1. CENÁRIO ATUAL
A disseminação da Covid-19 pelo mundo
vem trazendo grandes desafios sociais e para as
mais diversas áreas da economia – dentre elas,
o varejo, setor bastante sensível a períodos de
incertezas. Na China, epicentro da pandemia,
onde o distanciamento social se iniciou em 23 de
janeiro e foi flexibilizado a partir de 24 de março,
as vendas caíram 20,5% nos dois primeiros
meses do ano. No Brasil, país em que as medidas
restritivas passaram a valer a partir da segunda
quinzena de março e somente agora, em maio,
começam a ser flexibilizadas, os dados apontam
para um cenário semelhante ao chinês. O varejo
deve ser impactado no curto e médio prazo, visto
que seus principais drivers de crescimento vêm
sendo fortemente prejudicados pela crise.
Os mais significativos fatores a influenciar
as decisões de compra, os níveis de emprego
e renda, bem como a confiança do consumidor
e o seu acesso a crédito, têm mostrado quedas
sem precedentes. Ao mesmo tempo, é possível
observar que algumas tendências mais estruturais
também têm sido afetadas, como a migração
gradual de uma parte do varejo de rua para
shopping centers e a penetração do e-commerce
no varejo total. Diante desse cenário, as empresas
que traçarem estratégias adequadas, tanto para
sobreviver a este período adverso quanto para a
retomada da economia, poderão conquistar uma
posição competitiva mais forte quando a crise
passar.

A BUSCA PELA
CONVENIÊNCIA
Bem antes da popularização da internet,
nos anos 1990, o grande anseio humano que
impulsionou o desenvolvimento de diversas
ferramentas do varejo já existia: a busca por
conveniência, que consiste em gastar cada vez
menos tempo pesquisando até encontrar o
que se deseja e ter cada vez mais praticidade
ao realizar a compra e o pagamento, além de
receber o produto de forma cada vez mais ágil
e rápida. As respostas do varejo a essa demanda
foram evoluindo com o tempo, conforme as
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foram sendo criadas e possibilitaram a melhoria da
experiência de compra.
O surgimento e desenvolvimento dos shopping
centers, no século 20, foi uma dessas respostas. Ao
agrupar varejistas de diversos segmentos, bem como
opções de lazer, entretenimento e alimentação,
os shoppings ofereceram ao consumidor a
conveniência de concentrar as atividades de
compra em um só local com tráfego desobstruído,
segurança e fácil acesso a estacionamento. No Brasil,
desde a inauguração do primeiro empreendimento,
o Iguatemi São Paulo, em 1966, os shopping centers
já atingiram participação de aproximadamente 21%
nas vendas totais do varejo, segundo o International
Council of Shopping Centers (ICSC) – e há motivos
para acreditar que esse percentual pode ser ainda
maior. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde o
primeiro empreendimento foi inaugurado em 1956,
esse índice é de 55%.
>>>> Embora os shoppings continuem
sendo uma das principais referências do
varejo físico, o exemplo americano indica
que eles devem se preparar para uma “nova
onda” de busca por conveniência, já que, nos
últimos anos, muitos fecharam as portas.
Sobrevivem os estabelecimentos mais bem
localizados e mais preparados para lidar com
as mudanças de hábito de consumo somada
à competição com uma irresistível oferta de
conveniência: o comércio online. <<<<

VAREJO FÍSICO X
VAREJO ONLINE
País de 210 milhões de habitantes, o Brasil tem,
hoje, 70% da sua população conectada à internet.
Na última década, a disseminação do acesso à
rede e a popularização do uso de smartphones
proporcionaram um crescimento médio anual
de 18,2% nas vendas pela internet no País. No
entanto, a participação do e-commerce no total
comercializado pelo varejo brasileiro é de apenas
6% – metade da média mundial, segundo dados de
meados de 2019. Em países como a China, onde,
segundo o governo local, hoje existem 800 milhões
de pessoas conectadas à internet (o equivalente a
57,7% da população), as vendas online chegam a
mais de 30% do total do varejo, segundo a eBit/
Nielsen. Essa discrepância indica que ainda há

muito espaço para o crescimento do e-commerce
no Brasil.
Comprar pela internet oferece diversas
facilidades ao consumidor. Em primeiro lugar, uma
compra online pode ser realizada a qualquer hora
do dia ou da noite porque as lojas estão sempre

abertas. Além disso, a pesquisa é rápida, assim
como a comparação de produtos, ofertas e preços.
Por fim, o produto é recebido em casa. Inicialmente
acessível apenas através de computadores, o
e-commerce ganhou ainda mais consumidores com
a popularização dos smartphones, que tornaram o
processo de compra ainda mais fácil e rápido.

