e, com isso, o consumidor de mais alta renda 
também acaba comprando na Manlec, seja nas lojas de rua ou por meio de telefone e Internet.  
 
No interior, a Manlec também avalia o público que poderia atingir, a renda da população, a 
economia local e as perspectivas econômicas da localidade. "Fazemos um longo trabalho de 
observação e muitas vezes gente nossa passa a vivenciar a comunidade", diz Manzoli. Outros 
pontos considerados são a parte logística e até se o local ou cidade já é atingido pela mídia da 
Manlec, o que também determina custos maiores ou menores.  
 

 
Leia mais: 
 
Aumenta o movimento de vendas 
 
O bolso do consumidor ainda é o termômetro para saber como anda o aquecimento das 
vendas no comércio em geral. E através dos dados do Índice de Confiança do Consumidor 
(ICC), apurado mensalmente pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo 
(Fecomercio), dá para se perceber que os consumidores estão indo às compras.  
 
Os números revelam que no mês de abril, a confiança do consumidor atingiu 149 pontos, uma 
alta de 0,8% em relação a março. Se comparado com o mesmo período de 2007, a elevação 
foi de 16,2% (128,3 pontos). Segundo a entidade, o crescimento do ICC é atribuído à melhora 
da percepção do consumidor em relação a sua situação atual. Este é o melhor resultado já 
apresentado na série histórica do índice, que foi impulsionado pelo bom momento da 
economia, pelas melhorias efetivas no mercado de trabalho e a expansão da renda, que reflete 
diretamente no poder aquisitivo.  
 
O índice, que mede através de pontos o movimento do mercado -de zero a 200 pontos, 
indicando pessimismo abaixo de 100 pontos e otimismo acima desse patamar - e é composto 
por dois indicadores: o que mostra as condições econômicas atuais e as expectativas do 
consumidor.  
 
No mês de abril, por exemplo, o índice da condições economicas apresentou alta de 2,2%, 
representando 157,5 pontos.  
 
Já uma outra pesquisa da Fecomercio que também apontou a confiança e otimismo do 
consumidor, foi a Conjuntural do Pequeno Varejo desenvolvida em 600 estabelecimentos 
comerciais. A entidade verificou que no primeiro trimestre deste ano as vendas do pequeno 
varejo registraram alta de 5,4%, quando comparadas com igual período do ano passado. 
Somente no mês de março, o crescimento foi de 10,5%.  



 
Categorias pesquisadas  
 
De sete categorias pesquisadas, quatro apresentaram resultados positivos e dois negativos.  
 
Puxados ainda pelos juros mais baixos e facilidades de crédito, o segmento de lojas de 
material de construção apresentou o maior crescimento de faturamento no mês de março, 
30,3%, em relação ao mesmo período de 2007. No trimestre, o desempenho fechou com alta 
de 29,6%.  
 
Já as lojas de vestuário, tecidos e calçados registraram um crescimento de 9,9% no 
contraponto ao mesmo período de 2007 e acumulado de 5% no ano. O resultado é reflexo de 
características desse setor, que é pouco concentrado e vende bens de valor unitário 
relativamente baixo e de reposição obrigatória.  
 
A pesquisa da Fecomercio verificou nas lojas de móveis e decorações, uma alta de 7,3% na 
comparação com março de 2007, e chegaram a 5,7% de elevação em 2008. A conseqüência é 
de um ambiente econômico propício puxado por outros segmentos, como o de construção.  
 
A atividade de alimentos e bebidas mostrou início de recuperação e em março cresceu 4,9% 
em relação ao mesmo período de 2007, mas no trimestre ainda acumula queda de 3,1%. Este 
setor é o mais importante porque mostra um aumento na renda familiar  
 
Já as farmácias e perfumarias que desde o ano passado vêm apresentando resultados ruins. 
No mês de março não foi diferente e a queda das vendas foi de 1,2% no comparativo com o 
mesmo mês de 2007. No acumulado do ano apresenta baixa de 2,9%. A perda acelerada de 
espaço para as grandes redes preocupa, dado que a venda de remédios em termos gerais 
continua a crescer.  
 
