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O setor de varejo é muito grande. Só para ter uma ideia, o comércio varejista
responde por 17% do PIB brasileiro. Além disso, vale salientar, que o comércio
varejista é bem diverso, com diversas ramiﬁcações, desde alimentos à roupas e
combustíveis à medicamentos.

namorados, dos pais, das crianças, a Black Friday e também o Natal. Já os
períodos de vendas fracas são principalmente Janeiro e Julho, decorrente dos
pagamentos de tributos (IPTU, IPVA, matriculas escolares entre outros) e
das férias.

Como esse setor é bastante amplo,
iremos, neste trabalho, abordar as
seguintes divisões do varejo: vestuário,
hipermercados, eletroeletrônicos, móveis
e e-commerce.

Outra parte importante para entender o setor, antes de entrarmos nos
condicionantes e em suas perspectivas, é em que classe social a empresa tem
suas vendas direcionadas. Vale destacar que cerca de 86% do mercado de
vestuário se concentra nas classes sociais B e C. Mas o que merece certa
atenção é que grande parte desses consumidores, principalmente da classe C
são os mais afetados em momentos de crises econômicas. Desta forma, uma
empresa que tem seu foco somente na classe C também será mais afetada. Já
os de varejo de bens de consumo são mais sensíveis ao crédito, por estes
produtos terem ticket médio maior. Agora que já entendemos sobre
sazonalidade e classes sociais, vamos passar para os condicionantes
e perspectivas.

Comércio Varejista / Atividades
Comércio varejista
Combustíveis e lubriﬁcantes
Hipermercados, supermercados,
produtos alimentícios, bebidas e fumo
Hipermercados e supermercados
Tecidos, vestuário e calçados
Móveis e eletrodomésticos
Móveis
Eletrodomésticos
Artigos farmacêuticos, médicos,
ortopédicos, de perfumaria e cosméticos
Livros, jornais, revistas e papelaria
Equipamentos e materiais para
escritório, informática e comunicação
Outros artigos de uso pessoal e doméstico

Além da grande diversiﬁcação, o varejo
no Brasil, principalmente na divisão
de vestuários e supermercados, tem
pequena concentração.
Hoje, a participação de mercado dos
cinco maiores players não representa mais
que 16% de todo comércio, além disso,
a informalidade do setor é grande,
representando algo em torno de 40%
do mercado.

Destacamos que cada divisão tem suas particularidades, mas em todos os
casos a sazonalidade e os catalisadores de crescimento são praticamente os
mesmos. Além disso, o setor vem passando por grandes transformações, hoje
para ter rentabilidade a empresa precisa ser multicanal, oferecendo diversas
opções e formatos de compra para seus clientes. Companhias que utilizam
inteligência artiﬁcial e o conceito de omnichannel 1 vêm se destacando neste
mercado cada vez mais concorrencial.
Como comentamos, precisamos entender algumas especiﬁcações do setor,
como a sazonalidade entre os períodos, a começar com as grandes vendas que se
dão em épocas que antecedem algumas datas festivas, como dia das mães, dos
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Quando se trata de varejo temos três principais condicionantes, sendo eles
emprego, renda e crédito. Todos eles começam a entrar num momento de
recuperação. Nesse sentido, o setor começou a apresentar números mais
positivos em 2017, depois de quase três anos consecutivos de números
negativos. E para 2018 as perspectivas continuam melhorando, o cauteloso
otimismo vem da sequência de queda da taxa básica de juros e da redução da
inﬂação, além da melhora tanto na conﬁança do consumidor quanto do
empresário. E esse otimismo só é cauteloso por conta da grande incerteza trazida
pelas eleições do ano que vem. Com isso grande parte das empresas está
postergando seus investimentos até que o grau de previsibilidade melhore um
pouco. Isso porque para que realmente a propensão a consumir se concretize
tanto a inﬂação quanto a taxa de juros precisa continuar em patamares
favoráveis. O que depende diretamente do resultado do pleito.
Já o mercado de crédito vem com uma recuperação mais contundente,