FATURAMENTO DO E-COMMERCE NO BRASIL (R$ BILHÕES E VARIAÇÃO ANO A ANO)
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Estudos recentes indicam que existe, entre
os consumidores, uma crescente demanda
pelo reabastecimento mais imediato em alguns
segmentos do varejo, como supermercados, por
exemplo, onde as compras de grandes quantidades
de uma vez só estão sendo substituídas por
compras menores, mais frequentes, focando em
necessidades pontuais.
Essa demanda deve continuar a ser atendida
pelo canal físico. Porém, à medida em que os
consumidores procuram proximidade e velocidade,
esses canais precisarão se adaptar. O estudo aponta
que lojas localizadas em vias de tráfego intenso,
que apresentem ofertas “pague e busque”, bem
como entrada/saída eficiente, serão cada vez mais
populares. Outra iniciativa que vem crescendo em
diversos segmentos do varejo é o self checkout,
uma ferramenta na qual os consumidores podem
passar e pagar suas compras sem a presença de
um funcionário.
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CRESCIMENTO DO FATURAMENTO DO VAREJO

CRESCIMENTO DO FATURAMENTO DO E-COMMERCE

De tempos em tempos, especialmente de janeiro
a março, quando costuma ocorrer quase metade
dos fechamentos de pontos de venda do ano, fala-se
sobre o fim do varejo físico e da sua substituição
pelas vendas online. No entanto, pesquisas de
comportamento do consumidor indicam que ele
deve continuar existindo, mas não com o mesmo
papel que tinha no passado.

2018

FONTE: ABCOMM

A PRESENÇA
OMNICHANEL
A resposta dos varejistas à demanda por
conveniência a partir do surgimento da internet
não se resumiu ao e-commerce. Com a constatação
crescente de que as lojas físicas continuarão tendo
seu espaço, o caminho tem sido o de integrar todos
os canais de venda e pontos de contato com o
cliente, aproveitando o melhor que cada um pode
oferecer. Se o canal online está disponível 24 horas
por dia e sete dias por semana, e oferece praticidade
na pesquisa, é nas lojas físicas que o cliente continua
tendo a possibilidade de experimentar o produto e
ter um atendimento pessoal. E, se estiverem dentro
das rotas cotidianas do consumidor, elas também
podem ser um ponto de coleta de produtos.
Um dos primeiros alertas de que a substituição
do varejo físico pelo e-commerce não era algo
tão iminente foi a compra da Whole Foods pela
Amazon, em 2017. Com a aquisição, a Amazon,
uma das maiores varejistas online do mundo,
optou por adicionar um componente físico ao
seu canal de vendas, fortalecendo ainda mais seu
last mile de entregas e entrando no segmento
de supermercados. Recentemente, surgiram
especulações sobre uma possível negociação entre
Amazon e JC Penney, varejista norte-americana
com 865 lojas físicas espalhadas pelo país. A
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concretização de tal negociação só fortaleceria
ainda mais a visão de que o varejo físico também
faz parte do futuro do varejo global.
>>>> Os serviços simplificados, as
experiências digitais e a busca por um
comércio mais conveniente estão aliando
o ambiente físico ao online para criar
experiências de compra que ofereçam
facilidade,
simplicidade
e
utilidade
personalizadas e de acordo com as
necessidades
do
cliente.
Seguindo
essa tendência, criou-se o conceito de
omnichannel: um varejista bem-sucedido
tem de estar presente em todos os
ambientes físicos e virtuais que o
cliente frequenta, de maneira integrada,
oferecendo os seus produtos com
facilidade em todos eles. <<<<
A experiência de compra multicanal é vantajosa
tanto para os clientes quanto para as empresas.
Estudos recentes indicam que os consumidores,
preocupados com tempo e facilidade, estão
dispostos a adotar as tecnologias se elas otimizarem
a experiência dentro da loja. Comprar utilizando
mais de um canal acaba sendo, portanto, mais
cômodo, além de mais rentável para os varejistas
– pesquisas revelam que quem utiliza opções
omnichannel gasta até cinco vezes mais do que
quem compra em apenas um canal. Aliás, para as
empresas, os sites e aplicativos não são apenas um
meio de vender os seus produtos, mas funcionam
como portas de entrada para as lojas físicas. E elas,
por sua vez, não são apenas showrooms: oferecem
inspiração e convivência, além de funcionar como
laboratórios, balcões de atendimento, pontos de
compra, locais de retirada/devolução e centros de
expedição, ajudando, inclusive, na racionalização
dos estoques.
Os shopping centers também se veem
desafiados a se reinventar para atender o novo
consumidor. Uma tendência que podemos observar
é o movimento chamado de “e-commerce urbano”,
no qual os shoppings se tornariam grandes centros
de distribuição, fazendo parcerias estratégicas
com empresas especializadas em entregas via
aplicativos. Algumas das maiores administradoras
de shoppings do País têm aderido a tais parcerias,
não só para o segmento de alimentação, mas
também para as demais lojas.
Com isso, o shopping passa a ter uma área
4
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destinada a ser um hub de entrega para todos os
segmentos de produtos. Essas iniciativas garantem
uma grande vantagem competitiva, uma vez que,
ao atuar na microrregião em que está localizado,
o shopping center diminui o custo logístico da
entrega, trazendo conforto ao cliente e uma
solução de multicanal.

