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O COMÉRCIO VAREJISTA NOS ANOS 90 
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Os anos 90 de aprofundamento de depressão econômica as empresas 

brasileiras foram forçadas a promover reestruturação para poder competir não só 

com as empresas instaladas no país, mas também com as estrangeiras. Isso se 

deve tanto pela abertura comercial de mão única (das importações evidentemente) 

como pela entrada de capitais estrangeiros nos vários setores da economia 

brasileira (financeiro, industrial, comercial e de serviços), sem contar com as 

políticas, durante vários anos, de câmbio sobrevalorizado e de juros altos. 

No setor varejista verificou-se estratégia das mais variadas algumas, aliás, 

já existam como prática permanente das redes mais competitivas. Mas a busca 

pela redução de custos se generalizou por todas as empresas do setor. A seguir 

teceremos algumas considerações acerca do acirramento das conflitantes 

relações entre capital industrial e comercial e as novas formas de organização do 

espaço do varejo brasileiro. 

1. O acirramento do conflito entre o capital industrial e comercial 

A discussão acadêmica entre os intelectuais marxistas sobre a 

produtividade ou a improdutividade da atividade comercial rendeu muitos estudos 

e o consenso ao que tudo indica está longe de ser alcançado. Os dogmas, 

normalmente tomam conta da discussão, pois não existe argumentos e 

explicações pautados em exemplos atualizados, logo a profissão fé na idéia que o 

capital comercial não produz valor e mais-valia tornou-se inquestionável. A 

questão está fechada e os críticos desta visão normalmente fazem discursos para 

surdos. 

O problema maior no nosso entendimento está na falta da história 

geograficamente localizada ou no que Marx denominou de formação econômica e 

social. Milton Santos, na geografia, teorizou esta categoria e a denominou de 

formação sócio-espacial. Assim este paradigma da geografia humana pode 

trabalhar nos vários níveis territoriais, ou seja, no nível local, regional, estadual, 

nacional ou mesmo mundial. Esta categoria ao tratar da realidade concreta difere 

do genérico e abstrato conceito de modo de produção. Esse conceito tão repetido 
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e tão mal explorado tornou-se ferramenta de trabalho para o achincalhamento por 

parte da mídia e dos intelectuais mais próximos das mesmas. 

Com relação ao estudo do capital comercial as categorias de modo de 

produção e formação social constituem pontos de partida para compreensão do 

verdadeiro papel desempenhado pelos comerciantes no processo de acumulação 

capitalista nas várias escalas territoriais. Ora, com capital comercial tem 

incumbência na sociedade capitalista ajudar a aumentar a produtividade do capital 

industrial logo se conclui que indiretamente é produtivo e Marx é claro ao 

assinalar que: 

“O capital comercial não cria, portanto, nem valor nem 

mais-valia, isto é, não diretamente. À medida que contribui para 

encurtar o tempo de circulação, pode ajudar a aumentar 

indiretamente a mais-valia produzida pelo capitalista industrial. À 

medida que ajuda a ampliar o mercado e medeia a divisão do 

trabalho entre os capitais, portanto capacita o capital a trabalhar 

em escala mais ampla, sua função promove a produtividade do 

capital industrial e sua acumulação. À medida que encurta o 

tempo de circulação, eleva a proporção de mais-valia para o 

capital adiantado, portanto, a taxa de lucro. À medida que reduz a 

parte do capital confinada na esfera da circulação, faz aumentar a 

parte do capital diretamente empregada na produção”.(grifo 

nosso) 

Se colocarmos o capital comercial numa perspectiva histórica parte-se do 

pressuposto básico que o mesmo é anterior, é mais antigo que o modo de 

produção capitalista. Entretanto, nas sociedades feudal e escravista exercia papel 

secundário, mas gozava de tratamento privilegiado. A compra e venda de 

mercadorias aparentemente são atividades muito simples, ou seja, compra-se num 

determinado preço para revender com preço maior, extraindo, dessa diferença, o 

lucro. Pouco se menciona, no meio acadêmico, que o comércio vem cada vez mais 

acrescentando inúmeras novas atividades, que até bem pouco tempo não tinha 

necessidade de realizar com o grau de sofisticação que as mesmas exigem no 

presente estágio da economia mundial, tais como, a logística entre os centros de 

distribuição, os fornecedores e os consumidores; o conhecimento das 

necessidades dos consumidores em cada local (respeitando sua cultura e o seu 

nível sócio-econômico); a introdução da automação e das tecnologias de 

informação com o uso do EDI, incluindo a transmissão de dados via satélite; as 

constantes ampliações do mix de mercadorias num determinado ponto, etc. são 
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algumas das funções do comércio, que ganhou atenção destacada em termos de 

investimentos nos últimos anos da longa depressão vivida pela economia mundial 

e pela maciça propaganda neoliberal que determinava a emergente necessidade 

de aumentar a eficiência nas transações comerciais. 

