
ESTRATÉGIA

CONCORRÊNCIA
COMO ENFRENTAR
OUTROS CANAIS

Nos últimos cinco anos, o auto-serviço perdeu participação nas
compras da população para o varejo tradicional. Fique atento.

POR ALESSANDRA MORITA

Padarias, mercearias, saco-
lões. Segundo o LatinPanel,

de 1999 até 2004, a fatia dos super-
mercados nas compras da popula-
ção caiu de 73% para 69%. Nesse
período, a parcela do canal tradicio-
nal - que inclui os varejos acima -
subiu de 27% para 31%. Novos há-
bitos de consumo, atendimento pes-
soal, conveniência e profissionali-
zação explicam o crescimento.

Para Fernando Fernandes, diretor
de bens de consumo e varejo da
Booz Allen & Hamilton, as pessoas
querem economizar tempo nas
compras. Por isso, optam por canais
de fácil acesso, com tratamento per-
sonalizado e soluções de consumo.

Outro fator é que esses varejos
têm preços iguais ou menores que
os do auto-serviço de dez ou mais
checkouts, em 70% das categorias
auditadas pelo instituto ACNielsen.
Segundo consultores, esses comér-
cios vêm sendo mais bem-atendi-
dos pelos atacados, que oferecem
preços competitivos e financiam as
compras. Segundo a Abad
(Associação Brasileira de Ataca-
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distas e Distribuidores), as vendas
parceladas acima de 21 dias res-
ponderam por 47,4% do total de
negócios a prazo em 2004, contra
36,5% em 2002.

- As indústrias também de-
senvolveram ações específicas para
o pequeno varejo - diz Fernandes, da
Booz Allen & Hamilton.

Um exemplo é a criação de
embalagens mais baratas, como a
Coca-Cola em versão de 200 ml

retornável de vidro. A versão aten-
de às classes C, D e E, as que mais
freqüentam varejos alternativos.
Caso esteja perdendo participa-
ção, o supermercadista deve pes-
quisar as razões disso e traçar
ações para reverter a situação, diz
Alberto Serrentino, sócio da con-
sultoria Gouvêa de Souza & MD.
A seguir, você encontra informa-
ções que poderão ajudá-lo nessa
tarefa. Confira.
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ESTRATÉGIA

SACOLÕES:
IMAGEM DE QUALIDADE E SERVIÇOS

Conheça esses
concorrentes e veja como

melhorar a área de hortifrútis:

• PONTOS FORTES: imagem de qua-
lidade, variedade e degustação dos pro-
dutos ainda são os fatores que mais atra-
em público aos sacolões. "Os donos das
barracas são geralmente ex-feirantes que
trabalharam a vida toda com hortifrútis. Sa-
bem comprar, definir quando um produto
já pode ser vendido ou precisa amadure-
cer por mais algum tempo", afirma Sérgio
Oliveira, consultor de varejo e bens de con-
sumo da AT Kearney, "Já no supermerca-
do, o comprador muitas vezes não está
focado apenas nessa seção, pois se divi-
de entre outros produtos", explica. Outra
vantagem é que alguns sacolões estão
empenhados em estimular o consumo de
frutas e verduras divulgando principalmen-
te seus benefícios à saúde.

A Hortifruti é uma das maiores
redes de hortifrutigranjeiros. Seus
fortes são o sortimento variado e

o serviço ao cliente, que inclui
distribuir folhetos com receitas e

dicas sobre os alimentos.

• COMO ENFRENTAR: segundo Oli-
veira, os feirões promovidos pelos super-
mercados ainda decepcionam. "Nem todos
os itens do mix estão disponíveis nessas
ocasiões", explica. Outro problema é que a
qualidade dos hortifrútis varia muito. Acor-
dos diretos com o produtor, compras com
maior freqüência e treinamento para quem
manipula esses produtos são sugestões
para contornar a situação. Embora simples,
a idéia de colocar produtos para degusta-
ção estimula a compra. Já no caso das lo-

Milho Verde

jas que atendem consumidores com maior
poder aquisitivo, recomenda-se melhorar a
sinalização dos orgânicos. "Falta informação
e há confusão entre orgânicos e hidro-
pônicos", explica Oliveira. O produto orgâni-
co, vale lembrar, é cultivado sem agrotóxi-
cos e o hidropônico, produzido em água.