OUTRAS TENDÊNCIAS
DE CONSUMO E VAREJO
Não apenas as administradoras de shoppings
centers estão se vendo obrigadas a pensar em
formas de melhorar a experiência dos consumidores,
como também os lojistas. A inauguração de lojas
conceito, a promoção de eventos e o atendimento
diferenciado são alguns exemplos de ações para
atrair o consumidor e torna-lo fiel à loja, esteja ela na
rua ou em um shopping center. Duas das principais
tendências atuais do varejo, o retailment – junção
de retail (varejo) e entertainment (entretenimento)
– e o social retail reforçam nossa crença que, ao
contrário do que se pensava, o varejo físico não
está com os dias contados.
Para além da busca por conveniência, os
consumidores vêm cada vez mais priorizando
a qualidade dos produtos acima do preço. Em
meados de 2019, em um cenário pré-pandemia,
um estudo publicado pelo Instituto Locomotiva
mostrava que, apesar de ainda se preocuparem
com o fator preço, 81% dos brasileiros estavam mais
atentos à qualidade dos produtos. Um outro estudo,
publicado pela Nielsen no final do ano passado,
apontava que 33% dos brasileiros se declaravam
propensos a consumir produtos de categorias
“premium”, motivados pela busca por mais
qualidade, performance superior e experiências
diferenciadas. Também é possível observar uma
preocupação cada vez maior com um consumo
considerado consciente, algo muito presente nas
novas gerações. Segundo uma pesquisa realizada
com mais de mil norte-americanos, entrevistados
em dezembro de 2019, a geração Z (nascidos entre
a segunda metade dos anos 1990 e o começo dos
anos 2010) está tomando mais decisões de compras
com base em práticas sustentáveis do que as outras
gerações. Nesse estudo, 62% dos entrevistados da
geração Z afirmaram que preferem comprar de
marcas sustentáveis, enquanto 54% da geração
X e apenas 39% da geração dos Baby Boomers
apresentaram o mesmo posicionamento.

>>>> Tal preocupação com o meio ambiente
tem impulsionado também uma outra
tendência de consumo: a substituição
da “compra” pelo “uso”, em uma lógica
de consumo batizada de Economia do
Compartilhamento. Essa tendência está por
trás do surgimento e crescimento de negócios
relacionados ao aluguel ou “pay-per-use”
de diversos produtos. Por um lado, isso está
associado a uma busca por redução de custos,
como é o caso da troca cada vez mais comum do
automóvel próprio pelo uso de aplicativos de
transporte e aluguel de carros. Mas, por outro
lado, vemos o surgimento de movimentos de
reutilização no sentido de diminuir o consumo
considerado desnecessário. <<<<

Muito atrelado ao comportamento cultural
da sociedade, o varejo acompanha as diversas
mudanças pelas quais o mundo passou nas últimas
décadas, tanto em relação às inovações tecnológicas
quanto no que se refere a alterações de necessidades
e desejos dos consumidores. Iniciativas como as
mencionadas anteriormente corroboram com a ideia
de que as empresas que souberem se adaptar às
novas tendências, integrando seus ambientes, não
só continuarão com seus espaços físicos como serão
beneficiadas pelo crescimento do e-commerce.

Comércio do IBGE (PMC), divulgada em 13 de maio,
a queda foi mitigada pelos segmentos de Hiper e
Supermercados e Artigos Farmacêuticos.

