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Antes de abrir a loja, pesquisa e muita disposição são indispensáveis  
 
Publicitários, executivos, modelos e até treinadores com medalha olímpica foram atraídos pelo 
contato com o público e pelo dinamismo do varejo. O comércio continua a ser o sonho de 
profissionais bem sucedidos em outras carreiras e ainda representa a oportunidade de gerenciar 
um negócio próprio. No entanto, para que o sonho não vire pesadelo, pesquisa de mercado, 
análise do negócio e muita disposição são fundamentais para que as economias não sejam 
jogadas fora.  
 
De acordo com Filomena Mato y Mato, consultora do Instituto do Varejo, cerca de 80% das 
empresas que surgem não conseguem se manter e acabam fechando. Por isso, é preciso traçar 
metas e analisar os riscos do investimento para que a empolgação do negócio próprio não vire 
sinônimo de pesadelo.  
 
- Muitos executivos têm cargos importantes, mas no dia-a-dia ficam apenas atrás de uma mesa. 
Para ter uma empresa própria, é preciso estar atento a todas as etapas e saber fazer as 
atividades a que a loja se propõe, mesmo que não vá executá-las diretamente no cotidiano da 
empresa - afirma Filomena.  
 
Professor de educação física e auxiliar técnico da dupla de vôlei de praia Adriana e Shelda na 
Olimpíada de Sidney, medalha de prata na competição, Mauro Chasilew montou a On the Rocks 
há três anos. Agora, o empresário se desligou da prática esportiva e dedica-se com exclusividade 
à loja de artigos de montanhismo.  
 
- O que mais me encanta no varejo é o relacionamento com o público, que não se restringe às 
operações de compra e venda. O comércio atrai porque é uma das principais oportunidades de ser 
dono do próprio negócio. No entanto, nunca tive a ilusão de ganhar muito dinheiro rapidamente - 
conta Chasilew.  
 
Para abrir a saboneteria e loja de objetos de decoração Les Savons, as ex-publicitárias Martha 
Zuim e Cláudia Vidal estudaram e buscaram cursos do Sebrae, mesmo tendo experiência - no 
mercado publicitário - com planejamento, marketing e lançamento de produtos.  
 
Martha trabalhou na parte de atendimento em grandes agências como DPZ, Salles D'Arcy e 
Fischer América. Cláudia também esteve em empresas consagradas e cuidou pessoalmente de 
contas como Brahma, Kaiser, Gillette e Wella. "Na época da agência era um grande desafio saber 
o que o consumidor pensava na hora em que comprava um produto. Hoje, vejo pessoalmente sua 
reação no momento da compra", relata Cláudia.  
 
A empresária conta que tinha vontade de deixar de lado a vida agitada que levou ao longo de 20 
anos em agências. "A loja foi a possibilidade de exercitar um conhecimento que adquirimos ao 
longo de vários anos. Mesmo com experiência na área de varejo - trabalhei com a conta do Ponto 
Frio, por exemplo - buscamos cursos do Sebrae que enfatizavam a parte prática. Além disso, 
trabalhamos diariamente atrás do balcão - diz Martha.  
 
Além de conhecimento do mercado em que vão atuar, os marinheiros de primeira viagem não 
podem se deixar levar pela ilusão de que todo hobby pode virar um negócio rentável. Por isso, 
além de conhecer o produto, é necessário fazer pesquisa de mercado, traçar metas para a 
empresa e buscar cursos de especialização, principalmente vendas e técnicas de gerenciamento 
de pequenos negócios.  
 
- É necessário acompanhar todo o desenvolvimento da empresa e ter sempre em mente o capital 
disponível. É importante também fazer os cálculos sobre reinvestimento para que a loja possa ser 
atualizada constantemente - ensina Filomena.  



 
Ex-presidente e fundador da empresa de concessão de crédito Fininvest, Oswaldo Antunes é hoje 
o dono da rede de franquias Pizza Mille. No começo, a rede tinha lojas próprias; hoje, todas são 
franqueadas. A decisão foi a forma encontrada pelo empresário de permanecer no varejo, mas 
sem o desgaste que a loja própria requer.  
 
Apesar da satisfação com o comércio, Antunes considera verdadeiras armadilhas a grande 
absorção de tempo e dedicação quase integral. O empresário afirma que cometeu vários erros 
mas que, ao longo do tempo, foi aprendendo, principalmente com a utilização de conhecimentos 
adquiridos no mercado financeiro.  
 
- Na Fininvest coloquei em prática o seguinte pensamento: quem vende aos ricos, come com as 
massas. Quem vende às massa, come com os ricos. Foi o que fiz com a franquia, voltada para 
áreas mais populares - conta Antunes.  
 
Também aproveitando experiências anteriores, a psicopedagoga Sonia Costa da Silva diz que 
sempre teve forte atração pelo contato com o público. Hoje, tem duas lojas Empório Bothânico em 
Niterói e diz que até seus ex-alunos frequentam a loja para comprar presentes.  
 
Sonia afirma que o varejo é um constante aprendizado e que em seus três anos de experiência se 
deparou com as mais variadas situações. A empresária faz um alerta aos iniciantes, pois considera 
a relação com fornecedores uma das principais armadilhas do setor. "Contratos e formas de 
pagamento devem estar bem claros e definidos. Vejo muita loja abrindo e fechando por falta de 
cuidado, planejamento e pesquisa", afirma.  
 
Ex-modelo internacional, Adriana Mattar morou no Japão e trabalhou nos principais mercados de 
moda do mundo antes de entrar no setor de restaurantes. Depois de 12 anos como modelo 
fotográfico, Adriana encerrou a carreira ao engravidar de seu primeiro filho. Iniciou sua trajetória 
no varejo com um restaurante japonês, que fechou, e hoje tem o Bufê Cooking e o restaurante 
Anexo-Artefacto, recém-inaugurado na Barra. Adriana acredita que o novo negócio é uma forma 
de solidificar sua marca no ramo da culinária.  
 
- Acho que terei contato com um público mais variado, além de poder servir o cardápio que eu 
escolher. No bufê, faço o que o cliente pede, já no restaurante poderei ter mais autonomia sobre 
o cardápio - espera Adriana.  
 
Manual para iniciantes  
 
>> Escolher um ramo de atividade que conheça e onde saiba trabalhar (mesmo que não pretenda 
estar atrás do balcão o dia todo).  
 
>> Fazer análise do mercado e cálculos sobre a disponibilidade econômica para iniciar o negócio.  
 
>> Criatividade. Fazer o máximo possível com os recursos disponíveis.  
 
>> Estar presente em todas as etapas do negócio, da entrada da mercadoria no estoque à venda 
no balcão.  
 
>> Acompanhar o desenvolvimento da empresa.  
 
>> Analisar os resultados obtidos e verificar se estão compatíveis com as metas.  
 
>> Ter capital para reinvestimentos constantes na loja.  
 
 
Jornal do Commercio - 31/03/2003 
 


