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OS DESAFIOS
DO PEQUENO VAREJO

Saiba interpretar os 
indicadores da sua loja 

Evolução é a palavra-chave para concorrer
com os mercados de vizinhança

das grandes redes

Participe do Clube de 
Benefícios do Sincovaga

VAREJO & ETC SERVIÇOS



Se eu e grande parte dos 
brasileiros fôssemos 
descrever o Brasil que 

queremos, um dicionário Aurélio e alguns anos seriam 
pouco diante da urgência e do tamanho dos problemas 
que enfrentamos. A prioridade é pensar, nos 
posicionar e nos mobilizar pelo Brasil que efetivamente 
precisamos, e para já.

A eleição majoritária que se aproxima é uma 
oportunidade, que deve ser exercida com 
responsabilidade, para que cada cidadão influa na 
direção que o País adotará, após desviarmos da rota 
de desenvolvimento em tempos recentes.

Ótima chance também terá o novo presidente eleito 
de adotar medidas que poderão significar um passo 
adiante na solução de questões relevantes, sobretudo 
na área econômica, que nos fizeram descer degraus 
na escalada do desenvolvimento e da competitividade 
mundiais. Só para citar algumas, as reformas da 
previdência, tributária, política e econômica. Maior ainda 
é sua responsabilidade, pois a falta dela, principalmente 
na forma de lidar com o dinheiro público nos últimos 
anos, tornou-se um fardo para o País.

Agora que os candidatos a presidente são conhecidos, 
começam a divulgar suas propostas para a área, 
formuladas, em alguns casos, por equipes muito 
capacitadas. Entre as que já ouvimos estão 
desburocratizar o estado, “destravar” a economia, 
cortar despesas do governo, adotar uma política 
econômica austera, realizar privatizações, reduzir o 
número de ministérios e até cobrar menos impostos 
dos mais pobres.

Sejam adotadas conjunta ou isoladamente, ações 
como estas e outras precisam reverter logo o quadro 
de desemprego preocupante no País. Basta vermos 
a enorme adesão aos mutirões de vagas, que atraem 
milhares de pessoas em busca de uma oportunidade.
O Brasil que precisamos é aquele em que milhões 
de desempregados tenham de volta a dignidade do 
trabalho, que nos realiza como seres humanos e 
cidadãos. Uma recuperação real e concreta da economia, 
sem solavancos, vai criar condições para a geração de 
mais emprego e renda, e consequentemente, consumo. 
Um cenário que vai, de modo natural, beneficiar o 
setor varejista de alimentos, o verdadeiro termômetro 
da economia.

O Brasil que 
precisamos

Alvaro Furtado
Presidente do Sincovaga/SP
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Fundado em 1931, o SINCOVAGA representa as 
empresas da categoria econômica do varejo de gêneros 
alimentícios no Estado de São Paulo, assim entendidas 
as que comercializam, predominantemente, alimentos, 
produtos de higiene pessoal e de limpeza doméstica, com 
denominações como: hipermercados, supermercados, 
autosserviços, adegas, mercados, mercadinhos, lojas de 
conveniência, quitandas, mercearias, empórios, laticínios, 
sacolões, etc.
É atribuição do SINCOVAGA representar todos os 
integrantes da categoria nas discussões com as 
representações dos trabalhadores comerciários e 
diferenciados para firmar convenções coletivas de 
tra- balho, nas quais são definidas as regras para os 
prestadores de serviço nas empresas do varejo de 
alimentos.
Entre em contato conosco para conhecer e saber como 
utilizar nossos serviços:
Rua 24 de Maio, 35 - 13o andar - Conjunto 1313 - Centro 
São Paulo/SP CEP: 01041-001
São Paulo: 11 3335.1100
Guarulhos: 11 2229.6141

O SincovagaNotícias é uma publicação bimestral do 
SINCOVAGA dirigida aos principais estabelecimentos 
varejistas no Estado de São Paulo. São empresas do 
segmento de varejo de gêneros alimentícios e empresas 
que atuam nos setores de alimentos, bebidas, produtos 
de higiene pessoal, beleza e limpeza doméstica.
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Sincovaga cria clube 
de vantagens para 
empresários do setor

SERVIÇOS

Os empresários representados pelo Sincovaga e 
seus familiares contam agora com o Clube de 
Benefícios Sincovaga, uma plataforma voltada 

aos varejistas que oferece vantagens exclusivas em diver-
sos estabelecimentos. Trata-se de uma parceria inédita 
entre a entidade e a Affinibox, startup especializada na 
criação e gestão de clubes de incentivos personalizados.