2. IMPACTOS DA
COVID-19

Esse é o dado mais recente desta importante
pesquisa que mede o desempenho do varejo de
maneira abrangente e em todo o território nacional,
e nos dá uma ideia do impacto que as primeiras
semanas de quarentena geraram sobre o varejo no
País. O segmento da pesquisa com a queda mais
expressiva foi o de Tecidos, Vestuário e Calçados,
com uma retração de 39,6% em relação a março
de 2019, seguido por Livros, Jornais, Revistas e
Papelaria, com 32,9%.

BRASIL
Com a propagação da Covid-19, os volumes
de venda no varejo ampliado, que inclui os
segmentos de materiais de construção e veículos
automotores, zeraram os ganhos acumulados
no primeiro bimestre do ano e recuaram 6,3%,
em março, na comparação com o mesmo mês
do ano passado. Segundo a Pesquisa Mensal do
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Dado que as restrições de funcionamento
dos comércios não afetaram todo o mês de
março, tendo entrado em vigor apenas na
segunda quinzena, é razoável esperar quedas
ainda maiores na próxima divulgação da PMC.

Ainda em março, descontada a inflação e feitos
ajustes de calendário, o Índice Cielo do Varejo
Ampliado (ICVA) já havia registrado uma queda
de 12,5% na receita na comparação com o mesmo
período de 2019. Em abril, o mesmo índice registrou
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uma queda de 37,1%, com um decréscimo de
57,5% nas vendas de bens duráveis, reforçando a
percepção de que a situação piorou.

em algumas localidades do País, o comércio de
rua pôde manter um funcionamento parcial. Nos
shoppings, contudo, todas as lojas de bens não
essenciais foram obrigadas a fechar.

>>>> As medidas restritivas de combate ao
coronavírus atingiram em cheio os shopping
centers no Brasil. Dos 577 estabelecimentos do
País, mais de 500 tiveram que fechar as portas
durante o período de distanciamento social e,
segundo estimativa da Associação Brasileira de
Lojistas de Shoppings (ALSHOP), o segmento
teve prejuízo de R$ 27 bilhões desde o início da
pandemia. <<<<

Dados de uma edição especial do Índice
de Performance do Varejo (IPV), realizado em
conjunto pela FX Retail Analytics, pela F360° e
pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo
(SBVC), mostram que o fluxo de pessoas em lojas
de shoppings atingiu uma queda de praticamente
100% no dia 22 de março, momento no qual as
principais cidades do País implementaram o período
de distanciamento social. Em contrapartida, o fluxo
em lojas de rua registrou uma queda menor no
mesmo período: “apenas” 82%.

Embora a pandemia afete o varejo como um
todo, é possível identificar que lojas localizadas
dentro de shopping centers têm sofrido mais
do que o comércio de rua. Isso ocorre porque,

FLUXO DE VISITAS (LOJAS FÍSICAS E SHOPPING CENTERS)
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>>>> Do ponto de vista dos consumidores, a
confiança subiu 3,9 pontos em maio, influenciada
pela melhora das expectativas em relação ao
futuro. No entanto, a alta recupera apenas 13,2%
do que foi perdido em março e abril. Entre
as classes de renda, houve recuperação para
todas, exceto para as famílias com menor poder
aquisitivo (até R$ 2,1 mil), cujo índice caiu 3,7
pontos. Para as famílias de maior poder aquisitivo
(acima de R$ 9,6 mil), a melhora da confiança
ocorre não apenas por uma recuperação das
expectativas, mas também por uma percepção
de melhora da situação atual. De um modo geral,
a preocupação com o emprego e a incerteza
elevada ainda devem manter os consumidores
cautelosos nos próximos meses. <<<<

Após acumular uma queda de 38,6 pontos em
março e abril, o índice da Fundação Getúlio Vargas
(FGV) que mede a confiança do comércio deu
um sinal positivo, em maio, ao subir 6,2 pontos.
No entanto, essa alta pode não estar sinalizando,
ainda, uma recuperação do setor, mas sim uma
acomodação em um patamar muito abaixo dos
níveis de atividade anteriores à pandemia. Em
outras palavras: houve melhora tanto na percepção
do momento presente como nas expectativas, que
se tornaram ligeiramente menos pessimistas, mas,
de modo geral, as vendas permaneceram em um
ritmo muito baixo, com exceção dos segmentos
essenciais. Hiper e supermercados, alimentos,
bebidas e artigos farmacêuticos registraram uma
alta de 0,7 no índice de situação atual, enquanto os
demais setores perderam 15,1 pontos na comparação
com abril.
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Mostrando-se a única solução para muitos
vendedores e compradores durante o período de
distanciamento, o e-commerce ganhou destaque
na vida do consumidor brasileiro. Uma pesquisa
realizada pela Ebit/Nielsen em parceria com a Elo
aponta que, da segunda quinzena de março até o
fim de abril (período em que a maioria dos Estados
adotou as medidas de distanciamento social), o
e-commerce brasileiro cresceu 48,3% em relação

