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O SHOPPER
Por Ana Helena Szasz

CONHECER O SHOPPER - PESSOA QUE

REALIZA A COMPRA NO VAREJO - PODE

PARECER UMA TAREFA COMPLICADA,

MAS DEVE SER ENCARADA DE FORMA

PRÁTICA E SIMPLES. QUANDO DIZEMOS

CONHECER O SHOPPER SIGNIFICA EN-

TENDER O COMPORTAMENTO DOS CON-

SUMIDORES DENTRO DE NOSSAS LOJAS:

COMO SE MOVIMENTAM, COM QUAIS

PRODUTOS INTERAGEM PRIMEIRO, EM

QUAIS SEÇÕES PASSAM MAIS RAPIDAM-

ENTE, EM QUAIS SE DETÊM MAIS TEMPO

ANALISANDO EMBALAGENS E PREÇOS,

QUAIS PRODUTOS TESTAM, ETC.

O principal instrumento para conhe-
cê-lo é a observação. E isso não requer
técnicas avançadas, o processo deve ser
simples e de fácil aplicação para todo o
pessoal da loja. Existem técnicas mais
especializadas de conhecimento, por
exemplo, através de um "Focus Group",
que consiste em colocar um grupo de
shoppers em uma sala e uma pessoa es-
pecializada conduz uma discussão que
busca otimizar o processo de conheci-
mento e obtenção de informações sobre
como essas pessoas pensam e como inte-
ragem na loja. Aqui estamos falando de
um processo mais simples, mas também
efetivo, que consiste em alguns passos:

SAIA DO BALCÃO, LEVANTE DA CADEIRA!
Atrás do balcão da loja ou dentro da

sua sala você não conseguirá conhecer
o seu shopper, por mais avançados que
sejam seus mecanismos de acompanha-
mento das vendas. O shopper está dentro
da loja, está entre os corredores, está en-
chendo o carrinho de compras ou expe-
rimentando e provando os seus produtos.
Ir a campo, percorrer toda a loja faz toda
a diferença, mas requer planejamento e
disciplina para fazer acontecer.

DICAS:
1- Reservar um dia da semana para ir
à loja ou sair da sua sala;
2- Planejar os objetivos da visita (Ex:
analisar uma determinada categoria,
acompanhar as compras de consu-
midores com crianças, testar alguma
teoria interna);
3- Fazer um relatório de acompanha-
mento, anotar pontos positivos e as-
pectos que precisam ser aprimorados
e disparar planos de ação.

OBSERVE 0 SEU CONSUMIDOR
Observar é a maneira de conhecer

o shopper por meio de atitudes que
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muitas vezes nem ele próprio consegue
explicar. Consiste em acompanhar seus
movimentos desde o momento em que
entra na loja, incluindo todos os tipos
de interação com o produto, prestando
atenção nos seguintes aspectos: ele fixa
os olhos diretamente em um produto?
Percorre toda a gôndola? Manipula ou
cheira os produtos? Compara preço?
Experimenta? Pede ajuda?

Através da observação iremos desco-
brir detalhes importantes para o nosso
negócio que nos ajudarão a adaptá-lo
e a garantir mais satisfação dos consu-
midores.

Fazendo o link com a clusterização,
da Revista Super Varejo n° 62, de agos-
to de 2005, imaginemos os shoppers do
seguinte cluster: "senhores e senhoras
aposentados que buscam nas compras
uma forma de lazer". Suponhamos que
por meio da observação notemos que a
primeira iniciativa desses consumidores
é a de se aproximarem muito da gôn-
dola, pois não enxergam o preço. Talvez
muitos deles tenham deixado de levar
os produtos por este motivo, e o proble-
ma poderia ser resolvido simplesmente
aumentando o tamanho da letra da eti-
queta de preços.