Com sua expertise, a Affinibox desenvolveu um clube 
de benefícios sob medida, que inclui uma extensa rede 
de parceiros, cujos produtos e serviços encaixam no perfil 

deste público.
“Nosso principal objetivo é ofe-

recer um ambiente virtual descom-
plicado e funcional, para que os 
benefícios fiquem cada dia mais 
presentes no cotidiano do brasilei-
ro. Atuar com uma entidade de clas-
se é uma ótima oportunidade, tan-
to para a Affinibox crescer, quanto 
para o Sincovaga agregar valor à sua 
atuação, ampliar o alcance de suas 

atividades, fidelizar os atuais e 
conquistar novos membros”, 

diz Vinícius Jorge, CEO da 
companhia.

Para Jorge, um dos 
atrativos do Clube é ofe-
recer benefícios que po-
dem ser aproveitados 

O Sincovaga realizou no dia 22 de agosto de 2018, em 
São Paulo, a Assembleia Geral Extraordinária para 
discutir a Negociação Coletiva com as entidades sin-

dicais de comerciários e as novas definições para celebração 
de convenções coletivas de trabalho do período 2018/2019 
para a Capital, Osasco e região, Franco da Rocha e região, 
Cotia e região, e Guarulhos e região e, base do Interior.

Na abertura, Fábio Pina, economista da FFA Consultoria, 
fez uma breve apresenta-
ção sobre as perspectivas 
acerca do desempenho 
do varejo em 2018 e 2019. 
Segundo ele, o crescimen-
to do setor de supermer-
cados será de até 4% este 
ano. A apresentação na 
íntegra está disponível no 
site do Sincovaga.

O presidente do Sin-
covaga, Alvaro Furtado, 
destacou o fato de não 
ter sido possível manter a 
convenção anterior (2017-
2018) em algumas cidades, 

tanto em situações profissionais, como nos momentos de 
lazer e entretenimento. “A ideia é que a plataforma seja 
uma companheira fundamental no dia a dia das pessoas, 
atendendo suas necessidades e expectativas”, diz o exe-
cutivo.

Atualmente, a lista de parceiros da Affinibox soma 
135 empresas, em diversas categorias e segmentos, em 
que os empresários representados pelo Sincovaga terão 
descontos e promoções exclusivas: Bem Estar e Beleza; 
Viagem e Turismo; Saúde; Cultura e Lazer; Eletrônicos; Co-
mer e Beber; Esporte; Educação; Kids; Pets; Férias; Com-
pras em Geral; Presentes; Casa; Serviços; Veículos; Moda; 
Serviços Financeiros; Nutrição; e Seguros.

“Uma das prioridades do Sincovaga sempre foi ofere-
cer serviços, diferencial que seguimos fortalecendo com 
parcerias como esta, com a Affinibox, em que não há cus-
to adicional para o usuário. Isso aproxima a entidade do 
público-alvo e beneficia todos os envolvidos”, afirma Alva-
ro Furtado, presidente do Sincovaga.

Para participar, basta o empresário estar em dia com 
suas contribuições e cadastrar-se no site.

Mais informações: (11) 3335-1100 ou pelo site:
https://sincovaga.affinibox.com.br
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que não assinaram, e onde os sindicatos de empregados 
estão irredutíveis quanto à desoneração do trabalho em 
feriados, grande reivindicação das empresas, e que foi con-
quistado em Guarulhos e Araras (SP). Nesses casos, a orien-
tação foi conceder o índice do INPC, como medida cautelar.

