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Que o Brasil tem vocação para a moda, não temos dúvidas. Gisele Bündchen, sandálias 
Havaianas, a moda praia são marcas, produtos e tendências reconhecidos em todo o mundo. O 
mercado do varejo da moda no Brasil é bem pulverizado. Apesar de contar com grandes redes 
como C&A, Havan, Hering, Leader Magazine, Marisa, Pernambucanas, Renner, Riachuelo (em 
ordem alfabética), há espaço para inúmeros varejistas independentes, presentes em ruas de 
comércio e em shopping centers. 
 
O varejo da moda sempre se caracterizou como um modelo de negócio que colocou foco no 
produto, ou seja, a maioria dos donos de lojas priorizou o produto sob o aspecto da qualidade, 
design, preço, tendência. As margens acima da média dos demais varejos também 
proporcionaram ganhos suficientes para não se importar tanto assim com aspectos da gestão. 
Questões comuns no dia-a-dia nesse segmento referiam-se às vendas e às equipes internas 
principalmente, muito pouco se ouvia a respeito de questões ligadas a controles de estoque, 
por exemplo. 
 
Porém esse cenário mudou! O crescimento do mercado interno, a crise lá fora e as boas 
perspectivas da nossa economia no longo prazo atraem cada vez mais novos investidores e 
empresas internacionais. Com eles, práticas da gestão do varejo começam a fazer parte do 
dia-a-dia e exigirão dos gestores boa formação. São aspectos positivos da mudança, pois 
valorizam os profissionais, quem está estudando, quem já se formou e quem se especializa em 
gestão do varejo da moda, um mercado que deve crescer muito e atrai  os nossos jovens 
talentos, assim como já ocorreu em outros setores mais desenvolvidos. 
 
Crescer liderando e não sendo liderado, esse é a fórmula do sucesso para quem quer se 
manter no mercado. Liderar não significa ser o maior, mas estar à frente em idéias, 
criatividade, eficiência. Não se trata de dom, de sorte, nem de oportunidade, mas sim de 
trabalho, estudos, persistência e por que não, paciência. Com a força do nosso mercado 
interno, podemos criar grandes empresas e a partir daí, conquistar outros mercados. 
 
Fonte: Indika Bem. [Portal]. Disponível em: < http://indikabem.com.br/ricardo-
pastore/varejo-da-moda/>. Acesso em: 5 mar. 2013. 
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