• QUEM COPIAR: em 1982, a capixaba
Hortifruti foi inaugurada com o sistema tra-
dicional de sacolão. Hoje, é uma das maio-
res redes de auto-serviço especializadas
em hortifrutigranjeiros, com lojas também
em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em
2004, faturou R$ 159 milhões -14% a mais
do que em 2003. Oferece grande sortimen-
to, com variedade de produtos importados.
Os encarregados de seção são orientados
a ajudar os clientes a selecionar frutas e
verduras. Panfletos com receitas e dicas
sobre cada alimento são distribuídos nas
bancadas. Segundo Fernanda Hertel, di-
retora de marketing, quase todas as 20 lo-
jas da rede concorrem com supermerca-
dos. A do bairro paulistano do Brooklyn,
próxima a duas filiais do Pão de Açúcar,
abriu recentemente um setor de carnes,
com itens exóticos como javali e jacaré. Por
conta dos bons resultados, o setor deverá
ser estendido a todas as filiais. Outro exem-
plo que pode ser copiado é dos estabele-
cimentos que participam do projeto
Sacolão Curitibano, da prefeitura da capi-
tal paranaense. Esses sacolões trabalham
com preço único de R$ 0,89 o quilo para
todas as frutas e verduras. "O prejuízo de
um item fora de época é compensado pela
redução do preço de custo de outro que está
em plena estação", explica Luiz Gusi, dire-
torda unidade de abastecimento da
prefeitura de Curitiba.

• MAIS INFORMAÇÕES

AT KEARNEY: (11) 3040-6200
HORTIFRUTI: (27) 2121-7575
PREFEITURA CURITIBA:
(41) 3350-8484
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ESTRATÉGIA

PADARIAS:
CONVENIÊNCIA E PREÇOS IGUAIS

AOS DO SUPERMERCADO

No Brasil, 52 mi padarias
movimentam anualmente R$ 25
bilhões. Saiba mais sobre elas:

• PONTOS FORTES: segundo Márcio
Rodrigues, presidente da consultoria
Márcio Rodrigues & Associados, nos últi-
mos quatro anos, as padarias vêm se
transformando em canal de conveniência.
A área de vendas e o mix de produtos de
fabricação própria cresceram. Atualmen-
te, esse sortimento chega a 200 versões,
em média, e é responsável por cerca de
30% a 50% do faturamento bruto. "Cerca
de 70% do lucro bruto das padarias vêm
dos itens produzidos por elas", afirma
Rodrigues. Com isso, explica o consultor,
esses estabelecimentos podem reduzir a
margem dos alimentos industrializados,
oferecendo preços iguais ou parecidos
com os dos supermercados.

• COMO ENFRENTAR: para João Ma-
ria Goulart, da Multiação Consultoria, os su-

Com três lojas em Sorocaba,
a Padaria Real oferece 900
produtos de fabricação própria.
Na unidade do centro, o cliente
encontra pão e leite a noite toda.

permercados deveriam criar mais receitas
exclusivas de pães, bolos e salgados ou
incrementar as que já existem. Outro as-
pecto é agilizar a compra, mantendo caixas
para quem compra poucos volumes. "O
acesso à padaria é mais rápido, pois é só
entrar, pedir o que precisa, pagar e ir embo-
ra. Dependendo do tamanho do supermer-
cado, a pessoa tem de procurar vaga no
estacionamento, andar pela loja até a pa-
daria, passar pelo caixa", compara Goulart.
Também é interessante promover eventos
como música ao vivo para transformar a loja
em ponto de encontro, a exemplo do que
têm acontecido em algumas padarias.

