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O varejo tem sofrido enormes mudanças nos últimos anos: concentração, comportamento do 
consumidor, ambiente competitivo mais concorrido, dentre outras alterações. E possivelmente 
nenhum segmento ou formato varejista sofreu tanta mudança em quantidade e intensidade 
quanto o eletromóvel (Casas Bahia, Magazine Luiza, Ricardo Eletro, Lojas Cem, etc.). É 
importante entender estas alterações até como exemplo do impacto que outros segmentos ou 
formatos varejistas podem – e poderão – sofrer. E sempre vale lembrar: mudanças trazem 
desafios para uns e oportunidades para outros. 
 
Vejamos algumas destas mudanças: 
 
Consumidor: está muito mais informado sobre os produtos (às vezes até mais que o 
vendedor), exige mais do atendimento, quer mais e melhores serviços 
 
Produtos: o ciclo de vida dos produtos está cada vez menor, principalmente em áudio e vídeo 
e informática (mas vale para todas as categorias), gerando um grande desafio de estratégia 
comercial para o varejo (“compro quanto? pois não posso ter estoque deste produto quando 
for substituído por outro, já que terei que vendê-lo com margem menor, talvez negativa”). 
 
Meios de pagamento: o carnê, que há pouco mais de 5 anos chegou a representar 80% da 
venda, atualmente mal chega a 10% (dependendo da rede). Com o carnê havia juro que 
representava boa parte da lucratividade da empresa. Isso acabou. Este meio de pagamento foi 
praticamente substituído pelo cartão de crédito, que não oferece o ganho de juro para o 
varejista. Mas este não perde somente ao não mais ter a parcela de juro. Há ainda outra 
perda: quando o cliente dependia do crediário (via carnê), se submetia a “qualquer condição”. 
Atualmente como este cliente possui cartão, ele já chega com crédito aprovado (pelo cartão), 
o que lhe dá um poder de negociação que jamais teve. Desta forma, as redes varejistas têm 
que negociar cada vez mais o preço. 
 
Móveis: historicamente, a categoria de móveis chegou a representar cerca de 30% a 35% da 
venda do formato eletromóvel. Atualmente poucas redes conseguem chegar a 15%. Esse fato 
afeta profundamente a rentabilidade, pois os móveis são os que provêem melhor rentabilidade 
dentre qualquer outra categoria comercializada. A razão é que enquanto todas as outras 
categorias são perfeitamente comparáveis, onde, portanto, o preço fica mais evidente (a 
geladeira X, o televisor Y e o liquidificador Z são exatamente iguais em qualquer loja), o sofá 
de dois lugares ou o roupeiro de 3 portas – que não por acaso a marca raramente é divulgada, 
não são perfeitamente comparáveis, fazendo com que o fator preço apareça com menor 
evidência. O consumidor não está deixando de comprar móvel, o que ele está fazendo, neste 
momento, é comprar móvel em outro tipo de loja. Enquanto pertencia às classe C menos, e 
principalmente D e E, o consumidor comprava móvel no formato eletromóvel. Agora que 
possui mais renda, quer comprar em outro tipo de loja: nas lojas de móvel modulados 
(também chamadas de planejados), pois lá o “móvel será feito na medida para minha casa”. 
Além disso, terá um tipo de atendimento muito diferente ao que estava acostumado: “irão na 
minha casa medir, na loja eu sou atendido ao redor de uma mesa sentado”. 
 
Tipo de competição: caracteristicamente, a competição neste setor é marcadamente feita  
sobre os atributos preço e condição de pagamento. E isso é um verdadeiro “tiro no pé”. As 
lojas comunicam incansavelmente sobre os preços, mas jamais falam dos serviços. 
 
Pessoas: o formato eletromóvel é altamente dependente de pessoas, em particular de 
vendedores. Há um verdadeiro exército de vendedores nas lojas. Em geral há quantidade, com 
baixa qualidade: mal preparados e mal treinados, para atender um consumidor mais 
informado e mais exigente. A conta não fecha. Ao problema de qualidade, intensifica-se agora 
o problema de quantidade: a falta de mão de obra é intensa em todo o varejo neste momento. 
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Geração de receitas adicionais: a venda de serviços que agregam receita e, principalmente, 
colaboram decisivamente em termos de rentabilidade, como é o caso do seguro de garantia 
estendida parece ter chegado ao seu limite. 
 
Qual é o resultado de tudo isso? Grande dificuldade em gerar lucratividade minimamente 
razoável, demonstrando que o formato está sendo questionado pelo mercado, que está 
estressado e que está em risco (é importante salientar: não são as categorias que 
comercializam que está em risco, é a maneira de este tipo de loja comercializá-los). 
 
Seus fundamentos e práticas necessitam ser repensados e reinventados. Caso contrário, 
outro(s) formato(s) toma(m) seu lugar, como já ocorreu no varejo brasileiro. E isto que está 
ocorrendo com o formato eletromóvel pode ocorrer com qualquer outro formato. 
 
Fonte: Mundo do Marketing, 10 abr. 2012. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.mundodomarketing.com.br>. Acesso em: 10 abr. 2012. 
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