DICAS:
1- Escolher um consumidor logo na
entrada da loja e acompanhá-lo du-
rante toda a sua estada na loja.
2- Nunca ficar atrás do consumidor,
manter-se na diagonal. As pessoas lo-
go percebem que estão sendo seguidas
e se inibem, portanto, permanecer ao
lado delas é mais conveniente.
3- Levar um bloco de anotações e
registrar as principais ações: qual a
primeira forma de interação? Qual o
primeiro produto que ele pegou? Ele
olhou os preços de quais produtos?
Quanto tempo ficou na gôndola/se-
ção? Quais produtos colocou no car-
rinho? Prestou atenção às promoções?
Pediu ajuda?
4- Anotar as principais dificuldades:
não conseguiu pegar o produto, pois
estava no alto? Não encontrou o ta-
manho, fragrância, cor, modelo dese-
jado?

CONVERSE COM SEUS CONSUMIDORES
Para completar o processo de ob-

servação é importante conversar com
as pessoas que estão dentro da loja.
Muitos consumidores se intimidam a
princípio, mas podem trazer informa-
ções importantes.

Por exemplo, no cluster, apenas ob-
servarmos "mulheres casadas, preocupa-
das com a saúde dos filhos e do marido",
pode ser um recurso insuficiente para
identificarmos todas as suas necessida-
des. Observando essas consumidoras,
notaremos que elas buscam produtos
saudáveis com baixas calorias. Entre-
tanto, conversando com elas, podemos
descobrir quais critérios utilizam para
fazer suas compras, se preferem comprar
todos os produtos naturais e com baixas
calorias juntos, em uma sessão só para
lights, ou se preferem que os produtos
estejam dispostos junto com os comuns:
assim, categoria a categoria, elas terão
a opção de escolher em qual delas irá
reduzir as calorias dos produtos. Por
meio dessa informação iremos adaptar
a exposição da loja.

DICAS:
1- Nunca dizer que está fazendo uma
pesquisa, as pessoas geralmente não
têm tempo para respondê-las, pressu-
pondo que são longas e monótonas.
2- Conversar de igual para igual, utili-
zar um linguajar educado, mas menos
formal.
3- Abordar os consumidores com per-
guntas diretas e de seu cotidiano: "Por
que você prefere esta loja?", "Quais
são suas dificuldades aqui?", "Quem
tem a melhor exposição?", "Quem é
referência em sortimento?"
4- Agradeça a atenção e coloque-se à
disposição.

VIVA A EXPERIÊNCIA DE COMPRA
Outra maneira interessante de conhe-

cer o shopper é sendo shopper por um
dia. Tivemos uma experiência interessan-
te com uma lojista de sapatos e bolsas.
Seus sapatos vendiam muito bem, mas
suas bolsas não tinham a mesma saída.
Ela já havia contratado pesquisadores

externos para conversar com os consu-
midores e eles diziam adorar os mode-
los, mas argumentavam preferir comprar
bolsas junto com sapatos.

Certo dia, ao tentar comprar uma
bolsa em uma de suas lojas descobriu
que o maior problema é que havia na
seção de sapatos apenas espelhos para
os pés e não aqueles que refletiam o
corpo inteiro das clientes. Como as mu-
lheres gostam de experimentar a bolsa
olhando-se no espelho, sua loja não
proporcionava esta etapa da compra.
Foi então tomada a decisão de colocar
espelhos enormes na sessão de sapatos,
o que resultou em expressivo aumento
de vendas de bolsas.

CONHEÇA O DESEMPENHO DOS
PRINCIPAIS PRODUTOS

As informações dos produtos mais
vendidos e dos mais procurados pelos
consumidores são uma das formas de
se conhecer o shopper. Por meio delas
entendemos os porquês. Porque os con-
sumidores procuram uma determinada
loja, quais os produtos que não podem
faltar e por quais predicados a loja é re-
conhecida no mercado.

DICAS:
1- Conhecer a lista de produtos mais
vendidos.
2- Saber quais produtos os consumi-
dores associam à sua loja.
3- Se a sua loja já é reconhecida por
vender determinado produto, ele não
precisa necessariamente ficar logo na
entrada, pode permanecer mais ao
fundo para garantir que o consumidor
percorra toda a loja.

Todas essas informações são muito im-
portantes no momento de realizar nossas
tarefas do dia-a-dia, que consistem em
escolher o melhor sortimento para cada
cluster de loja, definir como deve ser a
exposição para otimizar o espaço da gôn-
dola e garantir melhor rentabilidade para
a categoria, colocar preço nos produtos e
planejar promoções.
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