• QUEM COPIAR: desde novembro de
2004, a Padaria Real, com trrês unida-

des em Sorocaba (SP), inclui a cada se-
mana pelo menos um novo produto de
fabricação própria em seu mix. Com isso,
já soma 900 itens de produção própria.
Entre as novidades estão pães sem açú-
car e gorduras, itens funcionais - à base
de linhaça e soja, por exemplo - e pães e
doces franceses. Cada lançamento é
acompanhado de degustação. Outro pon-
to forte é a área de conveniência, onde
são vendidos cerca de 8 mil produtos in-
dustrializados. "Nós a transformamos em
auto-serviço em 1986, sendo que a maio-
ria dos concorrentes começou a migrar
para esse formato apenas nos últimos
anos", diz Carlos Alberto de Souza Filho,
um dos sócios-proprietários. A seção de
vinhos também ajuda a atrair consumi-
dores para as lojas. Quando começou, há
12 anos, eram vendidos mensalmente
cerca de seis caixas da bebida. Hoje, diz
o proprietário, só da marca Reservado
Concha y Toro são comercializadas de 40
a 50 caixas. Para chegar a esse resulta-
do, a Real realiza degustação da bebida
e promove cursos com um sommelier.
Para estreitar o relacionamento com os
clientes, a padaria oferece um cartão que
nada mais é do que a antiga caderneta
informatizada. No fim do mês, a pessoa
recebe uma fatura que pode ser quitada
na própria loja. A filial do centro - a pri-
meira da empresa -, localizada a poucos
metros do supermercado São Bento,
mantém desde 1975 uma janelinha onde
o cliente pode comprar pão e leite a noite
toda, após a loja fechar. Cerca de 300
pessoas são atendidas diariamente nes-
se sistema.

• MAIS INFORMAÇÕES

MÁRCIO RODRIGUES: (31)
3223-6014
MULTIAÇÃO: (11) 5562-7655
REAL: (15) 3231-3714
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ESTRATÉGIA

MERCEARIAS:
CRÉDITO À MODA ANTIGA

Veja por que as
mercearias vêm se destacando

no varejo brasileiro:

PONTOS FORTES: de acordo com
pesquisa da Booz Allen & Hamilton, o que
o consumidor mais valoriza no pequeno
varejo, inclusive na mercearia, é pendu-
rar aquela pequena quantia que faltou
para completar o valor total da compra.
"Esse é um diferencial muito difícil de
copiar. O cliente se sente envergonhado
em deixar um produto quando não tem
dinheiro suficiente", afirma Fernando
Fernandes. Outra vantagem: como o dono
normalmente cresceu no bairro, as pes-
soas o consideram parte daquela comu-
nidade. "Afinal, ele conhece os clientes
há muito tempo e sabe o que cada um
compra", acrescenta Fernandes.

• COMO ENFRENTAR: recrutar fun-
cionários do próprio bairro e promover

ações para desenvolver a região são as
sugestões de Fernandes para a loja ter
uma boa imagem na comunidade. Outra
sugestão é facilitar o acesso ao crédito,
oferecendo taxas de juros menores ou li-
mite pré-aprovado. "É preciso ainda co-
nhecer o gosto do cliente para ajustar o
mix. Seja em conversas informais ou por
meio de pesquisas mais estruturadas",
comenta Fernandes.

• QUEM COPIAR: a Mercearia Tropi-
cal, de Mogi das Cruzes (SP), concorre
com supermercados pequenos de bairro.
Nos últimos quatro anos, as vendas cres-
ceram 20% porque o horário de funcio-
namento foi estendido até às 23h, inclu-
sive aos domingos. "Vendemos de tudo:
alimentos, parafuso, linha, agulha", diz
Pedro Benedito dos Santos, proprietário.
Criança que entra na loja também não sai
sem um mimo como uma balinha, o que
agrada aos pais. O público infantil tam-
bém é importante para outra mercearia,

a Dandré, de Pirituba, na capital paulista.
"Doces, gelinhos e, sobretudo, salgadi-
nhos a granel são o carro-chefe", conta
Maria Inês Calixto, sócia da mercearia,
localizada próxima a um Carrefour e ao
supermercado Mineira. Legumes como
batatas e cebolas também têm boa saí-
da. "Como esses produtos são pesados,
as pessoas que moram perto preferem
comprar aqui a carregá-los desde o su-
permercado", explica ela. Segundo Ma-
ria Inês, as vendas cresceram a partir do
segundo semestre do ano passado. "Nes-
sa época, eu e minha sócia passamos a
fazer retiradas toda semana, enquanto nos
primeiros seis meses do ano elas aconte-
ciam quinzenalmente".