Para as lojas de eletroeletrônicos o desempenho também foi ruim. Em março a baixa foi de 4% 
no faturamento, se comparado com o mesmo período de 2007. No ano, os resultados atingem 
queda de 7,4%. A Fecomercio credita essa baixa a três fatores: a importação; valorização 
cambial e queda dos preços dos produtos; e a competição desleal, quando se analisa a farta 
distribuição de aparelhos contrabandeados e até mesmo roubados em vários pontos do estado. 
Nota metodológica  
 
A Pesquisa Conjuntural do Pequeno Varejo (PCPV) é apurada mensalmente pela Fecomercio 
com dados desde 2004 que são coletados junto a cerca de 600 estabelecimentos comerciais no 
Estado de São Paulo, com faturamento anual de até R$ 2,4 milhões. A pesquisa tem como 
objetivo medir o desempenho das micro e pequenas empresas do comércio varejista em seus 
vários ramos de atividade. Das informações são gerados indicadores de faturamento nominal e 
faturamento real. Os dados da pesquisa auxiliam o empresário varejista na comparação da 
evolução do seu negócio em relação as demais empresas do setor, servindo como um 
balizador das suas atividades no curto prazo. O indicador permite ainda identificar as 
diferenças de desempenho por porte de empresa, contribuindo para a geração de políticas 
e/ou estratégias específicas de acordo com o porte e setor de atuação das empresas. Para a 
indústria auxilia no planejamento da produção, vendas e estoques, orientando a tomada de 
decisões estratégicas.  
 
Já o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) é apurado mensalmente pela Fecomercio desde 
1994. Os dados são coletados junto a 2.100 consumidores no município de São Paulo. O 
objetivo da pesquisa é identificar o sentimento dos consumidores levando em conta suas 
condições econômicas e suas expectativas.  
 

 
Leia mais: 
 
TI contribui para a competitividade 
Cristina Ribeiro de Carvalho 



 
A tecnologia desenvolve soluções voltadas para redes varejistas de pequeno, médio e grande 
porte. Através de novos softwares que abrange toda administração dos estabelecimentos por 
meio do mapeamento do relacionamento com fornecedores, gerenciamento dos cadastros dos 
clientes, definição do perfil de seu público, como quais as principais preferências de compra. 
Esta tecnologia é oferecida para todos os segmentos sejam redes de calçados, vestuários, 
supermercado, autopeças.  
 
A tecnologia VOIP - voz sobre internet protocolo - é um dos destaques para as empresas. 
Através dela é possível realizar chamadas telefônicas via computador, que oferece benefício na 
redução de custos, além de gerar mobilidade na aproximação de pessoas e otimização de 
processos. "Todas as empresas devem possuir este tipo de solução, seja ela pequena ou 
grande", declara Emerson Hoshimura, gerente regional da Linksys do Brasil. As soluções em 
telefonia também englobam a chamada tecnologia wireless, que permite as empresas 
possuírem em apenas uma linha telefônica e em um computador central, internet para todos 
os outros. "Através deste software e um provedor é possível fazer conexão direta com 250 
computadores, o que também traz benefícios de lucro para o mercado", complementa 
Hoshimura.  
 
As redes de varejo também têm a sua disposição softwares de empresas como a Oracle, que 
oferece pacote completo desde tecnologia como banco de dados, integração e soluções 
completas de aplicativos. Tradicionalmente, os comerciantes sempre utilizaram dados 
históricos e seu conhecimento sobre os clientes e os negócios para tomar decisões de vendas. 
"Na situação atual, eles precisam de soluções para possibilitar decisões cada vez mais 
assertivas, levando em conta que é necessário gerenciar vários sortimentos, categorias, 
inúmeras lojas e canais", declara André Papaleo, vice-presidente da Oracle.  
 
"O sucesso de um varejo não depende apenas do ponto comercial e da marca. Hoje é 
necessário atender às expectativas do cliente, reduzir tempo de resposta e conquistá-lo", 
complementa o vice-presidente da Oracle.  
 
Para manter as redes varejistas atualizadas, o Sebrae coloca à disposição desse mercado seu 
departamento de consultoria de tecnologia da informação. Onde os empresários são orientados 
quanto a sua utilização e como tirar proveitos. "Mostramos a todos que nos procuram, através 
de palestras e cursos de automação, as novidades que estão sendo lançadas neste segmento, 
como softwares para frente de caixa, competente por gerenciar desde a venda, o cupom fiscal 
até o estoque, entre outros programas que cuidam da retaguarda de compra e fidelidade ao 
cliente", declara Egnaldo Paulino consultor da entidade.  
 
De acordo com informações da Federação de Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio), o 
crescimento das vendas das redes varejistas em fevereiro subiu 3,2% em comparação ao 
mesmo mês em 2007. "Este crescimento está fundamentalmente ligado às inserções de TI ao 
mercado", declara Roni Vainzof.  
 
A Fecomercio possui dentro de sua gestão o conselho superior de tecnologia da informação, 
responsável por garantir o direito às redes varejistas sobre todas as informações que circulam 
dentro da empresa. Com os avanços da tecnologia em todos os segmentos, o mercado passa a 
digitalizar toda documentação, além de realizar transações via internet pelos softwares 
adquiridos. A conduta de funcionários é um dos fatores que precisam de segurança. A 
Fecomercio assegura seus clientes em caso de ações suspeitas, pelos funcionários, as 
informações confidenciais da empresa. "As empresas de pequeno porte não visam muito esses 
cuidados, enquanto empresas de grande porte tomam cautelas quando se trata de 
informações, ainda mais quando elas são disponibilizadas via on-line. Nosso objetivo é fazer 
com que as redes menores atentem também para esses cuidados e assim continuem a 
crescer",diz Vainzof.  
 
