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AVANÇO DOS

POR ALESSANDRA MORITA

Regina quer conveniência.
Maria da Penha, promo-

ção. Denise e Malvina, varieda-
de. Para essas consumidoras,
pouco importa faturamento, po-
sição no ranking ou origem do su-
permercado. O que elas desejam
é uma loja que atenda às suas ne-
cessidades. Em comum elas têm
também o fato de morar em re-
giões onde as grandes redes es-
tão fortalecendo sua presença
com aquisições ou construção de
novas lojas. Caso do Rio de Ja-
neiro, cenário da fusão Pão de
Açúcar e Sendas; Nordeste, onde
o Wal-Mart comprou o Bompreço, e
o Pão de Açúcar vem construindo
lojas; e São Paulo, onde o Carre-
four adquiriu dez hipermercados
Big do grupo Sonae. Quando ex-
pansões importantes ocorrem, é
comum acreditar que as redes de
menor porte saiam prejudicadas.
O que os fatos e os consumido-
res revelam é o contrário: o avan-
ço dos grandes aumenta de ma-
neira saudável o nível de com-
petitividade local. Redes e lojas
independentes melhoram mix,
preço, atendimento e conquistam
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clientes. Especialistas explicam:
1 O cliente não avalia quem com-

prou a loja, mas se ela atende bem
às suas expectativas.

2 As necessidades de compras
são, muitas vezes, atendidas por
mais de um estabelecimento.

Expansão de redes
como Wal-Mart e

Pão de Açúcar
não representa

exatamente uma
ameaça. Na

verdade, estimula
a eficiência do
comércio local,

criando um
saudável embate
pela preferência

do cliente.

3 Se não estiver satisfeito, o con-
sumidor muda de loja.
Segundo George Washington

Mauro, da GWM Consultoria, em
todo lugar há públicos diferentes,
com necessidades variadas.

- A questão é entender o con-
sumidor da região e oferecer a ele
o que deseja. Simples assim - diz.

Para muitos consultores, os gi-
gantes, com sua habitual competên-
cia, não são exatamente uma amea-
ça. Servem de modelo e estimulam
o comércio local a se profissiona-
lizar. A simples presença de um
gigante leva lojas locais, muitas
já eficientes, a se aperfeiçoar ain-
da mais. Caso dos nordestinos Via
Box e Mercadinho São Luiz, das
cariocas Prezunic e Zona Sul, e
da paulista Sonda, a maioria com
crescimento acima de 10% ao
ano. Já os próprios gigantes per-
correm, por vezes, um penoso ca-
minho até entender o público e
atendê-lo de maneira correta. E,
perdem cliente para o comércio
local. A trajetória dessas empre-
sas, que vivem em intensa concor-
rência, é o que você encontra nas
próximas páginas. Veja como to-
das buscam (e conseguem) o me-
lhor atendimento à clientela.
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VAREJO LOCAL
BOMPREÇO &

VIA BOX

O Wal-Mart adquiriu a rede
nordestina Bompreço do grupo ho-
landês Royal Ahold em março do
ano passado. Com a compra, o fa-
turamento passou de R$ 1,9 bilhão
para R$ 6,1 bilhões em 2004. De lá
para cá, a varejista vem reestruturan-

guns clientes acreditam que o sorti-
mento e o quadro de empregados já
não são os mesmos. Essa é a opi-
nião da enfermeira Denise Ciríaco,
de Maceió (AL), e do artesão Gio-
vanni de Almeida, de Paulista (PE).

Denise desistiu do Bompreço do
bairro de Farol há cerca de um ano
e meio, pois os preços subiram e ela
deixou de encontrar alguns produ-
tos. A consumidora passou então a

do lojas, alterando mix, treinando
empregados. Segundo os consulto-
res, é nesse período de adaptação que
o risco de erros aumenta. Os mais
comuns são trocar a bandeira e de-
mitir funcionários logo após a aqui-
sição e excluir produtos com boa
saída pela falta de conhecimento do
público. Até o momento, o Wal-Mart
manteve a marca Bompreço, mas al-

fazer compra na rede local Via Box.
Apesar de distante, ela diz que os
preços são menores, a variedade é
boa e raramente faltam produtos.

Já o artesão Giovanni afirma que
a saída de funcionários antigos
que ajudavam a embalar os pro-
dutos foi o que mais o desagra-
dou. Apesar da insatisfação, ele
não pretende mudar de rede.

- Vou ao Bompreço desde que
comecei a fazer minhas próprias
compras. Já experimentei outros
supermercados, mas não gostei.

Para manter essa fidelidade à
marca, o Wal-Mart adotou etapas
para as mudanças no Bompreço.
A primeira, que envolvia palestras
e reuniões com a participação da
diretoria, visava a motivação da
equipe. Por essa razão, diz Daniela

di Fiori, diretora de comunicação
da rede, o quadro de pessoal foi
mantido.

- Os consumidores podem ter
notado a falta de empacotadores
porque implantamos muitos cai-
xas rápidos - diz a executiva.

