
Entrega, posto bancário, chaveiro, banca de
jornal,,, oferecer serviços diferenciados dentro
da loja atrai clientes e reduz custos,

Por Eliana Antiqueira

NÃO É NOVIDADE QUE DIVIDIR CUSTOS É VITAL PARA AUMENTAR A MARGEM DE LUCRO.

MAS QUANDO ESTA DIVISÃO ESTÁ ALIADA À FIDELIZAÇÃO DOS CLIENTES TORNA-SE UMA

FERRAMENTA FUNDAMENTAL PARA A GESTÃO DE QUALQUER NEGÓCIO. O CONCEITO DE

"ONE STOP SHOPPING", ou SEJA, PONTO ÚNICO DE COMPRAS, SURGIU COMO FORMA DE
AUMENTAR O FATURAMENTO POR METRO, EM CONJUNÇÃO À OFERTA DE SERVIÇOS COMPLE-

MENTARES. POR MUITO TEMPO ESTA ALTERNATIVA FOI PRIVILÉGIO APENAS DAS GRANDES

REDES, QUE POSSUÍAM ESPAÇO E CAPITAL NECESSÁRIO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DESSES

SERVIÇOS. COM A DIVERSIFICAÇÃO DO SETOR, ESTA SOLUÇÃO SE AMPLIOU E HOJE AS POSSI-

BILIDADES SÃO INÚMERAS. DE POSTO BANCÁRIO A ENTREGA, FACILITAR A VIDA DO CLIENTE

É A CHAVE PARA QUEM QUER AUMENTAR O GIRO NA LOJA E REDUZIR OS CUSTOS.

Uma pesquisa da Acomp Consultoria
e Treinamento, de fevereiro deste ano,
realizada no Rio de Janeiro e principais
cidades vizinhas, ouviu 600 pessoas de to-
das as classes sociais e obteve informações
relevantes. Por exemplo, cerca de 86% de-
clararam achar interessante ou muito inte-
ressante ter serviços em supermercados, e
63,17% afirmaram utilizá-los.

Embora levantados no Rio de Janeiro,
esses números dão uma amostragem real
dos hábitos de consumo em todo o País.
"Os consumidores buscam basicamen-
te as mesmas coisas: preço baixo, bom
atendimento e conveniência. Estas lojas
e serviços preenchem este último requi-
sito", explica Antônio César Carvalho de
Oliveira, da Acomp.

Caixas eletrônicos e correspondentes
bancários são serviços que atraem consu-
midores e têm baixo custo para o super-
mercadista,pois são instalados pela própria
instituição, que também é responsável pela
manutenção e treinamento de pessoal.

Carlos Alberto Varandas, diretor do Su-
permercado Varandas, com uma loja em
Santos, viu seu fluxo de clientes aumentar
quando instalou um correspondente ban-
cário da Nossa Caixa. "A agência mais
próxima fica a dois quilômetros. As pes-
soas vêm receber seus benefícios e acabam
fazendo compras, porque estão com o di-
nheiro na mão", esclarece.

Dinheiro na mão, como diz o ditado,
é vendaval. Com a facilidade de ter um
banco dentro do supermercado os con-

sumidores aliam suas necessidades e tor-
nam-se fiéis ao estabelecimento. Edival-
do Bronzeri, diretor do Supermercado Ki
Legal, com duas lojas em Jundiaí, e que
ocupa a vice-presidência das Centrais de
Negócios na APAS, instalou um corres-
pondente bancário da Caixa Econômica
Federal, banca de jornal, chaveiro, flori-
cultura e ainda oferece serviço de recarga
para celulares no check-out. As parcerias
baratearam os custos dos supermercados
e ajudaram a redimensionar as lojas, com
o aproveitamento de áreas ociosas.

O SERVIÇO DE CHAVEIRO superou as ex-
pectativas de Bronzeri, que considera
este um parceiro fundamental para o Ki
Legal. "Meus supermercados são consi-
derados lojas de vizinhança e o chaveiro
tornou-se um serviço de utilidade para
a comunidade. Quem vem a chaveiro
geralmente aproveita para entrar no
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Bronzeri, do Ki-Legal: serviço de
utilidade para a vizinhança.



supermercado e fazer uma compra de
última hora".

O consumidor busca facilidade na ho-
ra das compras e pequenas soluções po-
dem ser muito eficientes nos resultados.
O Supermercado Bandeira,
com duas lojas na Grande
São Paulo, descobriu isso.

Uma das lojas fica à beira
de uma estrada, mas, em vez
de empecilho, por ser área de
passagem, tornou-se seu maior
trunfo ao implementar o serviço
de entrega. Hoje, o Supermer-
cado Bandeira abastece cidades
vizinhas, hotéis, restaurantes e
até empreiteiras, que realizam
obras na rodovia. "Nossa locali-
zação facilita o escoamento das
mercadorias", explica o compra-
dor da loja,David Toshio Okino.
Além da entrega, um ponto de
táxi serve ao supermercado, o
que beneficia os consumidores
que não têm carro.

Os cartões de crédito também são
muito apreciados. Em 2004, os cartões
de lojas, os chamados private label, supe-
raram os tradicionais. O mercado estima
que existam 54 milhões desses cartões em

uso no País. No caso dos car-
tões de grandes administrado-
ras o total é de 47,5 milhões,
segundo dados da Associação
Brasileira das Administrado-
ras de Cartões de Crédito e
Serviços (Abecs).

Os cartões de lojas apre-
sentam muitas vantagens aos
consumidores, principalmen-
te os de baixa renda e aqueles
que não têm conta bancária.
Entre os atrativos estão a
possibilidade de parcelamen-
to, pagamento sem entrada
e a inexistência de taxas de
emissão ou de anuidade. A
concessão do cartão também
costuma ser mais simples.

Para o supermercadista, o

cartão é uma ferramenta de fidelização e
ótimo banco de dados para pesquisar há-
bitos de consumo dos seus clientes. Mas
atenção: para implementar este serviço é
fundamental associar-se a uma financeira
ou a uma administradora de cartões.

A utilização de espaço compartilha-
do e a oferta de serviços têm grandes
vantagens e asseguram amplas opor-
tunidades de negócio. Mas é preciso
precauções para que sejam negócios
complementares e que gerem fluxo de
clientes. O cliente não compra produto,
compra solução. Assim, quanto mais
complementares estes produtos e ser-
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viços, melhores os resultados.

Fonte: Supervarejo, ano 6, n. 59, p. 64-66, maio 2005.