Supermercados  
 



A rede Smart de supermercados gerencia pequenos e médios negócios do varejo em todo 
Brasil. Desenvolvida pelo grupo Martins, traz aos empreendimentos de pequeno e médio porte 
oportunidades de posicionamento competitivo no mercado. Através dos processos de TI são 
disponibilizados serviços como o sistema de compra centralizado. "Por este sistema os 
supermercados têm condições de realizar pesquisas diretas a produtos em promoção, o que 
leva a racionalizar estoque e reduzir custos", declara Marcelo Cavalcanti, gerente de 
marketing.  
 
A empresa ainda coloca à disposição destes segmentos a integração via satélite, que possibilita 
o uso de cartões de crédito e débito, além da tecnologia de um cartão próprio chamado de 
Tricard, que possui taxa reduzida de administração de mercado. A Smart disponibiliza maior 
competitividade entre as redes de varejo. "Nosso trabalho é focado em supermercados de 
bairro, investimos na tecnologia principal, transferência eletrônica de compras via cartão de 
crédito e débito, o essencial para qualquer estabelecimento", complementa Marcelo Cavalcanti.  
 
Pesquisa  
 
Segundo dados da pesquisa realizada pela consultoria Booz Allen Hamilton, 70% dos pequenos 
varejistas que aderem a sistemas como esses de informação, possuem aumento em suas 
vendas. Há informações que 55% declaram elevação de vendas ultrapassando a margem de 
20% e aumento de lucro. Dentre o restante 40% informam que o aumento foi em mais de 5%, 
sendo a média de venda de lucro no varejo nacional de 1%.  
 

 
Leia mais: 
 
Crescem vendas pela internet 
Ana Manfrinatto 
 
Hoje em dia existem 15 mil CNPJs diferentes vendendo produtos para pessoas físicas na 
Internet. Prova de que a rede mundial de computadores também foi feita para as pequenas e 
médias empresas, que estão migrando com tudo para o mundo virtual em busca de mais 
visibilidade e, logo, rentabilidade. Mas segundo Gastão Mattos, consultor da Câmara Brasileira 
de Comércio Eletrônico, as 10 maiores empresas varejistas da Internet ainda concentram, 
juntas, 80% do faturamento do mercado.  
 
"As outras 14.990 empresas detém 20% do faturamento e são caracterizadas por pequenas e 
médias empresas criadas por empreendedores que estão testando a Internet como canal de 
vendas ou por empreendedores antigos que já possuem suas lojas físicas", disse Mattos. O 
consultor ainda afirma que a concentração do faturamento entre as maiores lojas não impede 
que os donos de lojas físicas migrem para a Internet, uma vez que possuir um endereço 
eletrônico confere credibilidade ao lojista físico.  
 
Mais do que credibilidade, a internet significou corte de gastos para a Exposucata, feira de 
negócios direcionada aos profissionais da reciclagem."Antes da internet, os interessados em 
participar da nossa feira e congresso se inscreviam pelo telefone, o que gerava um alto custo 
com telemarketing", diz Adriano Assi, diretor geral da Exposucata. "Há um ano, no entanto, 
criamos um sistema para que as pessoas se inscrevessem pelo site e enxugamos os gastos 
com telemarketing", afirma.  
 
De acordo com Assi, desde a implementação da inscrição online as vendas tiveram um 
crescimento natural de 30%. "Antes, 100% das vendas eram realizadas pelo telefone e agora 
70% são realizadas pela Internet". Para justificar o crescimento significativo, Assi aponta um 
fator interessante da rede: "Nós vendemos treinamento, que é um produto intangível é por 
isso que diferente do telefone, onde o comprador pode fazer perguntas e pensar a compra, a 
Internet gera vendas por impulso, como se fosse uma loja física em que a pessoa entra e, sem 
pensar, adquire o produto", conclui Assi.  
 



