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CONTEXTUALIZAÇÃO DO VAREJO  

 

Cenário nacional: 

 

1.  Os setores de comércio e serviços tiveram significativo crescimento nos últimos anos no 

Brasil. Mesmo com a desaceleração recente, devem continuar como setores fundamentais na 

economia brasileira. O desenvolvimento econômico e social recente na sociedade brasileira 

tem sido importante para a evolução do comércio e dos serviços. 

 

2.  A representatividade do setor terciário, de 2003 a 2015 (pelo acumulado em quatro 

trimestres até o 3º trimestre de 2015), passou de 65,8% para 71,9% do valor adicionado do 

Produto Interno Bruto (PIB), segundo dados das Contas Nacionais Trimestrais do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O comércio contribuiu significativamente para 

este avanço, elevando-se de 9,5% para 12,3%, no valor adicionado do PIB no período de 

2003 a 2015 (até setembro), embora mostre certo recuo na participação no PIB recentemente 

(2013 atingiu 13,5%). 

 

3. Outro aspecto importante do setor terciário para economia pode ser evidenciada por meio 

do acompanhamento das contratações formais registrada no CAGED. Entre 2003 e 

novembro de 2015, o saldo de empregos com carteiras assinadas no âmbito do comércio 

correspondeu a 27,7% (4.832.309) do total de empregos gerados com carteira assinada 

criados no Brasil (17.459.757). Por sua vez, o setor de serviços gerou 45,8% dos empregos 

formais no mesmo período (8.004.026), embora tenha havido demissões recentemente, em 

2015. 

 

4. A Pesquisa Mensal do Comércio (PMC/IBGE), em 2014, mostrou que apesar da redução 

no ritmo de crescimento, o volume de vendas total no comércio varejista acumulou alta de 

2,2%, 11ª alta anual consecutiva desde 2004. Em 2015, o comércio foi impactado pela 

redução do ritmo da economia e no acumulado dos últimos 12 meses (até outubro), registra 

um resultado de -2,7% no volume de vendas. 

 

5.  Não obstante aos desafios enfrentados pelo varejo e também por todo o setor produtivo 

nacional, o forte crescimento recente do setor, alinhado ao aumento da formalização e a 

transformação da sociedade brasileira permitem caracterizar os últimos 10 anos como a 

“década do varejo”.  Nesta mesma direção, cabe registrar a forte concentração ocorrida no 

setor em busca de escala e eficiência para enfrentar intensa concorrência por nosso mercado 

doméstico que tem sido alvo não só da atuação de grandes varejistas nacionais, mas também 

de diversos grupos internacionais que já operam no Brasil, fisicamente ou por meio de 

canais virtuais. 
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6. Por estes motivos, a indústria do varejo do Brasil traz oportunidades para o 

desenvolvimento produtivo do País. É por meio das lojas e diversos canais de vendas que os 

comerciantes se relacionam com os consumidores e diariamente são um barômetro chave 

para a economia. O varejo é responsável por receber e traduzir as principais necessidade e 

demandas dos consumidores, refletindo em alterações em toda a cadeia de valor, 

proporcionando inovação e ofertas de diferentes produtos e serviços.   

 

Características do varejo
1
: 

 

7. Após a redemocratização o varejo brasileiro foi moldado segundo quatro ciclos de 

evolução, quais sejam: 1º) Pré-Abertura do Real (até 1993); 2º) Pós-real (1994-2000); 3º) 

Boom de Consumo (2003/2012) e 4º) Maturidade e Produtividade (a partir de 2013). Cada 

ciclo foi marcado por transformações econômicas e mudanças estruturais para o varejo. Aos 

ciclos pode se associar o grau de internacionalização, formalização, concentração, adoção de 

novas tecnologias e expansão, que mudaram o patamar de competitividade e maturidade do 

varejo brasileiro. O Brasil, portanto, encontra-se no 4º ciclo atualmente. 

 

8. A cada ciclo, o impacto de desempenho e o ambiente econômico, as mudanças 

sociodemográficas e do mercado de crédito geraram entrada de operadores internacionais, 

formalização, concentração, segmentação, incorporação de novas tecnologias e relação com 

o mercado de investimento. Isso tudo propiciou mudanças estruturais no varejo e aumento 

de competição. O resultado foi o desenvolvimento de novas competências pelas empresas e 

amadurecimento delas, enfrentando os desafios de cada ciclo. 

 

9. Principais características dos ciclos: 

 

       1º) Pré-Abertura do Real (até 1993): até a década de 90, o varejo brasileiro era 

atípico, fechado para operadores internacionais. A importação de produtos era dificultada, 

limitando o abastecimento do varejo brasileiro a fornecedores locais ou empresas com base 

de produção local. O sucesso dos negócios dependia mais da habilidade de administração do 

que da boa gestão comercial e operacional. Para o consumidor, e com a inflação, era difícil 

formar memória e pesquisas de preços. 