O passo seguinte foi a inclusão
de 3 mil itens, sendo mil de preço
mais baixo. Para Daniela, a percep-
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Para o Wal-Mart, a percepção de pouca variedade no Bompreço
se deve a problemas de abastecimento anteriores à aquisição

ção de menor variedade pode ser
atribuída à ruptura que existia an-
tes da aquisição. A falta de pro-
dutos foi reduzida em 20% gra-
ças ao maior controle de estoque
e melhorias em logística e nego-
ciação. A executiva explica ainda
que a imagem de sortimento de-
mora a melhorar, pois o consumi-
dor só percebe as mudanças nas ca-
tegorias que compra sempre. Mes-
mo assim, pesquisa da empresa
indica que a satisfação dos clien-
tes, que inclui o mix, aumentou 15
pontos percentuais em relação ao
ano passado.

- A mudança na percepção de
preço também é lenta - diz Daniela.

Embora a empresa também tenha
pesquisas apontando que os preços
de 3 mil itens caíram 6% em relação
à concorrência, a imagem do clien-
te não cresceu na mesma proporção.

Os resultados, contudo, já apa-
recem. Em 2004, o prejuízo do
Bompreço foi reduzido de R$
242,7 milhões para R$ 51 milhões.

Enquanto o Wal-Mart coloca or-
dem na casa, o Via Box, com duas
lojas, comemora crescimento de
20% no faturamento no primeiro
semestre de 2005 e de cerca de

10% no número de clientes.
- As pessoas vêm à nossa loja

porque são bem atendidas - afir-
ma Luiz de Barros Moreira Filho,
coordenador de atendimento.

Para isso, a rede procura moti-
var seus profissionais com treina-
mento e prémios. Também realiza
encontros com consumidores nos
quais eles sugerem melhorias, a
exemplo da introdução de caixas
rápidos. Com 22 mil itens nas lo-
jas, a padaria também é um cha-
mariz. Cerca de 70% dos produ-
tos vendidos são de fabricação
própria, sendo que o carro-chefe
é a bolacha mimosa.

O bom desempenho se deve ain-
da à redução do índice de ruptura
de 10% para 6%. A receita é sim-
ples: perguntar ao cliente se faltou
algum produto e identificar onde
está o problema de reposição.

PÃO DE AÇÚCAR
& SÃO LUIZ

O Pão de Açúcar inaugu-
rou duas unidades em Fortaleza e
uma em Natal neste ano. Até o fim
de 2005, serão construídos mais

dois hipermercados: em Maceió e
Aracaju. No ano passado, a parti-
cipação das lojas nordestinas nas
vendas do grupo foi de 7%. O Cea-
rá é o segundo Estado mais impor-
tante para a bandeira Pão de Açú-
car, com 21 lojas. Só perde para
São Paulo, com 110. As lojas
cearenses da bandeira têm clien-
tes como a empresária Ivone Daga,
para quem o atendimento é o me-
lhor da cidade. Ela destaca a rapi-
dez dos funcionários em buscar pro-
dutos que ela não encontrou, além
de serviços como a presença de um
sommelier na área de vinhos.

- Prefiro pagar um pouco a
mais e ser bem atendida - afirma.

Ao criar um ambiente agradá-
vel, o Pão de Açúcar obriga os con-
correntes que atendem as classes
A e B a seguir o mesmo caminho.
Um exemplo é o Mercadinho São
Luiz, com oito filiais no Estado.
De 2002 até agora, a rede incluiu
em seis unidades cafeteria, peixa-
ria e rotisseria. Outra iniciativa foi
investir em um sistema automáti-
co de reposição para reduzir a fal-
ta de produtos. O índice atual é de
2%, mas a rede não possui estatís-
ticas anteriores à instalação do
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Para atender melhor os clientes, o Mercadinho São Luiz (CE) instalou
um software de controle de estoque que diminui o índice de ruptura

software. A empresa também criou
uma central de compras com ou-
tros supermercados para oferecer
mais promoções aos clientes. Com
isso, o faturamento aumentou qua-
se 40% em 2004. Para este ano, a
meta é crescer mais 27%.

SENDAS,
ZONA SUL &

PREZUNIC

Graças à associação com a
Sendas, em dezembro de 2003, a
participação do Rio de Janeiro nas
vendas do Pão de Açúcar saltou
de 11% para 21%. A exemplo do
Wal-Mart, o grupo deixou as mu-
danças mais significativas para o
início deste ano.

-A empresa acertou ao manter
a equipe da Sendas e avaliar quais
práticas deveriam ser mantidas -
diz o consultor Luiz Ratto.

Entre as mudanças estão a in-
clusão do atendimento de balcão
no açougue, maior variedade na
peixaria, transferência da perfuma-
ria para a entrada das lojas e in-
clusão de 1.050 itens de menor
preço. A reestruturação contribuiu
para o crescimento de 20% no fa-
turamento da divisão Sendas no
primeiro semestre deste ano em
relação ao mesmo período de
2003, mas não agradou todos os
clientes. Para a programadora vi-
sual Aimojara Xavier da Silva, as
lojas ficaram populares. Quando
quer um item mais sofisticado, ela
tem de ir ao Zona Sul.