RIO GRANDE DO SUL
E SANTA CATARINA

ao mesmo período de 2019. Somente em março,
conforme o índice MCC-ENET, desenvolvido
pelo Comitê de Métricas da Câmara Brasileira de
Comércio Eletrônico (camara-e.net) em parceria
com o Movimento Compre & Confie, houve um
crescimento de 42,3% nas compras online, puxado
principalmente por alimentos e produtos de higiene
pessoal.

foram impulsionadas pelo segmento de veículos
automotores, que caiu 27,2% em Santa Catarina e
37,6% no Rio Grande do Sul.

Nos dois Estados do extremo sul brasileiro,
os dados mais recentes da Pesquisa Mensal do
Comércio do IBGE (PMC) mostraram quedas
maiores do que o indicador nacional. Rio Grande
do Sul e Santa Catarina apresentaram, em março,
quedas de 13,6% e 12,5%, respectivamente, em
relação ao mesmo mês de 2019. Nos dois Estados,
as quedas foram puxadas, principalmente, pelo
segmento de tecidos, vestuário e calçados.
Com o fechamento do comércio, esse segmento
amargou a pior queda do Rio Grande do Sul,
recuando 52,9% em relação a março de 2019.
Em Santa Catarina, ele registrou um volume
42,8% menor, ficando atrás apenas de Livrarias
e Papelarias. As quedas do varejo também

>>>> Para o Rio Grande do Sul, o comércio
tem evidente destaque, sendo responsável por
aproximadamente 24% do total de empregos
e por 55,7% do total de estabelecimentos do
setor de serviços. Em 31 de março, o governo
estadual determinou o fechamento do comércio
em todo o RS e, desde então, alguns municípios
conseguiram realizar certas flexibilizações.
Com isso, de acordo com um levantamento
da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), no
período de 16 de março a 17 de abril, as vendas do
varejo despencaram 27%, sendo esse o segmento
que lidera as quedas de atividade no Estado. A
região turística das Hortênsias foi a mais afetada,
registrando, no período, uma queda recorde de
45% nas vendas. <<<<
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Em Santa Catarina, sede de 16 das maiores
varejistas do País, o comércio representa
aproximadamente 15% do Valor Adicionado Bruto e
20% do total de empregos. Nos últimos anos, Santa
Catarina tem figurado constantemente nas primeiras
posições em termos de crescimento do varejo de

todo o Brasil, segundo a PMC. Com a disseminação
da Covid-19, o Estado foi um dos primeiros a aderir
às medidas de distanciamento social, fechando
comércios e parando a produção em diversos
municípios. As ações abalaram a confiança dos
empresários de comércio catarinenses, levando o
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índice de confiança apurado pela Fecomércio-SC a
uma queda de 13,9% em abril.

permitir a reabertura de lojas e shoppings no final
de abril – e o aumento do fluxo de pessoas vem
garantindo ao comércio uma recuperação razoável.
A primeira semana de reabertura ainda apontou
para uma retração em relação ao mesmo período
de 2019, mas em uma magnitude bem menor, de
9,5%.

Em abril, de acordo com o levantamento
realizado pela Federação das CDLs de Santa
Catarina (FCDL/SC), 40,2% dos lojistas registraram
um faturamento 50% menor. Após mais de 30 dias
de distanciamento social, o Estado começou a

ÍNDICE DE VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO DE SANTA CATARINA - MARÇO DE 2020
VARIAÇÃO MENSAL (BASE: IGUAL MÊS DO ANO ANTERIOR) (%)
VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (BASE: IGUAL PERÍODO DO ANO ANTERIOR) (%)