Uma pauta geral foi entregue em junho à FecomercioSP, 
Fecomerciários e SECSP, contendo, entre outros pontos, a 
reivindicação de que as empresas possam implementar as 

novas modalidades de tra-
balho, como intermitente 
e tempo parcial, além da 
jornada espanhola, o que 
demandaria flexibilizar a 
lei dos comerciários.

Diante das determina-
ções dos presentes, uma 
nova contra-proposta será 
formulada pelo Sincova-
ga. A Assembleia ficou 
em aberto e poderá ser 
retomada em função das 
respostas das entidades 
comerciárias.

SINCOVAGA REALIZA A.G.E. PARA DISCUTIR 
NEGOCIAÇÃO COLETIVA 2018/2019



Acompanhar índices de desempenho 
ajuda a entender melhor o negócio

VAREJO & ETC

Como gerenciar algo que não se mede? A questão 
ilustra bem a rotina de grande parte dos pequenos 
e até médios estabelecimentos varejistas de ali-

mentos pelo País, que às vezes sequer conhecem e mui-
to menos controlam os principais indicadores de gestão, 
e seguem agindo por intuição.

“Acredito ser um fator cultural. Muitos supermerca-
distas ainda não mudaram a forma de gerir suas lojas 
porque sempre tiveram sucesso trabalhando por sensi-
bilidade. Contudo, hoje o segmento é mais competitivo 
do que era no passado, sendo necessário que o empre-
sário acerte mais nas suas decisões. Quanto mais infor-
mações ele tiver, menos erros cometerá”, diz Ladmir Car-
valho, presidente da Alterdata, que desenvolve softwares 
de gestão para o varejo.

“A administração por índices de performance é o que 
norteia todas as empresas atualmente, sejam grandes 
ou pequenas, mas para isso deve haver uma cultura in-
terna que a favoreça, e deve começar pela alta gestão, 
para que com isso toda a cadeia hierárquica seja condi-
cionada a tomar decisões baseadas em modelos mate-
máticos de performance.”

Se por um lado há os empresários que não têm o hábi-
to de coletar dados, organizar e acompanhar a gestão, há 
ainda aqueles que simplesmente não têm orientação, ou 
não sabem o que fazer com eles, e quais atitudes tomar 
frente aos resultados, na opinião de Joaquim Cardoso Ta-
vares, diretor da SG Sistemas, do mesmo segmento.

Para o especialista, há pelo menos três indicadores 
essenciais para uma boa gestão. “O tíquete médio, que 
nada mais é do que o valor médio de cada venda, ajuda 
a compreender se os itens vendidos são de maior ou me-
nor valor, e serve de base para a estratégia empresarial, 
se as ações devem ter foco no aumento de itens vendi-
dos ou no preço dos itens vendidos”, diz Tavares.

“O ROI (Retorno sobre o Investimento) é basicamente 
o retorno financeiro obtido pelo supermercado a partir 
de determinado investimento. Pode ser usado tanto na 
gestão administrativa como na de marketing, pautando 
quais as ações mais eficazes de acordo com os objetivos 
do negócio.”

Por fim, o executivo da SG Sistemas cita a satisfação 
do cliente como um ponto a ser monitorado. “Além de 
voltar à sua loja, um cliente satisfeito vai indicar e falar 
bem do seu empreendimento para amigos e familiares. 
Mesmo que ele não saia totalmente feliz, se sentir que 
a loja entende e se preocupa com a opinião dele, pode 
voltar e ter uma experiência positiva. Nenhum cliente é 
dispensável, pois não existe empresa sem cliente”, refor-
ça Tavares.

Na visão de Carvalho, da Alterdata, acompanhar o fa-
turamento, por exemplo, é muito importante, pois trata-se 
de um indicador de risco que não pode ser desprezado. 
Entretanto, detalhar este faturamento por grupo de pro-
dutos pode ser muito relevante para entender os tipos de 
itens que sustentam outros que sejam ineficientes.

