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Ao analisarmos as tendências do varejo para os próximos meses, nos deparamos com algumas 
medidas econômicas e políticas que vêm influenciando diretamente no comportamento deste 
setor, tanto na postura do consumidor quanto do empresário.  
 
A paralisação de todos os segmentos da economia antes das últimas eleições permanece de certa 
forma ao longo deste ano, com pequenas mudanças na área de investimentos quanto na área 
política. Com a gradativa estabilidade do mercado, queda do dólar, alta das ações na bolsa de 
valores e aumento dos investimentos na indústria, existem possibilidades favoráveis de 
aquecimento da economia, mesmo com a tramitação dos projetos tributário e previdenciário que 
certamente influenciarão de forma direta no varejo.  
 
Com esta mudança de postura do consumidor diante do varejo, faz-se necessário uma análise e 
planejamento de novas estratégias de comércio, visando redefinir o novo perfil deste cliente, 
assim como novas alternativas de vendas.  
 
Diante desta situação, o consumidor assume uma postura de retração. Pesquisas recentes 
mostram que ele prioriza na escolha dos produtos ou serviços tíquetes médios de compras 
menores, sem abandonar a busca de qualidade, com formas de pagamentos facilitadas, qual 
sejam, poucas parcelas e juros mais baixos. Outra atitude de defesa é um maior intervalo de 
consumo, numa tentativa de fuga da inadimplência. Só estes fatores são suficientes para uma 
mudança gradativa do perfil dos consumidores, principalmente os das classes C, D e E.  
 
Aos empresários cabe identificar dentro de seu público-alvo quais são as suas necessidades 
dentro de seu mix, assim como o preço final e formas de pagamento. Estes três elementos só 
resultam em sucesso com um planejamento pormenorizado do atendimento.  
 
Verificando a rotatividade de seus produtos, ou seja, o seu giro de estoque, é o momento de 
buscar parcerias com os fornecedores focando os itens mais procurados e de maior rotatividade. 
Após a identificação do público-alvo, avaliação do mix e das possibilidades de parceria, 
aperfeiçoamento da mão-de-obra, torna-se imprescindível rever a imagem e conceito da loja.  
 
Investir na mudança visual, criando expectativa e curiosidade no ponto-de-venda, reposicionando-
se diante da percepção do consumidor, de forma a atingi-lo no conceito mais atual do comércio, 
ou seja, satisfazer a emoção da compra.  
 
Em suma, ao empresário cabe rever seu estoque, mantendo o necessário para um curto período 
de venda. Ganhará mercado quem identificar a necessidade do consumidor e souber negociar com 
o fornecedor preços adequados para o valor final de venda. Em outras palavras, estará se 
comunicando implicitamente com o cliente da seguinte forma: sei o que você precisa, com o preço 
adequado e a qualidade desejada. Acertando no custo, qualidade e comunicação, facilitará a 
fidelização, determinando o novo caminho do varejo.  
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