10,4 7
-0,3

10,3 9,1

-7,4

-0,3

-6,4

-5,1

-12,5
-17

-18,3

-27,2

-42,8

COMÉRCIO
VAREJISTA
AMPLIADO

COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES

HIPERMERCADOS,
SUPERMERCADOS,
ALIMENTOS,
BEBIDAS E FUMO

TECIDOS,
VESTUÁRIO
E CALÇADOS

-17,1

-15,5

-25,7

-43

MÓVEIS E
ELETRODOMÉSTICOS

FÁRMACIAS,
PERFUMES E
COSMÉTICOS

LIVROS, JORNAIS,
REVISTAS E
PAPELARIA

VEÍCULOS,
MOTOCICLETAS,
PARTES E PEÇAS

MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO

FONTE: IBGE

3. PERSPECTIVAS
Nos últimos anos, o Brasil vinha em uma trajetória
de recuperação lenta e gradual, principalmente
no que diz respeito ao nível de emprego. A crise
gerada pela Covid-19 tirou o pé do acelerador neste
caminho de retomada e criou um alerta para os
setores mais sensíveis a incertezas, como é o caso
do varejo. Segundo pesquisas, 63% dos brasileiros
esperam que sua renda diminua no curto prazo
e cerca de metade estima que a crise afete suas
finanças pessoais e suas rotinas por mais de quatro
meses. O futuro ainda traz mais perguntas do que
respostas. Por outro lado, tendências anteriores à
crise e características particulares dos diferentes
segmentos do varejo mostram os caminhos que
poderão ser percorridos pelas empresas.

SEGMENTOS DE BENS
ESSENCIAIS
Conforme evidenciado pelos dados de vendas
no varejo no Brasil e no mundo, os segmentos
ligados a bens essenciais, o chamado consumo
8
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não-discricionário, têm uma vantagem em relação
aos demais neste momento de crise, como é o
exemplo de supermercados e farmácias. Além de
não terem tido seus pontos de venda fechados,
alimentos e medicamentos são os últimos itens
de consumo a serem descartados, fazendo com
que esses setores fiquem menos vulneráveis
a uma diminuição do nível de renda. É claro
que alguma piora no mix de vendas poderá ser
sentida, mas, em geral, esses segmentos tendem
a ser os menos afetados.
>>>> Para as empresas dessas áreas, o momento
é de compreender que um eventual desempenho
positivo durante a crise pode não ser duradouro.
Seu consumidor cativo, apesar de continuar
comprando, está mais sensível a preço, o que
demanda bastante atenção na definição do mix
de produtos e de margens, de maneira a não abrir
espaço para a concorrência. Além disso, mesmo
esses segmentos mais resilientes não estão
imunes a determinadas evoluções tecnológicas,
o que demanda atenção redobrada às tendências
de comportamento do consumidor no seu
planejamento de longo prazo. <<<<

O e-commerce, que chegou mais tarde e ainda
engatinha no segmento de supermercados no

Brasil, recebeu um impulso fortíssimo durante a
crise, e lojas compactas começam a ser instaladas
nos grandes centros, posicionando-se nas rotas
diárias dos clientes potenciais, com o intuito
de ofertar-lhes o “pague e busque”. Se essas
iniciativas conseguirem entregar a conveniência
que o consumidor tem buscado cada vez mais,
elas devem ganhar relevância.

SEGMENTOS DE BENS
DURÁVEIS
Já os segmentos de bens duráveis e consumo
discricionário, como vestuário e calçados,
eletrodomésticos, móveis, automóveis e outros,
estão vendo suas vendas caírem fortemente
desde o início do distanciamento social. Aqui,
um primeiro e importante passo na análise do
ambiente consiste em compreender em que
medida essa queda representa vendas de fato
perdidas e em que medida essas vendas foram, na
verdade, apenas postergadas.
Como regra geral, aqueles produtos cuja vida
útil é mais curta e cuja compra representa mais
um desejo e menos uma necessidade tendem a
se encaixar na categoria de vendas perdidas. É
o caso de segmentos como vestuário, calçados
e combustíveis. No caso das varejistas de moda,
as coleções e as datas comemorativas que estão
sendo perdidas não poderão ser recuperadas, da
mesma foram que o combustível não consumido
agora por conta de viagens não realizadas não
deve ser compensado mais à frente.
Nos demais segmentos, como automóveis,
móveis e eletrodomésticos e materiais de
construção, uma parte das compras que os
consumidores deixaram de realizar neste
momento em função da incerteza pode estar se
acumulando na forma de demanda reprimida,
sendo recuperada assim que eles retomarem
sua confiança. Para esse grupo de varejistas de
bens de consumo discricionário como um todo,
o momento é de combinar bastante cautela na
gestão financeira com o aproveitamento das
ferramentas tecnológicas, possibilitando novas
formas de operar e de chegar até seus clientes.
É claro que, para alguns tipos de produtos, não
existe entrega a domicílio. No entanto, a tecnologia
permite a criação de ferramentas visando oferecer
maior conveniência no processo de venda e
fidelização do cliente. A partir do momento
em que for restabelecida a plena liberdade de
movimentação, esses segmentos devem iniciar
um movimento de recuperação.

