
Pelo respeito à atividade inicial 
 
 
Farmácias vendem refrigerantes. Bares vendem antiácidos e analgésicos. Lojas de 
decoração vendem café expresso. Atualmente é grande o número de estabelecimentos 
que exerce atividade diferente da proposta inicial ou inclui no mix de produtos, artigos 
que não compartilham nem com a designação da loja nem com a marca. 
 
Para o consumidor é uma surpresa prazerosa, pois em seu árido caminho ele vai 
examinando uma variedade de produtos que lhe são oferecidos, aumentando, assim, 
suas opções com relação a preços e modelos. Para o lojista é uma tentativa de 
aumentar as vendas para uma possível saída das dificuldades trazidas pela crise que 
se instalou e, pelo visto, ainda insiste em permanecer entre nós. 
 
Mas para o negócio em si, para a essência do comércio, é um desastre. As lei são 
claras e precisas quanto às atividades que podem ser exercidas aqui ou acolá. Onde 
instalar este ou aquele negócio? Tudo está bem colocado e é respeitado pela quase 
totalidade dos empreendedores. Eu arriscaria um número em torno de 95%, daqueles 
que praticam esta teoria, um percentual bastante significativo. Quer dizer, respeitar a 
atividade inicial e o mix de produtos não é assim tão desastroso. 
 
Em princípio, o mix é constituído por mercadorias fixas, que formam o estilo da loja, e 
por itens variáveis que podem ser oferecidos segundo as estações do ano, datas 
comemorativas e outras oportunidades. O mix, na verdade, poderá variar na base de 
produtos ou na quantidade de itens, é uma variação horizontal ou vertical. Isto 
significa que, numa loja de vestuário masculino, as camisas de manga curta poderão 
ser oferecidas em diversos modelos. A cada modelo acrescido ou retirado, o mix terá 
uma variação na base, será uma variação horizontal. Se ao mix forem acrescentados 
outros itens, como paletós, meias e camisetas, será uma variação vertical. 
 
O que ocorre é que, após os primeiros meses de atividade, o lojista pode perceber que 
o negócio não vai tão bem quanto ele supunha. As vendas que já eram fracas estão 
diminuindo a cada mês, a cada semana, a cada hora, e o desespero toma conta do 
lojista que passa a contar os minutos e os segundos. E ele resolve, então, expor, num 
cantinho próximo à porta, um produto qualquer que esteja na moda, que todos que o 
avistem, comprem. Ora, se é assim, tão fácil, ele também vai vender. E vende. E a 
quantidade de produto apelativos vai aumentando e descaracterizando o mix inicial e 
infringindo a atividade principal, aquela que está especificada no alvará de localização. 
 
Deveria acontecer o contrário. Este lojista deveria expor no citado cantinho um 
produto dele, da sua loja, do seu mix. Fazer uma divulgação deste produto. Folhetos, 
volantes, um bem elaborado galhardete - enfim, trabalhar, vender e não esperar que 
os passantes comprem. Para acontecer a venda, o mais importante é alguém vender. 
Compradores existem muitos, muitíssimos por aí. Mas vendedores, ah, isso é mais 
raro. 
 
A implantação de um negócio, desde a escolha do nome, da marca, do ponto, enfim do 
produto, deve acompanhar estudos profundos para que não seja necessária uma 
alteração. No máximo, o que é aceitável é uma correção de rumo, mas nunca mudar o 
rumo. Imaginem só todas as lojas se transformando em lojas de conveniência ou 
hipermercados. 
 



Vejam as cores. São muitas que estão disponíveis no mercado. Imaginem uma 
determinada loja de tintas que não vende muito o amarelo, mas o vermelho. Ora, 
asseguro que o amarelo existe na prateleira e, se algum comprador perguntar ao 
vendedor qual a cor mais bonita da loja, ele responderá com certeza que é o amarelo. 
Ele foi treinado para vender. Todas as cores são bonitas, depende de como você as 
analisa e em que elas serão utilizada. Para pessoas indecisas tanto faz. Por isso o 
vendedor está certo, ofereceu a que menos vende. O cliente sai satisfeito e mais uma 
lata do rejeitado amarelo foi contabilizada. 
 
E por falar em loja de tintas, este é um dos poucos exemplos que seguem com rigor 
sua atividade inicial. O mix de produtos é imenso. Repare que vendem tintas de 
diversos tipos, vernizes, solventes, pincéis, lixas e alguns produtos inerentes ao ramo 
como cimento branco, rejuntamento e outros artigos similares. São exemplos de como 
se trabalhar para a conquista do sucesso. 
 
Bom atendimento, bons produtos, marketing, promoção e boa localização. Trabalhar 
muito dá certo. Respeitar a atividade inicial é reverenciar a sua marca e proteger o 
mix. Aliás, mix, literalmente, significa misturar, mesclar. 
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