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Capacidade de adaptação é fundamental para se manter no varejo. 
 
As vendas no comércio são usadas para medir o desempenho da economia e ânimo dos 
consumidores. O impacto de qualquer problema na economia é sentido quase que imediatamente 
no varejo. Mas, independente do panorama econômico, analistas de varejo são unânimes em uma 
opinião: o comerciante deve se modernizar sempre. A dica é ainda mais importante para lojas 
com perfis tradicionais, que, dependendo do segmento, tendem a desaparecer do mercado se não 
se atualizarem. 
 
Modernizar não se resume à aquisição de uma nova tecnologia. A tarefa inclui desde a mudança, 
se necessário, do conceito da marca até mesmo a pequenas estratégias para aumentar o alcance 
para um número maior de clientes. 
 
Esta opinião é defendida pelo especialista em marketing de varejo Mauro Pacanowski, que é 
professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). "Se o lojista não ficar atento às 
alterações ou inclusões necessárias para alavancar o negócio, o caminho é morrer na praia", 
acrescenta. 
 
Fundado em 1817, o Bar Luiz, na Rua da Carioca, Centro do Rio, resistiu a algumas mudanças até 
12 anos atrás quando o antigo dono, Bruno Kurowsky, faleceu, e a mulher dele, Rosana Santos 
assumiu as rédeas do negócio. A empresária diz que se sentiu um pouco perdida para comandar o 
estabelecimento, que é especializado em comida alemã. Hoje, o estabelecimento foi um dos 
pioneiros a levar sua marca ao novo formato de quiosques da Praia de Copacabana. 
 
Informatização é primeiro passo  
 
"Uma das minhas primeiras iniciativas foi informatizar a casa. Meu marido era muito conservador 
e resistiu à informática. Em seguida, passei a aceitar todos os cartões de créditos, o que muitos 
restaurantes antigos até hoje não fazem", lembra, dizendo que a ação permitiu a agilidade que 
faltava ao serviço. 
 
Depois, Rosana afirma ter sentido a necessidade de qualificar mais a equipe devido à exigência do 
próprio consumidor. Assim, foi oferecendo cursos aos funcionários e contratando outros à medida 
que percebia que era necessário. Para não se tornar anacrônico e ficar à frente da concorrência, o 
Bar Luiz patrocina faculdade, cursos secundários, de habilitação específica e de idiomas para a 
equipe. "Após o carnaval, todos os funcionários terão aulas de inglês e espanhol para recebermos 
o público que vem para os Jogos Pan-americanos", adianta Rosana. 
 
A empresária demonstra estar bem atenta às exigências do mercado. O consultor Edmour Saiani 
diz que se você escolheu o varejo é preciso trabalhar sempre. Para ele, negócios envelhecidos 
normalmente têm donos que enfocam em muitas tarefas. "Já os negócios competentes têm donos 
que equilibram poucas tarefas muito bem-feitas, muito acompanhamento, motivação e integração 
e doses homeopáticas de renovação", analisa o especialista no livro "Loja Viva: revolução no 
pequeno varejo brasileiro".  
 
Mas Rosana alia o moderno ao tradicional para não descaracterizar o negócio e se manter fiel ao 
público-alvo, que é formado principalmente por formadores de opinião.  
 
Por isso, não abre mão de características que são os diferenciais da casa. O bar não aderiu ao 
sistema self-service nem serve café, e, até bem pouco tempo, era impossível comer arroz no bar. 
"A idéia é acompanhar a modernização do mercado sem perder a tradição.  



O nosso cliente gosta de ser servido. Por isso, enquanto estiver aqui não haverá comida a quilo 
nem café, que tira o sabor do alimento e do chope", salienta. 
 
O segmento de açougues é outro que sofre com a necessidade de modernização. Não há uma 
estatística sobre a quantidade de açougues que fecharam nos últimos anos. No entanto, devido a 
supremacia dos supermercados, as lojas de carnes já são raridades nas grandes cidades. Durante 
mais de 10 anos, Carlos Henrique Macedo Caetano trabalhou à frente de um balcão de açougue 
como funcionário de algumas lojas da Zona Sul do Rio. 
 
Açougues investem em diversificação  
 
Três anos atrás, no último estabelecimento que atuou, ele aproveitou a aposentadoria do antigo 
proprietário para comprar o negócio. "Assim que assumi a loja, a primeira coisa que fiz foi 
diminuir a câmara frigorífica e no lugar dela montar uma mercearia", explica. Macedo conta que 
se não fizesse isso estava fadado do insucesso.  
 
"Continuo não tendo preço para competir com os grandes mercados, mas associei dois segmentos 
que atendem bem ao Humaitá, que é um bairro onde falta muita coisa em relação ao comércio. 
Mesmo assim, se não tivesse essa iniciativa, já teria fechado às portas, porque, na época, meu 
açougue quase não vendia carne e o cliente pedia outros produtos", comenta. 
 
No Açougue e Mercearia Lagoa, no Humaitá, Macedo conta que o cliente exige o melhor quando o 
assunto é produto, além de um mix variado. Na loja, é possível encontrar desde ração de primeira 
linha para cachorro até champanhe importada.  
 
O atendimento é outro quesito que o dono destacou em relação à concorrência. "Se o cliente me 
pede para entregar dois bifes na casa dele, nós entregamos. Se pede uma cebola, entrego 
também", salienta.  
 
Com dois segmentos tradicionais, Caetano se mantém forte há três anos no bairro. Isso, 
complementa o comerciante, é uma estratégia para que o cliente lembre da loja quando precisar 
de uma quantidade maior de carne ou outro produto, mesmo sabendo que pode encontrar uma 
mercadoria mais barata nos supermercados. "Logo no início da união do açougue com a 
mercearia, aumentei o faturamento em 50%", comemora. 
 
Armarinhos atendem artesãos  
 
Até o fim da década de 60, a abundância dos armarinhos fazia parte do retrato do comércio nos 
grandes centros urbanos brasileiros. No início dos anos 90, com a chegada dos produtos de 
vestuários chineses no País e a queda, de uma forma geral, do preço das roupas ao longo dos 
anos, as lojas do gênero começaram a fechar as portas, pois as classes consumidoras de linhas e 
aviamentos deixaram de dar valor à manutenção do guarda-roupa. 
 
No Booklin, em São Paulo, a descendente de libaneses Telma Abufares Youssef herdou do pai o 
Rei do Amarinho, na Rua Álvaro Rodrigues, no fim da década de 80. A lojista disse que buscou 
algumas alternativas para agregar valor ao segmento principal. "Acrescentei produtos de 
papelaria durante algum tempo, mas não deu muito certo", conta.  
 
A solução encontrada pela comerciante para não sair do circuito foi aumentar o tamanho da loja e 
focar em produtos de uso pessoal do universo feminino: lingerie e camisetas. "Contratei também 
três professoras para dar aula de artesanato e tricô. Dessa forma conquistei senhoras e mulheres 
mais jovens. Isso hoje com certeza é o meu diferencial", conclui Telma. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11 e 12 mar. 2006, Jornal do Lojista, p. B-
8. 