- Também gosto da peixaria do
Zona Sul, pois já levo o peixe lim-
po e sem espinha para casa - diz.

Já a carne, ela compra apenas
na Sendas, desde que o balcão de
atendimento foi introduzido.

A jornalista Regina Teixeira
também frequenta as duas redes.
Embora reconheça que a Sendas
melhorou a qualidade e exposição
dos hortifrútis, o que importa para
ela é conveniência. Como quer ra-
pidez, compra na loja mais perto
de onde estiver.

O consultor Luiz Ratto explica
que as lojas da Sendas foram
posicionadas para o atender um
público de menor poder aquisiti-
vo. Ele questiona, contudo, se o mo-
delo funcionará nas unidades que
atendem clientes das classes A e
B. O risco nesse caso é abrir espa-
ço para o Zona Sul. Luiz António
Secco, da consultoria Azov, acre-
dita que o mix dessa rede atenda
melhor os consumidores de renda
mais alta. Até o fechamento da edi-
ção, o Pão de Açúcar não retornou
o pedido de entrevista de SM.

Fora da região mais rica do Rio
de Janeiro, o Prezunic, com 15 lo-
jas, cresce acima de 10% ao ano.
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O Sonda do Tucuruvi oferece serviços que o público da região
não encontra no Carrefour, como frios fatiados na hora

Veja o que diz a consumidora
Maria da Penha dos Santos:

- Vou quase diariamente ao
Prezunic para aproveitar as promo-
ções-relâmpago que acontecem vá-
rias vezes ao dia. Já comprei massa
recheada por R$ 2,99 quando o pre-
ço normal era R$ 4.

Com essas ofertas, cujo objetivo
é atrair clientes, as vendas crescem
cinco vezes, garante Genival Beser-
ra, diretor comercial.

- Conseguimos boas negocia-
ções porque não esprememos os
fornecedores - explica. - Tam-
bém pedimos enxovais e verbas
de divulgação como nossos con-
correntes, mas nunca ultrapassa-
mos 10% do valor do produto.

De acordo com uma fonte do
setor, nas grandes redes esse
percentual é de 25%.

Para simplificar a operação, o
Prezunic adotou layout padrão para
todas as lojas. Com isso, pode trans-
ferir funcionários de filiais sem que
tenham dificuldade em receber
mercadorias, acomodá-las no esto-
que ou repor nas prateleiras.

- Esse layout também é prático
para o cliente - afirma Beserra.

Pelo projeto, a pessoa começa

pelos itens de mercearia na frente
da loja, deixando os perecíveis, lo-
calizados no fundo, por último. As-
sim, diz Beserra, evita-se machu-
car as frutas e verduras.

CARREFOUR
& SONDA

Para proteger sua partici-
pação em São Paulo, o Carrefour
comprou dez hipermercados Big
em junho deste ano.

- A rede avançou para dentro
dos bairros, pois esses hipermer-
cados são compactos e têm carac-
terísticas de vizinhança - analisa
Maria Paula César, gerente de
marketing da R-Dias Consultoria.

Das dez unidades, nove já tro-
caram de bandeira. A rapidez da
mudança assustou alguns clientes.
Caso da assistente de vendas
Malvina Faloppa Ribeiro, que fa-
zia compras numa das filiais. Ela
achou que as marcas próprias ga-
nharam mais espaço e notou a fal-
ta de produtos como o arroz
parboilizado Tio João e Camil. Re-
sultado: insatisfeita, passou a fa-
zer compras em uma loja Sonda.

A diretoria do Carrefour atribui a
falta dos produtos a um provável
atraso na entrega no dia em que a
consumidora esteve na loja. A em-
presa diz ainda que manteve o sorti-
mento de antes da aquisição, acres-
centando sua linha de marcas pró-
prias. Como o seu portfólio nesses
produtos é maior do que o do Big, o
cliente fica com a impressão de que
encontra apenas marcas próprias nas
prateleiras. Para Maria Paula, a in-
clusão desses produtos é correta,
pois as lojas adquiridas atendem
sobretudo as classes B e C.

Com isso, abriu-se oportunida-
de para a loja Sonda do mesmo
bairro. Segundo Cosmo Eliseu,
gerente da loja, as vendas cresce-
ram entre 10% e 15% após a rede
francesa comprar o Big. O segre-
do é oferecer os serviços que o
concorrente não tem, como empa-
cotadores e frios fatiados na hora.
Muitas vezes, diz Eliseu, o cliente
quer uma quantidade menor do
que a da bandeja. Tanto que os
frios fatiados representam 65%
das vendas da seção.

-A concorrência é benéfica por-
que nos obriga a atender melhor o
cliente - diz Eliseu.
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