Desta maneira conclui-se que o custo decorrente da atividade de 

intermediação entre produtores e consumidores se reduziu sensivelmente. Esta 

constatação está explícita pelo fato do faturamento das empresas ter aumentado e 

o número de empregado reduzido sem contar com a dificuldade cada vez maior de 

delimitar o momento exato que separa atividade comercial da industrial. 

Conforme Marx, nas sociedades pré-capitalistas o desenvolvimento do 

capital comercial está na razão inversa do desenvolvimento econômico da 

sociedade em geral, pois aquele se anima para extrair mais mais-valia, ou seja, 

comprar mais barato possível para em seguida vender caro. Já no capitalismo, o 

capital comercial perde essa autonomia e seu lucro é restringido há um lucro 

médio, como os demais capitalistas envolvidos nas outras etapas do movimento 

circulatório do capital. No entanto, agora, o máximo desenvolvimento comércio 

está diretamente vinculado a prosperidade da economia como um todo. Cabe, 

neste contexto indagar: um projeto nacional de desenvolvimento unido todas as 

forças vivas da sociedade brasileira não seria muito mais proveitoso para todos os 

setores da economia? 

Entretanto, o que se observa, no mundo e em particular no Brasil é que 

dependendo da conjuntura econômica vivida, o lucro do capital comercial pode se 

elevar ou se reduzir. Na presente depressão mundial e brasileira seus lucros 

cresceram em função da superprodução (ou melhor da supercapacidade produtiva 

instalada), da expansão vegetativa da demanda, da radical concentração ocorrida 

entre as maiores redes e da abertura comercial imposta pelo neoliberalismo e 

“globalização”, leia-se imperialismo. Tanto que estão colocando, conforme 

manchete na Revista Amanhã de maio de 2000 de R. BRUNS, no Brasil, “A 

Indústria de Joelho” utilizando vários instrumentos para realização tal proeza, 

como o crescente uso das marcas próprias, o acompanhamento dos hábitos de 

consumo dos diferentes consumidores, a transferência de encargos para indústria, 

imposições quanto às condições de entrega das mercadorias nas lojas ou centros 

de distribuição, a responsabilidade de arrumação das mercadorias nas gôndolas, a 

participação compulsória em campanhas publicitárias, o uso, em inaugurações, do 

enxoval (os primeiros produtos que ocuparão as gôndolas é fornecido 

gratuitamente), a ajuda financeira para reformar ou decorar as diversas seções 
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das lojas, a alocação de promotores nos pontos de venda para abordar o 

consumidor no interior das lojas. 

Como se observa, a comunicação entre os vendedores e os compradores 

passa por um processo radical de transformação com nítida vantagem do último. 

Mas, por outro lado, paradoxalmente, na cadeia de suprimento a inter-relação 

entre a indústria e o varejo exige ação mais e mais compartilhada nos aspectos de 

logística, finanças, vendas, recursos humanos e marketing. 

2. Organização do espaço 

A atividade comercial sempre foi compreendida como eminentemente 

urbana. Continua sendo, contudo com as constantes melhorias infra-estruturais 

das cidades e de sua periferia privilegiada e com suas estradas e auto-estradas 

de acesso passam a surgir novas formas de desenvolvimento do comércio. O 

estabelecimento de hipermercados, clubes de compras e shopping-centers, com 

amplos estacionamentos e com inúmeros serviços de apoio, além dos grandes 

galpões especializados em vender para sacoleiras fogem a regra há muito 

reconhecida do comércio como atividade central. 

Esta tendência a uma certa dispersão da atividade comercial se deve ao 

tipo de sociedade de consumo que se implantou no Brasil com grandes aranhas 

céus, Free-way, condomínios fechados, prioridade no transporte individual em 

detrimento do coletivo (os grandes centros urbanos brasileiros mal começaram a 

engatinhar em termos de transporte metroviário) bem a moda da urbanização do 

tipo americana. Assim, tal modelo de urbanização foi à verdadeira responsável 

pela criação dessas “rugosidades” no espaço, nas palavras do professor Milton 

Santos. 

