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Se as pessoas costumam entrar em uma loja e sair de mãos abanando, há alguma coisa errada. 
Especialistas falam de estratégia promocional, comunicação, variedade, equilíbrio de produtos e 
atendimento 
 
Por que o cliente sai da loja sem comprar? Essa pode ser uma pergunta que muitos varejistas 
repetem ao longo de sua jornada. Mal sabem eles que existem várias respostas para a questão: 
erro na comunicação, falta de ações promocionais, ruptura e até atendimento ruim. Especialistas 
analisam todas as opções para evitar a fuga dos clientes e não deixam passar os erros que 
varejistas nem percebem que estão cometendo.   
  
 
Simone Terra, diretora de pesquisa do Popai, acha que o erro mais perigoso é no trabalho de 
estratégia promocional do ponto-de-venda. “Promoção é a principal estratégia do pequeno 
varejo”, comenta. Existe uma grande diferença no comportamento do consumidor quando ele 
entra em um pequeno varejo do que quando entra em outros canais sem intenção de compra.  
 
No canal farma, super ou hipermercados, geralmente, há um planejamento de compra ou 
curiosidade pelas novidades do mercado. Já no varejista menor, a busca de promoção e pesquisa 
de preços são os mais evidentes motivos. Sem um planejamento de promoção, o varejista tem 
sérios riscos de perder vendas importantes. Por isso, a estratégia promocional é prioridade e deve 
envolver todas as categorias – sem esquecer o equilíbrio entre os bens de desejo e de obrigação. 
“Isso é fundamental para que tenha sucesso na operação”, ressalta Terra.  
Com isso, quando o consumidor entrar na loja para procurar um produto específico ou pesquisar 
preço, achará vantagem em levar o item que apresenta custo baixo.  
 
Para Terra, o consumidor sempre procura levar vantagem, economizar o máximo que pode, e 
“isso é uma verdade absoluta” e acontece em algumas regiões com mais intensidade que outras. 
No Rio de Janeiro, em Salvador e Vitória, por exemplo, é fato que a grande maioria da população 
tem o mesmo comportamento com relação às compras de oportunidade. Simone revela que, para 
essas regiões, promoção relâmpago é uma estratégia infalível, já que os consumidores fazem 
questão em ter benefícios com a compra e, nesse caso, só naquele momento vão poder ganhar na 
compra daquele produto. 
E é bom lembrar que consumidor em busca de preço não é fiel. Para conquistar esse cliente, é 
necessário ter promoções constantes na loja e estar sempre atento ao preço, que deve ser fixado 
com base no que o cliente está disposto a pagar, e observar, por exemplo, o tíquete médio da 
loja. 
 
Escolha certa 
A escolha dos itens na hora da compra, exposição e inclusão na lista promocional tem que ser 
feita com critério. A variedade e diversidade de versões são importantes para que o  
consumidor sinta seu poder de escolha.  
 
Principalmente para mulheres, não basta ter o produto que elas querem, é necessário dar opções 
em variedade de marcas, segmentos, sabores e volume. A consultora da Integration, Ana Helena 
Szasz, ressalta importância da exposição “lincada” com preço. Na exposição de iogurte, por 
exemplo, se o varejista separar por marcas, os segmentos das categorias atrapalharão o 
consumidor no momento de comparação de preço. Um iogurte para crianças tem um valor 
agregado maior e se estiver ao lado do iogurte de polpa, que é bem mais barato, o consumidor 
vai achar que está caro e não vai levar. 
 
Isso também pode acontecer quando as promoções não estão de acordo com os produtos certos.  



Para trazer o cliente para dentro da loja, o correto é focar nos itens que o cliente conhece e 
valoriza. Produtos de nicho, por exemplo, não trazem bom resultado, pois o público consumidor é 
restrito. Já as promoções para conquistar o cliente podem ser feitas dentro da loja e com itens 
variados. Nesse caso, a exposição e a comunicação não podem ter falhas; é preciso informar o 
consumidor que aquele item está com preço vantajoso.  
Ana Helena ainda lembra que, na hora de abaixar os preços, fazer com os produtos comparáveis – 
aqueles que o consumidor conhece o valor e pode comparar.  
 
Alguns exemplos: na seção hortifruti, tomate, cebola e batata; carnes também, geralmente as 
mais básicas, e peixe, mas depende do foco da loja; alimentos podem ser considerados: leite 
(sem nenhum valor agregado), e molho de tomate; para os varejos com público de baixa renda é 
bom incluir na lista os itens da cesta básica. Também existem marcas que são base para o preço 
da categoria, como acontece com o leite condensado e o creme de leite da Nestlé. Se o 
consumidor acha que o leite condensado da Nestlé está caro, deduz que todas as outras marcas 
também estarão com preços acima da média. 
 