 

        2º) Pós-real (1994-2000): após 1994, a abertura econômica e controle da inflação 

tornaram o Brasil  um mercado mais “normal”. As regras e as competências necessárias para 

operar no ambiente mudaram e as empresas brasileiras tiveram que aprender de fato a fazer 

varejo (seleção de produtos, planejamento comercial, precificações, gestão de estoques e de 

operações). Houve amadurecimento significativo nesse ciclo, pois o mercado brasileiro 

                                                 
1
 Fonte: SERRENTINO, Alberto (2015) “Varejo e Brasil – Reflexões Estratégicas” – Editora Varese. 
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passou a contar com a entrada de diversas empresas globais relevantes (Walmart, 

Inditex/Zara, Ahold, Castorama, Leroy Merlin, JC Penney, FNAC etc). Esse confronto 

acelerou o desenvolvimento das empresas locais. Nesse ciclo iniciou-se o comércio 

eletrônico e movimentos de incorporação de tecnologias pelas empresas do varejo. Ocorreu 

também o primeiro processo de concentração no varejo (fusões, aquisições e aberturas de 

capital). A indústria de shopping centers deu um salto nesse período e o franchising tornou-

se realidade relevante. Por fim, o consumo urbano nominal no Brasil dobrou entre 1995 e 

2002. As classes sociais com maior crescimento em relação ao consumo nacional foram as 

classes C/D, que passaram de 33,7% para 39,3% do consumo nacional. 

 

      3º) Boom de Consumo (2003/2012): “década mágica” para o varejo brasileiro. 

Conjunção de ambiente externo favorável com transformação econômica e social nacionais, 

gerando grande crescimento e transformações estruturais no setor.  Houve queda constante 

na taxa de desemprego, formalização da mão de obra sem precedentes e aumento qualitativo 

do emprego, possibilitando aumento na massa salarial e renda média das famílias o que, 

somadas à elevada confiança e expansão do crédito, mudaram a escala do mercado 

brasileiro. Assim, as taxas de crescimento do setor foram sistematicamente acima do 

crescimento do PIB nesse ciclo.  Mudanças estruturais no setor importantes que provocaram 

transformações e amadurecimento no varejo brasileiro foram: segunda onda de entrada de 

empresas internacionais; fundos de capital de risco iniciaram investimentos no setor; 

aberturas de capital de empresas; intenso movimento de fusões e aquisições, elevando o grau 

de concentração.  

 

Além disso, houve mudanças na estrutura de crédito, consolidação do comércio eletrônico 

como fenômeno de massa e expansão do franchising e shopping centers. Assim, para o 

varejo, a década do boom foi marcada por foco em expansão: abertura orgânica de novas 

lojas, implantação de novos canais, criação de novos formatos, entrada em novos mercados, 

diversificação de negócios, movimento de fusões e aquisições, capitalização de empresas.  

 

Foi nesse momento que o varejo passou a ter redes com presença e escala nacionais. 

Portanto, o ciclo marcou o seu amadurecimento, manifestado por: aumento no grau de 

internacionalização (aumento de presença e relevância de empresas internacionais no 

mercado brasileiro); movimento de entrada de fundos de private equity; maior número de 

abertura de capital por empresas do varejo; transferência relevante da gestão e risco de 

crédito para grandes bancos; aumento da formalidade, transparência, governança e controle 

nas empresas; disseminação de tecnologia (sistemas de gestão) e forte expansão de comércio 

eletrônico, shopping e redes de franquias. 
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   4º) Maturidade e Produtividade (a partir de 2013): Após 2013, a matriz econômica 

anterior adotada pelo Brasil de crescimento impulsionado por consumo interno, aumento da 

renda, expansão do crédito e financiado por exportação de commodities esgotou-se. O 

quadro reverteu-se com desaceleração progressiva com crescimento negativo do PIB e 

pressão inflacionária. Para o varejo, tornou-se o momento de buscar aumento de 

produtividade nas operações. Houve heranças positivas do ciclo anterior, como o grau de 

maturidade alcançado, propiciando um salto de produtividade no varejo brasileiro. 

Entretanto o foco em expansão e crescimento pelas empresas, somado ao cenário macro, 

levaram a consequências negativas como: desequilíbrio no mercado de trabalho e 

imobiliário (podendo gerar deterioração na lucratividade das empresas de varejo); aumento 

da rotatividade de colaboradores, principalmente em lojas; menor tempo, atenção e foco em 

eficiência tendo em vista o crescimento com abertura de novas lojas, mercados, formatos e 

canais ter sido muito acelerado. Assim, para o varejo pode-se vislumbrar um período de 

maior equilíbrio entre crescimento e produtividade. 

