
A impressão que tenho é que 2010
começou há alguns meses. Há quem diga
que 2009 foi um ano que teve seu início em
agosto, logo após as primeiras reversões de
aspectos negativos da crise financeira mun-
dial. Mas talvez seja de outra forma: não era
2009, mas sim 2010 que estava começando.

Se repararmos bem, entramos em um
novo ciclo produtivo desde o final da crise
e isso ocorreu em meados do segundo se-
mestre do ano passado. Apesar da recupera-
ção, o ano de 2009 fechou com crescimento
negativo ou próximo de zero em diversos
setores, e no varejo não foi diferente.

Minha sensação tem base naquelas
situações quando se constatam perdas, an-
tecipa-se o balanço e encerra-se o exercício

antes da hora para realizar logo o prejuízo,
afim de não contaminar os ganhos do ciclo
seguinte com os resultados negativos do
período anterior.

Partindo então desse ponto, 2010 já
começou e não é mais novidade fa lar em um
período de crescimento. O que já constata-
mos são problemas decorrentes do cresci-
mento e que, em alguns casos, devem se
agravar. Entre "tapas e beijos", teremos um
ano produtivo, mas com gargalos e dificul-
dades típicos de economia emergente que
somos com escassez séria de infraestrutura.

O varejo deve experimentar as
seguintes situações:
• Crescimento de vendas, expansão de lojas
e de shopping centers;
• Dificuldade de abastecimento em alguns
itens entre eletroeletrônicos e bebidas com
forte demanda prevista até o início da Copa
do Mundo de 2010.

• Aumento de preços de commodities,
principalmente açúcar e cereais como arroz,
feijão e consequentemente outros compo-
nentes da cesta básica;

• Aumento das importações, sobretudo de
produtos chineses por redes de super e hi-
permercados para incremento de categorias
da área de bazar (utensílios para cozinha,
por exemplo);



Expansão do crédito, porém a redução da
taxa de juros é uma incógnita. Há operado-
res de cartão de crédito ligados a bandeiras
varejistas que cobram de 16% a 18% a.m. no
rotativo! Isso é matar o cliente a sangue frio;

Embora desnecessário, devemos ver o acir-
ramento da concorrência dos planos sem juros
que hoje oferecem até 18 vezes nas compras de
eletrodomésticos, eletroeletrônicos e móveis;

Certificação das primeiras lojas verdes por
órgãos certificadores internacionais;

Dificuldade com rnão de obra desde o mo-
mento da construção até a operação da loja;

Aumento de preços de material de constru-
ção, instalações e equipamentos;

Novas fusões, aquisições e IPOs.
As ações de empresas varejistas des-

pontam na bolsa com crescimentos como de
320% (Riachuelo) e 112% (Pão de Açúcar).
Isso deve incentivar o investidor a aumentar
sua participação em empresas varejistas.

Consequentemente, a guerra por share
de mercado exigirá postura mais agressiva
nas aquisições. Isso provocará um rápido
aumento da concentração que em alguns
setores são bem mais baixos do que em paí-
ses como o México e o Chile, por exemplo.

A saída para o médio e pequeno varejo
é buscar associações em centrais de negó-
cios para a identificação de sinergias e eco-

nomia de escala. Dessa maneira, há chances
de enfrentar concorrentes de maior porte.

Mas, falando em concorrência, as
vendas já vão bem neste início de ano em
varejistas globais, entretanto o resultado
líquido da operação está abaixo do objetivo.
Como lá fora a situação ainda é critica, os
acionistas contam com as remessas de lucro
provenientes do Brasil.

Assim, haverá forte pressão por resulta-
dos, obrigando as redes globais a puxarem
o preço ou a evitarem entrar em guerra de
preços com concorrentes locais, o que fará
a vida desses gestores um pouco mais tran-
qüila. Entretanto é necessário que estes, de
maneira equivocada, entendam o momento
e não cutuquem a fera com vara curta, man-
tendo seus preços em níveis competitivos
(nem abaixo, nem acima), pois é hora de
todos ganharem e não desperdiçarem tama-
nha oportunidade.

2010 é quase explosivo: fim da crise,
copa do mundo, ano eleitoral, enfim, tudo
conspira a favor do consumo e consequen-
temente do varejo. Que seja uma explosão
de bons resultados para a preparação de
novos alicerces de sustentação de desenvol-
vimento para as próximas décadas.

Abraços e feliz 2011, pois desejar sorte
em 2010 é pleonasmo.
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