
Uma nova definição do varejo 
Carlos Magno Corrêa Gibrail 
 
Conferência anual nos Estados Unidos faz o balanço da atividade. A maior associação de varejo 
dos Estados Unidos, e do mundo (NRF - National Retail Federation) fez a sua 95 conferência 
anual no iníc io do ano, em Nova York. 
 
A proposta central não foi modesta: buscar nova definição para o varejo. É sobre essa meta 
que estaremos narrando o que de maior destaque ocorreu nas 78 palestras divididas em 5 
supersessões, 15 fóruns e 58 sessões.  
 
O varejo, como sabemos, no caso americano envolve uma enorme variedade de formatos - 
lojas de departamento, de desconto, de especialidades, de internet, catálogos, lojas 
independentes e prestadores de serviços - cujo faturamento em 2003 foi de US$ 3,8 trilhões, 
ou seja , sete vezes o PNB brasileiro, ou o 3 do mundo, atrás apenas dos EUA e do Japão. A 
NRF representa uma indústria que emprega mais de 20 milhões de pessoas em 1,4 milhão de 
estabelecimentos de varejo.  
 
Esses números grandiosos, ao invés de afastar, felizmente tem atraído os empresários e 
consultores brasileiros, pois a maior delegação estrangeira no Congresso este ano foi 
representada por aproximadamente 300 brasileiros. O que assinala positivamente mudanças e 
evolução para o varejo nacional. 
 
Para a vista geral das informações, citaremos conceitos ou novas considerações, na forma de 
tópicos, divididos em quatro áreas: Atendimento, Mercadoria, Tecnologia e Novos Negócios.  
 
Atendimento  
 
1) Conheça o seu consumidor. Se a sua organização é muito grande, selecione os mais 
importantes e trate de os conhecer;  
2) crie um número mínimo que seja pelo menos igual ou acima de 100, vá até eles e os 
abrace;  
3) a arte é a característica do pequeno varejo; utilize-a neste e tente naquele;  
4) para a certeza de um bom atendimento, conheça o seu funcionário e municie-o de 
conhecimento e motivação;  
5) o cliente quer ser ouvido, quer ter uma boa experiência de compra;  
6) o vendedor tem de seduzir, tem de ser autêntico e precisa entender que a sua atividade é 
venda mas também entretenimento. American Girl, Olly Shoes, Apple, Harley Davidson, Fao & 
Shwarcz, Toy’s R us, são marcas que interagem com os seus consumidores e procuram 
transmitir emoções.  
 
Mercadoria  
 
1) Os varejistas estão se juntando aos fornecedores para melhorar as relações na cadeia de 
abastecimento;  
2) as negociações deverão extrapolar os pedidos um a um e passar para períodos ou coleções; 
3) há uma tendência a deixar a administração da mercadoria e sua logística para o fornecedor; 
4) o varejo estará focado na loja quanto ao atendimento, instalação e visual, tornando a 
compra cada vez mais uma coisa prazerosa e interativa.  
 
Tecnologia  
 
1) O RFID (Radio Frequency Identification; Identificação por Radiofreqüência ou chip na 
mercadoria) é o futuro para servir e conhecer o consumidor. O RFID hoje é possível apenas 
para as grandes operações, que necessitam usufruir de seus benefícios para se contrapor às 
pequenas organizações que estão teoricamente mais próximas dos consumidores.  
 
 



 
- O Wal-Mart iniciou este mês a sua utilização para uma pequena parte de fornecedores e 
lojas. O Metro Group da Europa já o usa há um ano. O RFID estará no futuro substituindo o 
código de barras, que hoje é usado por todos.  
 
2) A contagem de visitantes nas lojas recebeu uma tecnologia bastante avançada, que elimina 
a duplicidade e pessoas que não devem ser consideradas, como funcionários e entregadores, 
pelo recurso da fotografia.  
 
Novos negócios 
 
1) A população mundial está envelhecendo, o que acarretará rapidamente mudanças no 
consumo;  
2) a globalização não está padronizando o mundo - marcas e produtos estão muito bem em 
alguns países e mal em outros;  
3) algumas nações estão apresentando uma população com tendências a mudanças no físico. 
Nos EUA, 48% das pessoas são obesas;  
4) a venda do varejo nos EUA cresceu em 2004 de 3% a 5% e as vendas do varejo na internet 
subiram de 19% a 25%.  
 
Conforme pudemos observar, a redefinição do varejo proposta na realidade conclui pela volta 
ao básico. O que significa atenção total com o ser humano, quer consumidores, funcionários ou 
fornecedores. E evidentemente estar atento às novas tecnologias e ao melhor momento de 
aplicá-las em função de seu custo-benefício.  
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