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O varejo é uma atividade com características próprias e de grande importância quando o 
assunto são bens de consumo e serviços. Afinal, a maioria dos consumidores decide como 
gastar seu dinheiro no momento da compra, o que ocorre em uma loja física ou virtual. 
 
A principal característica do varejo é a realização de resultados a curtíssimo prazo, já que a 
meta de venda de uma empresa varejista é diária e não mensal. No transcorrer de cada dia, 
são feitas leituras para avaliar o movimento de vendas em relação à meta. Caso o 
desempenho esteja insatisfatório, é preciso tomar medidas rápidas. 
 
Daí o imediatismo do varejo. Todos afirmam que o varejista não pensa em longo prazo e, 
conseqüentemente, se restringe a medidas mais operacionais e menos estratégicas. Gomo 
propor inovações se a necessidade de resultados é tão imediata? Lembramos que a inovação é 
a conseqüência da fórmula que propõe mudanças naquilo que já existe para, e a partir de 
então, trazer melhores resultados. 
 
Nesse momento, o varejista está dentro do cockpit de seu Fórmula-1 e precisa decidir entre 
um setup ou outro para que seu carro ande mais que os dos rivais. Como saber se a inovação 
dará certo e trará benefícios no alcance da meta de vendas e de margens? Não tem jeito: é 
necessário fazer testes, caso contrário a mudança se transforma em improviso. Caso dê certo, 
será sorte. Será azar caso dê errado. Mas gestores não lidam com sorte ou azar, lidam com 
planejamento. 
 
A necessidade em inovar parte do diagnóstico de baixo desempenho ou perda de diferenciais 
estratégicos. A partir daí, inicia-se a análise sobre tendências para descobrir o que será 
desejado pelo consumidor logo adiante. Feita essa identificação, procede-se à formatação ou 
modelagem, que é o desenho do novo negócio em ambiente de teste de projeções, como em 
um business game. Elegem-se algumas possibilidades três, por exemplo e então parte-se para 
outro laboratório, o experimental, idem ao que temos na ESPM, o "Retail Lab". 
 
No laboratório experimental, o varejista pode testar em gôndola, balcão ou arara as novidades 
que pretende implantar em sua loja. E o faz com metodologia científica e presença de 
consumidores. Os resultados obtidos com os testes são implementados em lojas piloto e 
observados por mais um tempo. 
 
Se confirmados, os resultados são finalmente implantados nas lojas. Nesse momento, a 
inovação é oferecida de tal modo que a possibilidade de fracasso é reduzida. Mas ainda não 
acabou. Medições devem ser feitas para se avaliar o retorno sobre o investimento realizado e 
constatar a real validade da inovação. 
 
O varejista hoje é cobrado a curto e a longo prazos. A gestão varejista está mais complexa e 
exige investimentos em planejamento e geração de novos conhecimentos. Mas as 
recompensas são promissoras. Investir em novos conhecimentos significa desenvolver 
vantagens competitivas sólidas e rentáveis. Aqueles que não dispõem delas deverão se 
reservar apenas a reduzir preços e cortar rentabilidade, a não ser que as inovações passem 
por novos processos operacionais capazes de reduzir custos e transferi-los aos clientes. Essa 
também é uma questão estratégica que deverá orientar onde e como inovar. 
 
Brasil Econômico, São Paulo, 6 nov. 2009, Primeiro Caderno, p. 17.  