Ruptura 
Bendito Marques, gerente de relações com o mercado da Preventis Consulting, intensifica o 
problema de ruptura nas gôndolas, que é uma falha de gestão e controle. O pior desse erro do 
varejista é que, geralmente, o cliente não avisa a falha, e essa perda fica sem nenhum registro na 
loja. Isso faz com que o varejista perca a competitividade diante de seus concorrentes. O estudo 
1º Índice Nacional de Rupturas realizado pela Associação ECR Brasil em parceria com a Abras 
(Associação Brasileira de Supermercados), e ACNielsen avaliou que de cada 100 produtos 
procurados pelo consumidor, 8 não estão disponíveis nos supermercados. 
 
O problema abrange também a ausência de marcas desejadas. A maneira mais correta de 
escolher as marcas é adequá-las ao seu consumidor. Mas se o varejista preferir selecioná-las de 
acordo com sua facilidade e lucratividade, deve estar consciente que isso seleciona os clientes e 
pode ser constante a saída deles sem produtos em mãos.  
Se a escolha for agradar o cliente, é importante saber que em uma pesquisa do Ibope, 34% dos 
consumidores optam por marca ou empresa que pratica ações de cunho social.  
 
Outra característica importante para ter um mix que agrade aos consumidores é a presença de 
marcas top. Mas sem deixar faltar as marcas de grande giro, e ter bastante variedade, de acordo 
com o perfil do seu cliente. O estudo sobre ruptura revela que na falta da marca desejada 50% 
dos consumidores levam produtos similares, e um terço procura o produto em outra loja. Mas 
tudo depende mesmo da categoria do produto. No caso de óleo de cozinha, por exemplo, 69% 
dos consumidores compram mesmo sem ter a marca desejada. Já no segmento de higiene 
pessoal, apenas 41% têm a  
mesma atitude. 
 
Precioso tempo 
Os cuidados devem ser desde a entrada do cliente até ele deixar a loja. O que muitos varejistas 
esquecem é que depois de terminada a compra todo cliente precisa parar no caixa. E nessa etapa, 
o atendimento não pode falhar. Isso não quer dizer apenas operadores sorridentes, isso implica 
em quantidade suficiente de funcionários e eficiência na operação. As filas são vilãs tanto para os 
consumidores como para os varejistas. José Augusto, sócio-diretor da Sense Envirosell, conta que 
“o tempo de compra é fundamental e fator de felicidade para o cliente”.  
 
Se todas as estratégias estiverem corretas e o consumidor realizar uma compra perfeita, pode 
largar o carrinho cheio caso as filas apontarem um tempo perdido para ele. 
 
A falta de preço junto ao produto é outro motivo que faz com que os clientes larguem as compras 
no meio sem intenção de voltar.  



Quando o preço não está visível ou não tem coletor de códigos de barras por perto, o cliente se 
sente lesado por perder tempo e pode perder junto a paciência de procurar o preço certo. Simone 
Terra versa sobre o excesso de erros nesse ponto e conta que, se isso acontecer com freqüência 
na mesma compra, o cliente desiste de continuar na loja. Perde o cliente, a indústria, o canal 
indireto e o varejo. 
 
Mas na hora de colocar em prática todas as estratégias para agradar o consumidor, José Lopez 
Martin, diretor-presidente da Virtual Gate, alerta que o varejista não pode fazer todas as 
mudanças no ponto-de-venda ao mesmo tempo. Para conhecer melhor seu consumidor, verificar 
o resultado das ações e, por fim, descobrir o conjunto de estratégias corretas, é preciso tempo, 
paciência e perspicácia do varejista. Cada prática deve ser feita separadamente para verificar qual 
o resultado de cada uma. 
 
Comunicação lucrativa 
O varejista pode nem saber, mas os cartazes que coloca na loja podem ser o item de sucesso, ou 
desastre, do ponto-de-venda. Não só a informação é importante, mas a maneira como chega até 
o consumidor 
 
Sem comunicação, a estratégia promocional vai por água abaixo. Varejistas acham que ter o 
produto na loja é suficiente para garantir a compra. Mas estão errados. Se não estabelecer uma 
comunicação com o cliente, não vai conseguir vender. Ela serve para atrair e encantar o 
consumidor. O cuidado mais importante é não fazer da comunicação um instrumento que 
atrapalhe. Excesso de cartazes, por exemplo, é um erro.  
Se o cliente está só passeando e não encontra o produto que procura, acha que não tem e vai 
embora sem levar nada. Por isso, a exposição e a comunicação são fundamentais para as compras 
acontecerem com mais facilidade. Se o cliente entra sem o interesse de comprar, a loja pode 
reverter a intenção com trabalho bem-feito de comunicação, exposição e promoções. 
 