A urbanização galopante no Brasil passou a exigir mais e mais de um 

comércio capaz de corresponder às expectativas dos consumidores que em função 

do seu tempo disponível, do nível sócio-econômico alcançado, do agravamento 

dos índices relativos a segurança pública que, aliás, está ligada ao problema de 

desemprego estrutural e dos constantes congestionamentos de automóveis nos 

grandes centros foram às principais causas das novas localizações comerciais. 

Ao lado dessas novas localizações surgem também outras formas da 

atividade comercial que ganham grande impulso nos anos 90. São os casos das 

lojas de conveniências 24 horas, funcionando de forma independente ou junto aos 

postos de gasolina, as chamadas Drugstore a moda americana onde concilia no 

mesmo espaço farmácia e loja de conveniência, as livrarias-café, as redes de 
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franquia. Esta última funciona principalmente em shopping-centers e nos postos 

de gasolina. 

Por outro lado às alterações nas formas de comercialização não ficaram 

restritas a novas localizações e as novas formas de lojas. Elas ocorreram também 

no interior das lojas, sobretudo, nos supermercados e nas lojas de material de 

construção que fazem parte da já tradicional estrutura comercial dos centros 

urbanos, ou seja, no seu lay-out. 

Nos hipermercados e supermercados, por exemplo, foram trazidas para as 

proximidades da loja uma espécie de mini-shopping com diversas lojas de apoio e 

serviços como farmácia, floricultura, praça de alimentação, xerox, caixa eletrônico, 

posto de gasolina, correio, banca de revistas, oficina de consertos em geral, 

lotérica, locadora de vídeo, cafeteria, cabeleireiro, joalheria, lavanderia além do 

estacionamento coberto. Este é o caso, por exemplo, do Hipermercado Giassi 

recém inaugurado em São José-SC na região metropolitana de Florianópolis que 

incorpora a maior parte destas atividades de apoio e serviços. A Cia. ZAFFARI de 

Porto Alegre, com divisão Bourbon, vai mais longe, trabalhando com 

hipermercados que funcionam como loja-âncora dentro de um shopping-centers, 

construído pela própria rede de supermercados. Em novembro de 1998 inaugurou 

sua terceira unidade a seguir este formato que representou na época investimento 

de R$ 25 milhões dos quais R$ 18 milhões correspondentes a construção do 

hipermercado. 

Com relação ao espaço do interior das lojas as mudanças mais importantes 

foram no sentido da redução das áreas de depósito contíguo as mesmas. As lojas 

passam a ter centro de distribuição responsável pela reposição das mercadorias 

principalmente para aquelas redes com filiais distribuídas com grande extensão 

territorial. Este é o caso do Angeloni que tem suas filiais distribuídas, quase que 

totalmente na fachada atlântica catarinense, além das unidades de Lages-SC e 

Curitiba-PR, implantou Centro de Distribuição na região metropolitana de 

Florianópolis (cidade mais central e com maior faturamento entre as suas filiais) 

embora sua matriz esteja localizada na cidade de Criciúma-SC, no Sul do Estado. 

Com isso, após estudos realizados pela gerência de logística em conjunto com a 

empresa de consultoria paulista Altamiro Borges Planejamento & Logística (ABPL) 

concluíram que a redução de custos de armazenagem ficaria em torno de 20% (G. 

M. - SC – 26/07/2001, p. 4). 

Outra importante transformação ocorrida no interior das lojas foi à 

ampliação da área correspondentes aos setores de hortifrutigranjeiros, os de 
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congelados pré-prontos. O primeiro veio para substituir as feiras de rua ou os 

mercados públicos e o segundo veio para facilitar a elaboração das refeições das 

famílias em função da disponibilidade de tempo das mesmas em função da 

crescente incorporação da mão-de-obra feminina no mercado de trabalho. No 

censo de 2000, divulgado pelo IBGE no mês de dezembro, revela o aumento de 

18% para 21% da mulher como chefe de família. 

Cabe lembrar que o pioneirismo em a relação à entrada dos balcões 

refrigerados nas lojas de supermercados esteve por conta da parceria 

estabelecida entre a STEIGLEDER e o supermercado Real de Porto Alegre2. 

Assim, através do moderno sistema de auto-serviço foi possível colocar ao 

alcance direto do consumidor, frios, carnes, conservas, laticínios, etc. aonde 

esses vão escolhendo e separando as mercadorias que melhor lha apetece. 