>>>> No entanto, é importante destacar que a
simples reabertura das lojas não significa que o
consumo irá voltar logo aos mesmos níveis do
período anterior às regras de distanciamento social.
Como já mencionamos, o consumo discricionário
tem alta dependência de fatores macroeconômicos,
tais como o nível de emprego e renda, o acesso a
crédito e a confiança do consumidor, e todos eles
têm sido fortemente afetados pela crise. A volta
da propensão ao consumo de bens duráveis,
especialmente aqueles com um ciclo de vida mais
longo, vai depender muito da trajetória que esses
fatores assumirem nos próximos meses e anos, e os
primeiros indicativos não são de um retorno rápido
à normalidade. <<<<

E-COMMERCE
Conforme mencionamos anteriormente, de
maneira geral, o varejo online já vinha em uma
trajetória de forte crescimento nos últimos anos,
conquistando cada vez mais espaço. Durante a
presente crise, muitas empresas têm apostado nas
vendas pela internet como uma estratégia para
amortecer a queda inerente ao fechamento de suas
lojas e, como mostram as pesquisas, essa estratégia
tem gerado bons resultados para a maioria dos
setores. Mais recentemente, a criação de market places
por parte de grandes varejistas ampliou ainda mais
as possibilidades de compra e venda pela internet,
criando uma forma prática e rápida para pequenos
varejistas que ainda não tinham experiência com as
plataformas digitais desenvolverem seus ambientes
virtuais e compensarem, ao menos parcialmente,
o impacto do fechamento de suas lojas físicas. Ao
mesmo tempo em que vendedores estão passando
por um momento de rápida adaptação a um novo
ambiente, consumidores impedidos de frequentar
lojas físicas também estão se vendo forçados a mudar
seus hábitos de compra, ao menos temporariamente.
Muitos já tinham familiaridade com compras online,
mas outros, por necessidade, estão tendo sua primeira
experiência agora.
Embora a situação atual tenha quebrado muitas
barreiras em relação ao e-commerce, as tendências
de integração com o varejo físico – e de utilização
de estratégias omnichannel – especialmente em
segmentos nos quais a experiência presencial de
compra é importante, permanecerão. Segundo
uma pesquisa realizada pela Cognizant, 82,4% dos
executivos de varejo entrevistados afirmaram que
as lojas físicas são e continuarão sendo um ativo
importante, independentemente da porcentagem de
vendas efetuadas no meio online. Portanto, todos os
indicativos apontam que, no momento pós-crise, a
migração do varejo exclusivamente físico para um
ambiente conectado pode ser acelerada, atingindo
cada vez mais segmentos que ainda não fazem uso
01 DE JUNHO DE 2020 - RELATÓRIO N° 2
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dessas ferramentas de forma tão intensa, mas
que, no longo prazo, é o conceito integrado –
omnichannel – que deverá prosperar.
Um desafio importante e que merecerá especial
atenção das varejistas na adoção e implementação
do conceito omnichannel é a estruturação da
cadeia de suprimentos e entregas. A integração
dos canais de venda dentro desse conceito
adiciona um alto nível de complexidade logística
e demanda investimentos para os quais muitas
vezes é difícil vislumbrar um retorno adequado.
Essa estruturação tem de ser feita com cuidado
e deve estar alinhada à estratégia e aos objetivos
de longo prazo da empresa, além de demandar
profundo conhecimento do perfil de clientes que se
quer atender. Aqui, as lojas físicas têm novamente
papel importante: pesquisas indicam que o custo
de entrega de uma mercadoria despachada a
partir de uma loja pode ser de 30% a 50% menor
do que se ela for enviada a partir de um Centro de
Distribuição.