é uma tendência do varejo que se baseia na convergência de todos os canais utilizados por uma empresa. Trata-se da possibilidade de fazer com que o consumidor não veja diferença entre o mundo online e o ofﬂine. O omnichannel integra lojas físicas, virtuais e compradores.
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percebemos que os bancos e as grandes varejistas que disponibilizam crédito
estão mais propensos a retomarem as concessões aos seus consumidores,
favorecendo as empresas de bens duráveis.
Todo este cenário mais otimista da economia acaba atingindo positivamente o
setor de varejo. Desta forma, segundo algumas consultorias econômicas, a
expectativa de melhora para o setor já começa em 2018. Como podemos ver nas
projeções de algumas delas, o volume de vendas deve aumentar no ano de 2017 e
2018, já que nos dois anos anteriores foram negativos nas vendas no varejo
restrito e no ampliado.
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Pesquisa Mensal de Comércio - índice restrito
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-4,3%
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Pesquisa Mensal de Comércio - índice ampliado
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Fonte: Projeção Tendências "Varejo restrito: Combustíveis e lubriﬁcantes; Hipermercados e supermercados; Alimentos, bebidas e fumo;
Tecidos, vestuário e calçados; Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, perfumaria e cosméticos; Móveis e eletrodomésticos; Equipamentos
e material para escritório, informática e comunicação; Livros, artigos culturais; Outros produtos do comércio varejista". Elaboração: Coinvalores.

Além dos condicionantes acima comentados, existem também outros fatores
que acabam afetando o desempenho do setor, sendo eles: clima (de difícil
previsão), grande concorrência, elevação dos impostos, volatilidade do câmbio e
elevados estoques (que vem melhorando, ou seja, se reduzindo rapidamente).
Neste trabalho também comentamos que o setor está passando por muitas
mudanças e uma delas é o forte crescimento do varejo online, lojas digitalizadas e
atacarejos, ou seja, as empresas estão tendo que variar suas operações em
diversos canais de vendas (omnichannel). O canal digital continua apresentando
forte elevação em suas vendas e melhorando a rentabilidade das empresas.
Grande parte dos consumidores do e-commerce era das classes A e B, mas essa
forma de compra está começando a entrar no gosto também da classe C, que vem
observando que consegue mais produtos com menores preços, além disso, o
maior acesso das pessoas com smartphones vem ampliando as compras no canal
online. Outro ponto que vem melhorando bastante é a rentabilidade das

companhias, dada às varias formas de entregas, podendo o consumidor retirar
seu produto comprado online em alguma loja física e a otimização das entregas
online e oﬄine.
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Como comentado as vendas
gerais do comércio vem
melhorando e as do e-commerce
continuam apresentando
projeções positivas. Segundo as
projeções da Google, o Brasil
apresentará crescimento de
10,9% em suas vendas até o ﬁnal
de 2018 ante 2017, com
faturamento devendo totalizar
R$ 57,4 bilhões.

Essa grande melhora nas vendas online acontece em grande parte pela
mudança do perﬁl de compra dos consumidores, tanto das classes A e B quanto
da entrada da classe C, além da maior utilização de smartphones. Veriﬁcando a
mudança da preferência de compra pelos consumidores, as grandes empresas
do setor estão desenvolvendo seus APPs e sites para garantir o seu espaço no
mercado. Além do crescimento nas vendas online a maior redução de custo se faz
presente nesta categoria, com isso grande parte das empresas que têm seus ecommerces desenvolvidos acaba conseguindo melhorar seus resultados,
principalmente àquelas que têm seus Centros de Distribuição (CD) integrados.
Vimos que o setor de varejo vem mudando bastante no Brasil, que o futuro do
varejo vem através de tecnologias e uma maior gestão de suas operações. No
entanto, continua com alguns obstáculos para o crescimento, entretanto, terá um
cenário melhor do que o observado nos últimos anos. Desta forma, vemos com
mais otimismo e recomendamos o posicionamento naquelas empresas com
gestão sólida e visão de crescimento contínuo e duradouro.