• MAIS INFORMAÇÕES

BOOZ ALLEN HAMILTON:
(11) 5501-6200
TROPICAL:
(11) 4796-4086
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ESTRATÉGIA

FARMÁCIAS:
AMBIENTAÇÃO E MIX DIVERSIFICADO

R$ 1,43 bilhão : é o faturamento das farmácias com a
venda de não-medicamentos. Conheça mais sobre elas:

• PONTOS FORTES: segundo Sérgio
Oliveira, da AT Kearney, na farmácia, a
consumidora está disposta a passar mais
tempo com a promotora, o que aumenta
as chances de compra. Já César Roberto
da Silva, consultor da Pharmanet, acredita
que o mix nas farmácias é mais diversifi-
cado. "O canal é abastecido por distribui-
dores especializados que podem entregar
diariamente pequenas quantidades de
cada produto", afirma.

• COMO ENFRENTAR: OS consultores
concordam que a ambientação da seção de
higiene e beleza avançou bastante nos su-

permercados. Algumas lojas do hipermer-
cado Extra, por exemplo, utilizam a parte
superior das gôndolas, onde há iluminação,
para descrever os segmentos de cada ca-
tegoria e dar dicas de beleza. Além disso,
os consultores sugerem treinar funcionárias
da própria loja para ajudar na escolha dos
produtos, pois as clientes gostam de trocar
impressões com as atendentes.

• QUEM COPIAR: cinco anos atrás, ao
aderirá franquia Farmais, a Drogamed pas-
sou por grandes transformações. Entre as
principais, está a reformulação do setor de
higiene e beleza, que passou a contar com

gôndolas iluminadas. O mix também aumen-
tou entre 20% e 30%, alcançando cerca de
mil itens. "Com a mudança, os fabricantes
também começaram a oferecer promotoras
para divulgares produtos", conta Luiz Carlos
Kinzo, proprietário. Na ocasião, o faturamen-
to da farmácia aumentou em cerca de 15%.
De lá para cá, o crescimento se estabilizou
em 3% ao ano. Para manter esse resultado,
a Farmais que fica no bairro do Paraíso, na
capital paulista, e concorre com o Extra da
Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, lança mão
de algumas estratégias. Uma delas é man-
ter uma funcionária para orientar a compra
de cosméticos.

• MAIS INFORMAÇÕES

FARMAIS: (11) 3141-922
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VENDAS DIRETAS:
ABORDAGEM FEITA POR AMIGOS

• PONTOS FORTES: brasileiro gosta de
relacionamento. Tal comportamento é um
dos pilares para o sucesso da venda dire-
ta, segundo Marcelo Pinheiro, diretor de
novos negócios da ABEVD. "Nesse siste-
ma, a pessoa é abordada por alguém que
ela conhece ou que é indicado por um ami-
go, e não por um completo desconhecido",
afirma Pinheira. Em 2004, o número de
revendedores também subiu de 1,3 milhão
para 1,5 milhão. "Hoje, o consumidor não
compra os produtos só em casa. Ele pode
ser atendido no escritório, na escola, em
qualquer lugar", diz Pinheiro. Outra mudan-
ça importante: antes a venda direta era vis-
ta pelos revendedores principalmente como
um complemento da renda. De alguns anos
para cá, passou a ser encarada por muitos
deles como um negócio próprio.

Em 2004, o setor de vendas diretas - também conhecido

como porta a porta - faturou R$ 10,4 bilhões. Saiba como agir:

COMO ENFRENTAR: divulgar os lan-
çamentos de higiene e beleza com carta-
zes espalhados pela loja ou por meio de
promotoras é uma dica. "Na venda direta,
a revendedora vai visitar o consumidor e
já leva uma amostra do lançamento. No
supermercado, o produto novo ainda fica
escondido na gôndola", diz João Maria
Goulart, da Multiação.

QUEM COPIAR: no ano passado, as
vendas da Natura cresceram 33% em re-
lação a 2003, atingindo R$ 2,5 bilhões.
Desse total, 63% foram provenientes de
produtos lançados ou relançados nos úl-

timos dois anos. Cada item colocado no
mercado é divulgado pessoalmente pelas
consultoras que levam amostras aos cli-
entes. A empresa também vem investindo
na capacitação de 150 profissionais cujas
vendas estão acima da média. Para es-
sas consultoras, oferece cursos em par-
ceria com o Senac, nos quais aprendem,
por exemplo, a administrar financeiramen-
te seus negócios.

• MAIS INFORMAÇÕES

ABEVD: (11) 5042-0587
NATURA: 0800-115566
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