SHOPPING CENTERS
O caso dos shopping centers, de um modo geral,
não difere muito da dinâmica que descrevemos para
o varejo em relação à disputa com o e-commerce.
No entanto, conforme mencionado anteriormente,
em muitas cidades, os comércios de rua receberam
permissão para permanecerem abertos, com certas
restrições de público, porém as lojas dos shoppings
foram obrigadas a fechar. Com isso, em um
primeiro momento, deve ocorrer uma diminuição
da representatividade das lojas de shopping em
favor das lojas de rua. Além disso, após o fim
da pandemia, conforme apontam as pesquisas,
consumidores em nível global indicaram que
pretendem reduzir suas idas ao shopping, e as
razões para isso podem ser tanto redução do nível
de renda quanto a continuidade da preocupação
com o distanciamento social.
No médio e longo prazo, uma vez vencida a
pandemia e revogadas as restrições de circulação,
a retomada da tendência de crescimento dos
shoppings dependerá muito do comportamento
do consumidor. Aqui, novamente, e à luz desse
racional, podemos nos questionar qual deve ser
o papel dos shopping centers no futuro. O que
vemos como caminho mais provável é que eles
assumirão um papel duplo: o de combinar um local
de experimentação dos produtos (como as lojas
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de rua, porém com um nível maior de conveniência)
com um centro de distribuição bem localizado nos
grandes centros urbanos para o last mile, ou seja, a
entrega a domicílio dos produtos. Tudo isso, claro,
associado a opções de alimentação, serviços, lazer e
entretenimento.

SEGMENTOS MAIS
FRAGMENTADOS
No ambiente atual, também é de se esperar
que as empresas inseridas nos segmentos mais
fragmentados tenham à frente tempos mais
difíceis. Isso porque uma indústria mais pulverizada
geralmente se reflete em um nível de competição
mais acirrado entre os players. O varejo de moda é
um exemplo de segmento suscetível a enfrentar esse
ambiente, visto que, segundo o Euromonitor, as cinco
maiores companhias dominam somente 18,5% do
mercado – o restante está pulverizado entre pequenas
e médias empresas. Em um ambiente de forte retração
de demanda, segmentos com essa característica
podem passar por um processo de “consolidação
forçada”, com a saída de players mais vulneráveis do
mercado combinada com operações societárias entre
os remanescentes. Esse processo deve resultar, em
alguns anos, em uma quantidade menor de empresas,
cada uma com uma participação de mercado maior.
>>>> No entanto, dado que as barreiras de entrada
do setor são baixas, esse efeito só deve ser
observado no caso de saída de grandes players.
Empresas pequenas que eventualmente deixem
de operar tendem a ser facilmente substituídas por
novos entrantes. Já a saída de um player maior tende
a gerar uma lacuna de mercado que provavelmente
seria preenchida pelos demais já existentes, e não
por um novo. <<<<

Na ponta contrária, temos segmentos do varejo
que também apresentam bom grau de fragmentação,
mas que não estão sofrendo os impactos negativos
da crise, como supermercados e farmácias. Segundo
a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), as
cinco maiores redes de supermercados representam
por volta de 37,0% do setor varejista. No caso das
farmácias, as cinco maiores dominam 30% do
mercado. Embora esses dois setores estejam sendo
beneficiados, as empresas que deverão conquistar a
preferência dos clientes no médio prazo tenderão a ser
aquelas que já estão estruturando opções integradas
de venda no conceito omnichannel.

4. EM SÍNTESE
O varejo como um todo, no Brasil, é um setor
bastante dependente dos demais, bem como da
saúde econômica do País. As decisões de compra e
a confiança do consumidor são baseadas em suas
certezas ou incertezas em relação à economia,
ao seu emprego e a sua saúde financeira pessoal
e familiar. Ao mesmo tempo, o varejo é um dos
setores que mais emprega no Brasil, fazendo com
que sua recuperação seja central para a diminuição
do nível de desemprego e da incerteza em relação
ao futuro, retroalimentando a própria confiança.
Portanto, em um período incerto como o que
estamos vivendo, a retomada gradual da economia
não significa, necessariamente, uma retomada
imediata da rentabilidade e saúde financeira dos
varejistas.
É possível que, antes de observarmos uma
recuperação forte de consumo, tenhamos que
ver a retomada dos demais setores, bem como
sinalizações positivas por parte dos governos e

autoridades de saúde. O varejo não se recuperará
sozinho se os demais setores não acompanharem
de alguma maneira. A retomada gradual dos
diversos setores da economia precisa acontecer
para ajudar a devolver a confiança ao consumidor
e, assim, impulsionar a recuperação do varejo.
>>>> Embora possamos acreditar que essa
recuperação está por vir, ainda é cedo para
afirmar em quanto tempo ela deve ocorrer.
Portanto, o mais importante para empresas do
varejo é compreender o cenário no qual estão
inseridas, bem como as tendências do setor, para
agir da maneira mais adequada. No entanto, os
frutos desse esforço podem ser grandes. As
empresas que souberem compreender bem seu
segmento e seu ambiente de negócios tenderão
a atravessar melhor o período de crise, a se
recuperar com maior velocidade e a se destacar
frente a seus concorrentes, conquistando maiores
participações de mercado. <<<<
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