Para a empresa E-prepag, que vende créditos de jogos eletrônicos como Habbo Hotel e 
GBound, as vendas online também significaram mais dinheiro em caixa. Há um ano e meio no 
mercado, há um ano a E-prepag opera suas vendas pela Internet e não tem motivos para 
reclamar. "Vendemos créditos para jogos virtuais através do nosso site para o consumidor final 
e também para cerca de mil lan houses em todo o país. Antes de implementar o sistema on-
line, vendíamos cartões físicos que eram enviados pelos correios para os clientes", afirma 
Fábio Nascimento, administrador da E-prepag. No entanto, desde que começou a vender 
créditos on-line, utilizando-se de um sistema em que o consumidor imprime um tíquete com a 
senha a ser utilizada no jogo -- em vez do antigo cartão físico que tinha que ser raspado -- , a 
empresa chegou a dobrar o volume de vendas. A explicação é bastante simples: "Antes as lan 
houses tinham que encomendar os cartões e esperá-los chegar pelos correios, sempre com o 
risco de não vender todas as unidades", disse.  
 
Ele acrescenta ainda que "Agora que o negócio passou a funcionar sob demanda, 24 horas por 
dia e 7 dias por semana e sem intermediários, as vendas são realizadas on demand e sem 
riscos ao lojista. "No momento em que o jogador está no estabelecimento, pede o produto e 
paga na hora".  
 

 
Leia mais: 
 
Aumenta aceitação de cartão 
Ana Manfrinatto 
 
A adesão do varejo ao meio de pagamento eletrônico é uma realidade. Há estabelecimentos 
desenvolvendo seus próprios cartões e também há os de aceitação regional, como o da rua 25 
de Março, em São Paulo. De acordo com a Associação Brasileira de Cartões de Crédito e 
Serviços (ABECS), os "private labels"- como são chamados os cartões de lojas e redes - 
chegaram em março à marca de 150 milhões de cartões em circulação e tiveram um 
crescimento de 23% no valor das compras, acumulando R$ 12 bilhões. "O crescimento dos 
private labels é maior que o dos cartões de crédito e débito, apesar de representar 14% do 
valor total de transações com cartões", afirma Kleber Oliveira, gerente de Marketing da 
Validata, administradora e bandeira responsável pelo cartão da rua 25 de Março. Segundo 
Oliveira, o varejo entrou de cabeça na tendência dos private labels porque o aumento de 
consumo percebido nas classes C e D impulsionou o movimento de lojas que anteriormente 
não teriam volume de negócios suficiente para justificar a emissão de um cartão próprio.  
 
"Do ponto de vista da oferta de crédito, as bandeiras de cartões desenvolveram produtos para 
atender às classes que não tinham acesso ao consumo e ganharam expertise na análise de 
crédito dessa população, reduzindo riscos e disponibilizando meios de pagamentos mais 
flexíveis", disse Oliveira, referindo-se ao pagamento à vista, parcelado ou através de um 
cartão. "Isso também atende a uma demanda reprimida do próprio varejo, carente de opções 
de produtos financeiros adequados ao ritmo de seus negócios, com toda a diversidade de 
público e segmentos existentes".  
 
Fidelização  
 
O executivo disse que o cartão private label fideliza a clientela porque facilita a recompra - por 
atribuir ao cliente um limite de crédito pré-aprovado - e substitui com vantagens o modelo 
tradicional de crediário, conferindo mais segurança e liquidez ao lojista. Neste caso, o risco de 
inadimplência é comprado pela administradora. Outro ponto é ter a marca da loja no cartão, o 
que ajuda na fidelização dos clientes por meio de programas que convertem parte das compras 
em descontos.  
 

 
Leia mais: 
 
Novos nichos do cartão private label 
 



No mercado desde setembro de 2007, o cartão da rua 25 de Março nasceu da parceria firmada 
entre a União dos Lojistas da 25 de Março, Univinco, com a Validata e o Banco Intercap. 
Direcionado ao comércio onde circulam por volta de 400 mil pessoas todos os dias, o cartão já 
é aceito em cerca de 300 estabelecimentos comerciais da região. O sucesso é garantido por 
um dos grandes diferenciais do produto, a segurança, proporcionada a lojistas e consumidores 
mediante o uso de assinatura eletrônica (senha).  
 
Os lojistas comemoram o cartão, já que não precisam mais analisar o crédito dos clientes, 
emitir boletos ou receber cheques pré-datados. "Agora podemos oferecer parcelamento de até 
seis vezes aos clientes e com isso competimos com mercados com os quais não conseguíamos 
concorrer antes da implementação do cartão", explica Jorge Dib, diretor de Marketing do 
Depósito de Meias São Jorge tradicional comércio instalado na rua 25 de Março.  
 
Mais uma vantagem do cartão, segundo Dib, é que ele vincula os clientes às lojas da região. 
"Há tempos a Univinco tinha o sonho de implementar o cartão próprio primeiro para atender à 
demanda de cartões de crédito e débito, que cresceu em todo o mercado assim como na nossa 
região. E segundo porque, através do cartão, estamos podendo investir na região com a 
realização de eventos", festeja Dib.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28 maio 2008, Suplemento Especial Pequenas e 
Médias Empresas, p. D1-D8. 