A revolução mais recente quanto à disposição das mercadorias nas lojas 

fica por conta do gerenciamento por categorias. Cada loja em particular deve ter 

uma forma específica de arrumação das mercadorias, pois a base para tal deve 

estar centrada nos hábitos de compra da clientela da referida loja. 

A utilização das cores, o tipo de material usado para fabricação das 

gôndolas para cada tipo de mercadoria a ser exposta, os diversos odores, o som, 

enfim cada detalhe que ao primeiro exame aparentemente não existe muita lógica, 

ao contrário, tudo é pensado de forma a estimular o consumidor a adquirir os 

produtos disponíveis na loja. E isso não serve somente para aquelas lojas 

direcionadas para as classes A e B, como também para os supermercados 

populares como é o caso das recentes manchetes da Gazeta Mercantil: “Varejo 

popular coloca mais luxo nas lojas”, referindo-se a estratégia das grandes redes 

(Carrefour, Pão-de-açúcar, Bompreço, Wal-mart) que passam a melhorar os 

aspectos físicos das lojas que atende a segmentos sociais de baixa renda e 

também expor os produtos das marcas líderes para esses consumidores. 

Por outro lado, chama-se atenção ainda para o espaço ocupado pelos 

produtos nas gôndolas. Assim, os produtos serão expostos ou no meio das 

prateleiras no nível dos olhos do consumidor ou em outra parte menos atraente a 

compra por impulso. Esses aspectos de posicionamento e da área ocupada nas 

gôndolas serão alvo de minuciosa negociação. Com aumento do poder dos 

compradores e da necessidade dos fornecedores realizarem as mercadorias, 

vincula-se nas negociações margens de lucro maiores ou menores para o varejo. 

                                                 
2  DI PRIMIO, F. A história dos supermercados gaúchos. Porto Alegre: AGAS, 
1999, p. 100. 
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O posicionamento dos vários departamentos no interior de uma loja parece 

ser a modificação mais importante, pois além de estimular o consumo e facilitar a 

reposição das mercadorias procura também reduzir os custos operacionais e, com 

o aumento da importância da alguns desses departamentos destacar sua 

localização. A mais recente inauguração do Supercenter Angeloni na cidade de 

Itajaí incorporou no seu lay-out lugar privilegiado para padaria localizando-a numa 

das laterais da loja, imediatamente próxima aos check-outs e na seqüência dessa 

mesma lateral os hortigrangeiros. Na outra lateral foi posicionado o departamento 

de eletro-eletrônico e em seguida o setor de bebidas. O setor de congelados foi 

instalado no canto e no meio na parte dos fundos da loja e os frios nas paredes 

laterais e dos fundos. 

Além de corredores mais amplos entre as gôndolas para circulação dos 

clientes no interior da loja, alguns departamentos ganharam tratamento 

diferenciado, com gôndolas especiais como é o caso das seções de perfumaria e 

cosméticos. Novamente a rede Angeloni, em suas novas unidades ou naquelas 

que passaram recentemente por programas de modernização, destacou tal seção 

não só tornando o ambiente mais agradável como também a posição e a dimensão 

desse ambiente, isto é verificado, por exemplo, na loja de Balneário Camboriú-SC 

e do já mencionado Supercenter de Itajaí-SC. 

Conclusão 

Como se observa as transformações implementadas no comércio varejista, 

nos anos 90, tiveram ao mesmo tempo um caráter modernizador e extremamente 

antinacionalista, pois apoiaram a inserção submissa do Brasil aos desígnios do 

imperialismo norte-americano. Assim, logo em seguida inúmeras redes de 

múltiplas filiais que foram favorecidas pela sobrevalorização cambial e abertura 

comercial atravessaram forte crise provocadas tanto pelo avanço sem precedentes 

das taxas de inadimplência, como pelo forte assédio das grandes redes 

internacionais e nacionais. 

Nesta conjuntura de crise o ambiente ficou nebuloso ficando difícil distinguir 

os adversários dos inimigos. O conflito doméstico entre compradores e 

vendedores contribuiu mais ainda para acelerar a divisão da já prejudicada coesão 

nacional, promovendo a regressão de vários setores da estrutura produtiva (uma 

apostasia segundo Rangel). Na verdade fazendo exatamente o confronto que 

interessa ao imperialismo americano. 

Ora, a crise do setor comercial só poderá se enfrentada de fato pelo 

restabelecimento da coesão da sociedade brasileira através de um firme e 
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necessário projeto nacional de desenvolvimento. Oxalá! Tomemos consciência 

dessa emergente necessidade. 
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