“Saber qual é o lucro da organização é fundamental, 
mas só conhecer o lucro geral pode ser insuficiente para 
gerar ações pontuais num determinado departamento. 

Se na operação há muitos desperdícios, é necessário 
controlá-los, mas definir esses gastos por setores aju-
dará em medidas pontuais onde os maiores problemas 
acontecem. Quanto mais detalhes, maior a assertividade 
das decisões”, orienta.

Os consultores reforçam que os indicadores têm de ser 
acompanhados de perto para justamente avisar sobre os 
problemas e possibilitar que os empresários ajam de for-
ma rápida para solucioná-los.

“Um bom gestor não é aquele que acerta sempre, mas 
é o que acerta mais vezes do que erra. Os dados de per-
formance são, atualmente, ferramentas poderosas para 
o aumento nos acertos, fazendo com que o responsável 
entenda os problemas nos detalhes e, com isso, possa agir 
de forma condizente com cada situação apresentada”, afir-
ma Carvalho, da Alterdata.

“É como quem comemora o aumento do faturamento, 
mas não sabe de onde ele veio, de que linha de produto, 
de qual filial ou vendedor. Com informações suficientes, 
diminui a probabilidade de decisões erradas”, exemplifica.

O mito do faturamento – Se você acredita que o prin-
cipal indicador de sucesso para um estabelecimento co-
mercial é o faturamento, melhor rever seus conceitos. 
Para os especialistas consultados, trata-se de um mito.
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“Um supermercado não vive de faturamento, mas sim 
de lucratividade. Se não houver lucro e o faturamento esti-
ver aumentando, pode ser uma aceleração do processo de 
falência. Não se deve acreditar em nenhum indicador isola-
damente, é fundamental entender que dentro de uma em-
presa eles estão conectados. Faturamento sem lucro não 
tem propósito, lucro sem faturamento não é sustentável”, 
avalia Ladmir Carvalho, da Alterdata.

“A lucratividade sim é o principal fator de sucesso de 
um empreendimento, que é o porcentual de lucro sobre 
o faturamento. Ela mostra se o seu negócio está valendo a 
pena ou não, ou seja, se o trabalho dispensado na operação 
está se pagando”, analisa Joaquim Tavares, da SG Sistemas. 
“Se há um faturamento alto, mas não há dinheiro em caixa, 
significa que os custos estão muito elevados e precisam de 
ajustes.”

Crenças como esta podem afetar muito mais os estabe-
lecimentos menores, na opinião de Carvalho, da Alterdata. 
“Os pequenos nem sempre sabem que essa análise deta-
lhada pode mudar as estratégias de gestão. Quando um 
gestor diz que o seu faturamento cresceu, ele deve analisar 
se cresceu em número de clientes novos ou se está ven-
dendo mais para os clientes antigos. Isso define estratégias 
completamente diferentes e que podem aumentar o fatu-
ramento a partir de ações específicas para cada grupo.”

Os pequenos mercados têm um trunfo, que é a 
proximidade com seus clientes, destaca Tavares, da SG 
Sistemas. “Ter informações sobre os clientes é de ex-
trema importância para o comerciante diante da alta 
competitividade do setor. Deve-se ter claras as métri-
cas de quantos clientes entram na loja, quais produ-
tos e marcas buscam e quais compram, qual o tíquete 
médio. De posse dessas informações, o empreendedor 
terá base para traçar seus objetivos e se adequar para 
atrair mais clientes e não perder os já conquistados”, 
explica o executivo.
 
Quanto e como investir – Não há uma fórmula padrão 
ou receita quando o assunto é software de gestão. O 
nível de investimento depende muito do momento de 
cada estabelecimento. “Existem mercados que não têm 
absolutamente nada de tecnologia em gestão, então 
precisarão investir cerca de 1 ou 2 anos para terem as 
ferramentas certas. Outros têm bons softwares, mas 
não sabem como criar os indicadores e os processos 
internos certos para desenvolverem uma cultura e am-
biente adequados para serem mais eficientes”, afirma 
Carvalho, da Alterdata. “O ideal é que o empresário en-
tenda o momento em que está e peça ajuda dentro da 
sua capacidade de investimento. Ele não deve ir além 
do ponto e se endividar para criar algo que seja tão 
sofisticado que esteja distante da sua realidade.”