Ricardo Migliano, conselheiro do Popai, relata que 84% dos consumidores entrevistados em 
pesquisa do Popai revelaram que gostariam de ter mais material divulgando ofertas; 87% 
concordam de que o material de ponto-de-venda ajuda; 79% acham que informações de 
merchandising são úteis para informações culturais e educacionais (não necessariamente de 
promoção); 10% acham que falta comunicação nos varejos e 69% afirmam que publicidade na 
vitrine chama a atenção. Ou seja, “o consumidor gosta de ser informado, e as lojas com boa 
comunicação agradam”, finaliza Migliano. 
 
Outro planejamento que faz a diferença do caixa no fim do mês é a exposição estratégica de 
produtos. Se parte dos consumidores faz compras planejadas com 40 itens na lista, o varejista 
tem que saber quais são esses produtos para analisar e incrementar o mix de produtos 
complementares e, a partir de então, formar uma série de produtos ligados a certa categoria e 
expor de maneira que o consumidor veja e diversifique o mix. Para isso, é preciso saber como ele 
pensa e qual a seqüência e a referência que ele faz na cadeia. 
“Na exposição não há meio-termo: o varejista conquista ou perde o cliente”, afirma Ana Helena 
Szasz, consultora da Integration. Expor por marcas ou conforme a indústria envia o produto é um 
erro. 
 
A exposição é a maneira de o varejista conversar com o cliente. “Vamos usar um xampu como 
exemplo: há cliente que quer diminuir o volume dos cabelos; outro quer anticaspa; a mãe quer 
um para toda família. Se a categoria estiver exposta por marca, o cliente terá que ler o rótulo de 
todas as marcas para achar o xampu de sua preferência. Se o produto estiver exposto por 
segmento, além de facilitar a compra do seu cliente, vai deixá-lo com mais tempo para comprar 
mais”, alerta Ana Helena. 
 
Geralmente, o pequeno varejo é utilizado para fazer as compras de reposição.  



Conseqüentemente, os produtos planejados são hortifruti, carne e laticínios. Próxima a essas 
seções, os produtos de desejo e esquecidos pelo consumidor que tenham relação com a seção 
ajudam a aumentar os itens de compra e conquistar o cliente. Isso se chama cross merchandising 
e pode ser usado em várias categorias, como, por exemplo, juntar o queijo ao vinho, a massa ao 
molho ou pendurar o saca-rolhas na gôndola de vinhos.  
 
Não decepcione 
Existem duas grandes razões para o consumidor sair da loja sem comprar: uma porque não achou 
o que queria, e aí o varejista tem de questionar seu poder de atratividade; e por insatisfação, e 
nesse item encontram-se muitas razões. O que mais desagrada, porém, é a sujeira. Todos 
rejeitam, não importa o público ou a região do ponto-de-venda. 
 
O papel do distribuidor 
“O papel mais importante do distribuidor é passar informação para o varejista”, versa Simone 
Terra. Em muitos casos, os comerciantes não sabem quais os produtos que podem gerar fluxo, e, 
para isso, o distribuidor pode passar a especialização para ele, fazendo vendas casadas e 
aconselhando a comprar itens de mesma categoria. Por exemplo, lavagem de roupa: não 
precisam vender só o sabão de pó e o amaciante, podem ser incluídos varais, cordas, 
pregadores... Além do fornecimento de material, display e orientar na ambientação da loja. 
 
O distribuidor e o varejista têm de pensar no consumidor. Esse é o primeiro passo para prevenir a 
ruptura. “Geralmente, tanto o distribuidor como o varejista pensam na melhor margem, no 
produto para estocar ou para entregar, mas nada disso adianta se o cliente não quiser o produto”, 
alerta Ana Helena.  
Segundo Benedito Marques, para evitar a ruptura, o varejista tem de ter uma forte ligação com o 
distribuidor e verificar a garantia da recepção do produto. 
 
O varejista tem de adequar o seu peck ao seu estabelecimento. Se uma empresa entrega uma 
caixa com a mesma quantidade de sabonete A e sabonete X, mas o seu consumidor compra mais 
o X do que o A, vai faltar um produto e sobrar outro. E nada adianta ocupar o lugar do X com o A, 
porque o consumidor não vai comprar. O distribuidor tem um papel fundamental para evitar que 
isso aconteça, primeiro porque ele pode identificar para o varejista o problema que está 
enfrentando e, depois, pode comprar da indústria e vender para o varejo com peck adequado.  
 
Fonte: Revista Distribuição online - acesso em 16/6/2005 
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  



  
  
  
   
  
    