 

10. O atual ciclo de Maturidade e Produtividade do varejo deverá ter um desempenho 

desigual entre setores, mercados e empresas. O ambiente externo está mais instável e o 

menor vigor econômico das empresas as desafiarão em sua capacidade de crescimento com 

lucratividade e rentabilidade. 

 

11. Além da melhora operacional, haverá continuidade no crescimento do comércio 

eletrônico e desenvolvimento de inciativas de integração de canais e modelos de negócio em 

Omni-Channel. Tecnologias que permitem redução dos custos (como etiquetas inteligentes - 

RFID) terão seu uso ampliado com benefícios para as cadeias produtivas impactadas e 

aquelas que possibilitam interação com clientes por meio da mobilidade nas lojas surgirão, 

tornando a comunicação e relacionamento com clientes mais precisos e customizados. Os 

processos de entrada de fundos de private equity em empresas de varejo, fusões e aquisições 

e entrada de operadores internacionais deverão também continuar.  

 

12. O varejo brasileiro atingiu patamar de maturidade, portanto, possuindo elevado potencial 

de médio e longo prazos. O cenário atual, no entanto, desafia as empresas a continuarem o 

seu processo de expansão, obtendo maior competitividade e eficiência. 
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ATUAÇÃO DO MDIC 

 

13. Neste contexto, a Secretaria de Comércio e Serviços do MDIC tem desenvolvido intenso 

trabalho de articulação com o setor do varejo por meio do Fórum de Competitividade do 

Varejo, implementado em maio/2015 e que regularmente realiza reuniões com as principais 

entidades representativas do comércio para o encaminhamento de temas prioritários 

definidos em conjunto com o setor como, por exemplo, a desburocratização e simplificação 

de normas para melhoria do ambiente de negócios; modernização das relações trabalhistas; 

desenvolvimento de programas de qualificação da gestão e capacitação de mão de obra; 

fortalecimento do comércio eletrônico; promover políticas de crédito/financiamento; 

promover os meios de pagamento, entre outras ações definidas a partir da interação entre o 

setor público e privado na busca de uma agenda convergente e efetiva. 

 

14.  No âmbito novo ciclo do Plano Plurianual (PPA) 2016-2109, a Secretaria objetiva 

fortalecer e desenvolver os setores de comércio e serviços, contribuindo para agregação de 

valor, melhoria nas capacidades empresariais e inovação. Neste sentido, medidas de 

desburocratização e de modernização da legislação no âmbito governamental também são 

consideradas fundamentais para a melhoria do ambiente de negócios para médias e grandes 

empresas, para as quais se busca atuação com o setor privado e atores governamentais. O 

diagnóstico do comércio eletrônico e a publicação das diretrizes para discussão de um 

possível marco regulatório são ações centrais dentro dessa agenda. Assim, a SCS está em 

processo de elaboração de estudo sobre comércio eletrônico para estruturar políticas 

públicas integradas para essa atividade, que tem apresentado expansão significativa na 

economia brasileira. 

 

15. Outrossim, a SCS pretende apoiar a qualificação e capacitação de mão de obra 

necessárias aos setores de comércio e serviços por meio da incorporação das especificidades 

dessas atividades em programas já desenvolvidos pelo Governo Federal, tais como o 

Pronatec e o Ciência sem Fronteiras, e programas de capacitação do nível gerencial das 

empresas, estes a serem desenvolvidos em parceria com o Sistema S. 

 

16. Igualmente, a compreensão e a identificação sobre os setores de comércio e serviços 

também se tornam fundamentais para a atuação governamental estratégica. A SCS trabalha 

para que a revisão da Nomenclatura Brasileira de Serviços e Intangíveis (NBS) coopere 

para o aperfeiçoamento das políticas públicas aplicadas ao setor de serviços, contribuindo 

para a geração de informações e a identificação mais precisa do setor e de seus desafios.  
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17. Por fim, o aperfeiçoamento da plataforma online e do sistema de distribuição e 

divulgação do Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras como referência na 

divulgação de eventos no País são trabalhos da Secretaria para propiciar ao setor privado, 

por meio da participação em feiras e exposições, traçar estratégias comerciais e elevar a 

competitividade empresarial, contribuindo, assim, para o crescimento econômico do País. 

 

18. A Secretaria de Comércio e Serviços acredita que o diálogo entre setor privado e 

governo é cada vez mais decisivo no desenvolvimento, implementação e monitoramento de 

uma agenda de competitividade de longo prazo do setor de comércio e serviços brasileiro. 

 
Qualquer informação adicional entre em contato com: 

Secretaria de Comércio e Serviços do MDIC 

Departamento de Políticas de Comércio e Serviços 

decos.scs@mdic.gov.br  

 

mailto:decos.scs@mdic.gov.br