Na opinião de Tavares, da SG Sistemas, o ideal é 
que se tenha em mente quais as necessidades e onde 
se quer chegar, para daí realizar os primeiros investi-
mentos, de forma gradativa. “Não há um valor fixo ini-
cial, em razão das diversas variáveis envolvidas, como 
o porte do estabelecimento, localidade e objetivos. De 
acordo com a evolução, serão identificados outros fa-
tores de melhoria que podem receber investimentos.”

Ambos os executivos chamam a atenção para van-
tagens como o aumento da confiabilidade e da agilida-
de nos processos, inclusive no que se refere ao fisco, 
já que o eSocial é uma realidade também para os pe-
quenos negócios.

“Nós atuamos no desenvolvimento 
de softwares para supermercados 
desde 1991, uma época em que os 
controles eram basicamente ven-
das e estoque. De lá pra cá, muita 
coisa mudou, inclusive com a im-
plementação de obrigações fiscais 
que estão diretamente ligadas ao 
software”, completa Tavares, da SG 
Sistemas.

“Um bom software de gestão é par-
te essencial para um crescimento efe-
tivo, pois o aplicativo fará com mais 
facilidade a apuração de ele-
mentos que estejam errados 
na operação, bem como pro-
tege o estabelecimento con-
tra roubos e erros fiscais, 
visto que atualmente as 
obrigações tributárias 
com a Nota Fiscal Ele-
trônica tornaram as 
empresas muito 
mais expostas 
ao fisco”, conclui 
Carvalho, da Al-
terdata.

Ladmir Carvalho, da Alterdata
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Pequeno varejo precisa evoluir 
para enfrentar concorrência

A disseminação das lojas de vi-
zinhança das grandes redes 
tem trazido preocupação a 

uma parcela de pequenos varejis-
tas estabelecidos nos bairros. Não 
é raro encontrar estabelecimentos 
com décadas de atuação, que não 
conseguem lidar com a presença 
dos concorrentes, em alguns casos, 
a poucos metros de distância.

Para os especialistas, essa ten-
dência é irreversível, o que pratica-
mente obriga esses pequenos em-
presários a evoluir, sob a condição 
de inviabilizar a sua sobrevivência. 

“Nos últimos 5 anos, as grandes 
redes precisaram rever seu modelo 
de negócio, em razão da instabili-
dade econômica no início dos anos 
2000, e em seguida no ano de 2015, 
com a chegada da crise”, afirma Mar-
celo Viana, Diretor da T4 Consultoria. 
“Esses extremos fizeram com que os 
consumidores mudassem seus hábi-
tos de compras, passando a adquirir 
somente o necessário, e por outro 
lado, as grandes redes viram seus 
custos fixos cada vez mais altos e os 
carrinhos dos clientes, mais vazios. A 

CAPA

solução foi diversificar os negócios, 
manter-se próximo ao consumidor 
de bairro”, diz.

O fato é que essa expansão das 
grandes redes está longe de acabar. 
“Fica muito difícil prever o comporta-
mento dessas companhias, porque 
elas são condicionadas por muitas 
variáveis, não apenas pelo compor-
tamento do consumo. Essas redes, 
normalmente de capital aberto, são 
muito influenciadas por direciona-
mento macroeconômicos, que se 
norteiam por decisões estratégicas 
vindas da matriz”, avalia José Edu-
ardo Carrilho, consultor do Sebrae-
-SP. “Podemos afirmar que continua 
existindo uma tendência de lojas 
menores, mais disseminadas pelos 
bairros e, consequentemente, mais 
próximas ao consumidor, que deve 
se manter pelos próximos anos. 
Para o pequeno varejo, estar fisica-
mente próximo ao cliente, não é op-
ção, é diferencial competitivo.”

