
Apesar da falta 
de investimento 
em infraestrutura 
e da questão 
burocrática, que 
atrapalham o 
desenvolvimento, 
o setor já 
coleciona bons 
resultados e 
visibilidade 
internacional 

MERCADO VAREJISTA CONQUIS-

tou um importante papel no ce
nário econômico brasileiro. En
quanto setores de peso, como o da 
indústria, amargavam índices ne
gativos em razão, especialmente, 
da crise internacional, o segmen
to varejista ganhou musculatura 
e ajudou a manter em pé parte da 
estabilidade do mercado nacional. 

Considerada peça fundamental na engrenagem econômica, a área 
se reestruturou e já apresenta exemplos inovadores, inclusive 
para o mercado mundial. Em entrevista à revista L I D E Varejo, 
o presidente da GS&MD e do LIDE Comércio, Marcos Gouvêa 
de Souza, faz um balanço sobre as boas práticas e destaca os 
gargalos que têm impedido melhores resultados. 

• Como está o varejo brasileiro 
frente ao mundial? 
Em diversos segmentos do va
rejo, como, por exemplo, su
permercados, o que se faz hoje 
no Brasil está alinhado com as 
melhores práticas globais. Em 
outros casos, o Brasil tem gera
do benchmarks para o mundo, 
como nos serviços financeiros 
operados pelo varejo ou na in
tegração vertical. Já em alguns 

casos, a polarização existente, 
por conta de alguma informali
dade, não tem contribuído para 
seu desenvolvimento. 

Quais as principais evoluções 

do setor ao longo das últimas 

décadas? 
A principal delas foi a incor
poração da tecnologia em suas 
diversas formas que envolvem 
desde os sistemas de controle 
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e chegam até o monitoramento 
do comportamento dos consu
midores para uso como previ
são de comportamento futuro. 
Mas são t ambém relevantes 
à redução da informalidade o 
desenvolvimento dos canais de 
vendas e de relacionamento di
gitais, a profissionalização e a 
consolidação do setor. Também 
podemos destacar os novos for
matos de lojas, a evolução no 
desenvolvimento e a gestão de 
marcas próprias. 

• O que impede uma evolução 

ainda maior desse ramo? Quais 

são as principais dificuldades? 

As mais sérias envolvem as 
questões tributárias, os custos 
embutidos por conta da buro
cracia em muitos processos, 
os problemas de infraestrutura. 
Não podemos esquecer ainda 
que persiste a presença de 
algum nível de informalidade 
em alguns setores e isso con
tribui para atrasar uma maior 
modernização. Sem contar que 
impõem aos varejistas custos 
não existentes em outros países 
e que ao final são repassados 
aos consumidores, limitando 
de certa forma uma maior ex
pansão do consumo. 

• Há perspectiva de melhoras 
nesses aspectos? 
Na questão tributária tem acon
tecido algumas iniciativas, mas 
com pouco impacto prático ante 
o tamanho do problema. Na área 
de infraestrutura, as ações são 
mínimas. O que tem sido feito 
é quase nada. Agora a questão 
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burocrática é ainda mais preocu
pante. Não temos visto esforços 
que possam minorar os proble
mas existentes. 

• E quanto ao varejo virtual, ain
da é um campo a ser desbra
vado com mais afinco? 

O varejo digi ta l é um dos 
mais importantes elementos 
de transformação do mercado, 
não apenas por conta do cresci
mento das vendas pela internet, 
mas também, e principalmen
te, pelo poder que ele coloca 
nas mãos dos consumidores 
ao facilitar o relacionamento, 
permitir comparação de pre
ços, marcas, produtos e lojas. 
Ele estimula ainda a troca de 
exper i ênc ias e in fo rmações 
entre consumidores. 

• O u s o de marcas próprias é 
uma realidade válida? 
É uma tendência irreversível em 
todos os setores e envolvendo 
não só produtos, mas também 
serviços oferecidos pelo va
rejo. Vamos lembrar que, en
tre os maiores operadores de 
moda e confecção no Brasil, a 
marca própria é absolutamen
te predominante. 

• As redes regionais de varejo 

tendem a se nacionalizar? E 

as nacionais, a se globalizar? 
No que diz respeito às redes 
nacionais, o momento tem sido 

mais de aproveitar o crescimen
to do consumo das famílias no 
Brasil para se expandir dentro da 
nova realidade geoeconômica. 
Num momento futuro, podere
mos ter a expansão para outros 
países, que seria desejável para 
abrir mais espaço para marcas 
e produtos brasileiros. As redes 
regionais têm avançado em suas 
próprias regiões e para novas 
regiões, também aproveitando 
a nova geografia do consumo. 

• C o m o a s fusões/aquisições 
por grupos estrangeiros po
dem beneficiar ou prejudicar 
o varejo no Brasil? 

De uma forma direta ou indi
reta, beneficiam trazendo as 
melhores práticas e processos 
globais, investindo em pessoas e 
incorporando novas tecnologias, 
únicas formas pelas quais po
dem ter sucesso no competitivo 
mercado brasileiro. 

• Quais suas perspectivas para 
o futuro próximo do setor va
rejista brasileiro? 

Continuaremos a assistir ao au
mento da participação do comér
cio e do varejo no PIB brasileiro, 
à consolidação do mercado, ao 
aumento da presença das empre
sas globais no varejo brasileiro 
e a uma maior importância do 
setor na economia como distri
buidor e também como produtor 
de artigos e serviços. A ut
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Text Box
Fonte: Lide Varejo, São Paulo, ano 1, n. 1, p. 64-66, 2013. 