Segundo Marcos Hirai, sócio-di-
retor da GS&BGH, empresa espe-
cializada em expansão em pontos 
comerciais do varejo, o mercado de 

lojas de vizinhança deve dobrar, com 
a entrada de redes que ainda não 
atuam nesse formato, em virtude da 
conveniência que oferecem. “Cada 
vez mais as pessoas têm dificuldade 
de locomoção e pouco tempo, então 
o advento desse tipo de supermer-
cado de conveniência é uma solu-
ção. A opção de poder fazer compras 
sem depender de carro ou ônibus já 
é realidade em outros países, e co-
meça a tomar força no Brasil com 
muito sucesso, o que deve intensifi-
car a abertura de novas lojas”, anali-
sa Hirai. 

Viana, da T4 Consultoria, reforça 
que os mercadinhos são febre no ex-
terior, principalmente nos grandes 
centros urbanos, onde os preços dos 
imóveis são mais altos e há mais op-
ções de mobilidade urbana. “O con-
sumidor europeu ou o japonês está 
habituado a um estilo de vida em 
que a proximidade entre o mercado 
e a residência faz a diferença, pois 
nem sempre dispõem de um veículo 
para transportar grandes compras”, 
exemplifica.

“É só lembrarmos que o objetivo 



desse modelo de lojas não é vender 
muito por cliente, mas vender mui-
tas vezes para o cliente da vizinhança 
ou de passagem que busca pratici-
dade, refeições rápidas, congelados 
e gêneros de primeira necessidade”, 
avalia Viana.

As lojas express também refle-
tem as mudanças econômicas pelas 
quais o Brasil passou, na opinião de 
Carrilho, do Sebrae-SP: “A relativa 
novidade no Brasil tem explicação 
na nossa economia, que num passa-
do recente de altíssima inflação obri-
gava as famílias a fazerem as cha-
madas ‘compras do mês’, estocando 
alimentos para preservar o poder 
de compra dos salários. Com a esta-
bilização monetária em 1994, essas 
compras deixaram de ser tão impor-
tantes e fizeram com que o consumo 
fosse paulatinamente caminhando 
para uma situação mais parecida 
com a dos dias de hoje, ou seja, mais 
parcelado, portanto possível de ser 
realizado com mais agilidade, em lo-
jas menores.”

Fora do Brasil, diz Carrilho, as 
preferências quantos aos forma-
tos dos estabelecimentos diferem 
bastante. “Nos Estados Unidos pro-
liferam as lojas com grandes super-
fícies, porém a Europa sempre se 
caracterizou por lojas de bairro, com 
grande predominância do comércio 
familiar.”

Mudança de comportamento – Na 
opinião dos consultores, as mudan-
ças de comportamento dos consu-
midores nos últimos anos explicam 
em grande parte a aceitação desse 
novo modelo de estabelecimento. 

“A definitiva inclusão da mulher 
no mercado de trabalho é o ponto de 
partida. Ao dispor de menos tempo 
para o preparo da comida, a busca 
por alimentos pré-preparados au-
menta, e isso pode ser percebido até 
mesmo nas feiras livres, onde nos 
dias de hoje seria inconcebível ven-
der mandioca cheia de terra. O con-
sumidor quer essa mesma mandioca 
lavada, descascada, cortada, pré-co-
zida e embalada a vácuo, o que per-
mite dispor dela quando necessitar”, 
explica Carrilho, do Sebrae-SP.

“O tamanho das famílias tam-
bém diminuiu, o que influenciou 
no tamanho das embalagens e na 
oferta de porções menores. Outro 
fator que estimula o consumo em 
minimercados de bairro, próximos a 
sua residência ou local de trabalho, 

Marcos Hirai, da GS&BGH

é a dificuldade de locomoção e o 
trânsito caótico dos grandes centros 
urbanos. Nessas grandes cidades, o 
tempo é um recurso cada vez mais 
escasso, e o consumidor não quer 
gastá-lo com deslocamento, quer 
soluções mais práticas e ágeis, de 
preferência que façam parte do seu 
dia a dia.”

“O consumidor mudou o hábito, 
passou a comprar em menor quan-
tidade e se acostumou com a conve-
niência de ter um mercado perto de 
casa. Isso é mais comum nas áreas 
centrais, porém a oportunidade de 
crescimento nas regiões periféricas é 
grande, sob a condição de que preço 
e atendimento sejam diferenciais”, 
analisa Viana, da T4 Consultoria.

Davi x Golias – Se existe potencial, 
como os mercadinhos independen-
tes podem sobreviver e ter sucesso 
em um ambiente tão competitivo? 
A respostas dos consultores é, em 
geral, evoluir e investir na operação, 
utilizando trunfos que as grandes re-
des não conseguem ter.

O consultor Marcelo Viana, da 
T4, reconhece que a tarefa não é 
fácil, mas é possível. “O mercadinho 
de bairro tem uma vantagem que é 
o atendimento pessoal. Além disso, 
pode adotar a entrega de mercado-
rias na casa do cliente, manter um 
olhar cuidadoso e atento nos preços, 
observar seu mix de produtos em re-
lação às lojas express e buscar boas 
negociações junto aos fornecedores. 
Tudo isso vai garantir mais competi-
tividade.”

O consultor José Eduardo Carri-
lho, do Sebrae-SP, é otimista quanto 
à capacidade dos pequenos. “Cer-
tamente que é possível concorrer, 
pois o mercadinho tem mais agilida-
de e capacidade de adaptação que 
as grandes redes, já que tem maior 
poder de decisão sobre seus rumos. 
Além disso, ao estar mais próximo, 
tem mais facilidade para entender 
a real necessidade do seu cliente e 
atendê-la. Com essa proximidade, 
consegue oferecer soluções mais 
customizadas.”

Ele, porém, reforça que o empre-
sário precisa agir e deixar para trás 
velhos conceitos, pois os problemas 
não se resolvem sozinhos. “Um pon-
to que não pode ser esquecido é o 
atendimento, que deve ser empáti-
co e atento. Capacitar a equipe, por 
meio de treinamentos frequentes, é 
investimento, não gasto.”

Buscar parcerias locais é outra 
ferramenta essencial para a lucrati-
vidade, tendo em vista o setor apre-
sentar margens pequenas, pres-
sionadas, sobretudo, por alugueis 
muito caros e outras despesas fi-
xas. “Comprar coletivamente alguns 
itens aumenta o poder de barganha 
e permite oferecer preços mais com-
petitivos aos clientes, inclusive au-
mentando sua margem”, orienta o 
especialista do Sebrae-SP.

Outros pontos que não podem 
ser esquecidos, segundo os consul-
tores, é o ambiente de loja, que deve 
ser limpo, iluminado e com informa-
ções bem visíveis, uma variedade de 
itens que seja adequada ao perfil do 
público e o controle adequado do 
estoque, para evitar rupturas, que 
acabam “empurrando” o consumi-
dor para a concorrência.

“Conhecer os hábitos do consu-
midor é um dos grandes trunfos dos 
pequenos mercados, pois muita gen-
te compra a vida inteira no mesmo 
local, conhece o dono e vice-versa. 
Nesse aspecto, as grandes redes ain-
da deixam a desejar, com um aten-
dimento frio e muita rotatividade”, 
analisa Marcos Hirai, da GS&BGH.

De fato, nos pequenos varejos é 
muito comum os proprietários par-
ticiparem do dia a dia do estabele-
cimento, ajudando a desenvolver 
um relacionamento positivo e pró-
ximo com os clientes, que acabam 
se tornando fiéis. Enquan-
to as grandes redes 
gastam milhões em 
pesquisa para sa-
ber quem é o seu 
cliente, os meno-
res chamam os 
fregueses pelo 
nome. E sem gas-
tar nem um real.




