
Mais Bem-Estar
e Envolvimento

para a Mulher no
Supermercado

Johnson & Johnson desenvolve Centro
de Bem-Estar da Mulher, desdobramento
do conceito loja dentro de loja, que vai
dar o que falar no seu estabelecimento

S
abemos que as mulheres
representam a maioria no
seu supermercado. Muitas
aliviam o estresse da vida
moderna fazendo compras

e se realizam na seção de higiene e
beleza. Porém, muitas consumidoras
estão fazendo suas compras de olho
no relógio, passando menos tempo
na sua área de vendas. E a culpa
não é só da vida moderna, mas de
layouts antigos, de poucas ações
que proporcionem a essa mulher
mais alegria, mais prazer e mais
envolvimento no ponto-de-venda.

Conhecemos também a característica
tão feminina de ser volúvel. Ela nunca
é fiel ao mesmo cabeleireiro, ao
mesmo médico, ao mesmo dentista.
Esse comportamento não é diferente
no supermercado. Em busca de novas
experiências, essa mulher moderna,

Em busca de novas
experiências, essa mulher
moderna, sua cliente há anos,
está preferindo comprar seus
itens de higiene e beleza na
farmácia, alegando que recebe
tratamento de estrela lá

sua cliente há anos, está preferindo
comprar seus itens de higiene e beleza
na farmácia, alegando que recebe tra-
tamento de estrela lá, ao contrário do
supermercado, em que é tratada como
uma simples mortal e mais uma dona-
de-casa comprando mantimentos.

Tal cenário reflete pesquisas feitas
pela Johnson & Johnson, empresa
descobridora de todas as nuances
femininas. De acordo com Pedro
Pittella, gerente de vendas, a Johnson
& Johnson acumula diversos insights
em torno da necessidade de criar um
espaço no ponto-de-venda para atender
essa consumidora e preencher todas as
suas necessidades, que não se resumem
a produtos bonitos de marcas famosas.
"Elas querem bem-estar, beleza, saúde
e espiritualidade", resume Pedro.

Loja dentro de loja
A solução desenvolvida pela Johnson

& Johnson, que chegará em breve aos
supermercados de norte a sul do País,
é o Centro de Bem-Estar da Mulher. O
espaço é mais um filhote do conceito
loja dentro de loja, consolidado no
auto-serviço brasileiro graças aos
exemplos bem-sucedidos do Cantinho
do Bebê, da Johnson & Johnson, que já
somam mais de 230 em todo Brasil.
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Gustavo Queiroz, gerente de
gerenciamento por categorias da
Johnson & Johnson, explica que o
espaço é montado de acordo com as
características do supermercado, aliando
sortimento procurado pela mulher,
preços e promoções totalmente focados
no perfil da consumidora e que está
procurando, no momento, parcerias de
empresas interessadas em desenvolver a
categoria mulher como um todo.

A empresa fez uma pesquisa, em
parceria com a Sense Envirosell, para
descobrir o que essa mulher quer
no ponto-de-venda e o que a está
motivando a passar menos tempo nos
supermercados. Hoje, se a sua cliente
fica mais de meia hora percorrendo
os corredores da sua loja, você já
deve se considerar um vitorioso. "A
consumidora está destinando menos
tempo para as compras por causa do
baixo envolvimento que o supermercado
proporciona a ela", atesta Pedro.

Os estudos revelaram uma mulher
pouco valorizada, menos incentivada a
gastar, desmotivada em fazer
porque não encontra bem-e
supermercado. O levan
descobriu clusters, ou seja,
de mulheres com comport
e padrões de consumo se
que foram agrupados e
mereceram serviços e
produtos especialmente
para dar a elas esse bem-estar
tão reivindicado.

Clusters
Pedro explica que a

Johnson & Johnson con-
seguiu desenvolver cin-
co clusters, que são mate-

rializações dos desejos femi-
ninos. Tudo é alinhado com
o tamanho do supermercado
e atende as necessidades
específicas das clientes. Por
enquanto, Pedro não pode
revelar os detalhes de cada
cluster, mas à medida que o
processo avançar, você vai
conferir mais informações
em Giro News.

Por enquanto, vamos
adiantar dois clusters
definidos pelos estudos.

Um deles é preenchido pelas mulheres
mais espartanas, que visam atender suas
necessidades básicas e não são atraídas
pelo glamour de uma gôndola bem
arrumada, iluminada e produzida. Elas
buscam rapidez e praticidade nas compras
e não se interessam tanto por novidades.
O outro cluster é o avesso. É formado por
mulheres que adoram novidades, querem
soluções práticas para rosto e corpo e são
verdadeiras devoradoras de cosméticos.

Nas pesquisas, as entrevistadas
definiram o supermercado como uma
despensa, ou seja, um local destinado
às compras de alimentos, em que vão
apenas para abastecer a geladeira e
os armários de casa. Definiram que a
farmácia é o toalete, ou seja, o espaço
onde elas podem ter mais intimidade,
reservado para as compras de produtos
que vão deixá-las mais bonitas e
valorizadas. O canal de vendas porta
a porta também foi mencionado

que opine sobre os melhores produtos
para pele, cabelos, unhas. Não é à toa
que esse canal de distribuição está
crescendo e tirando o sono de muitos
supermercadistas.

Reflexão
Tais informações não estão aqui

para você gritar de desespero.
Mostram a necessidade de você
repensar o layout da sua loja, os
espaços nas gôndolas, serviços e
produtos direcionados para a sua
cliente. Pedro e Gustavo apontam a
necessidade do Centro de Bem-Estar
da Mulher contar com informação
também, focada em cuidados com a
higiene íntima, reposição hormonal,
por exemplo. "Existe uma hierarquia
de categorias que deve ser seguida
pelo supermercado na hora de montar
esse espaço", avisam.

Com os estudos, a Johnson & Johnson
percebeu que bem-estar é uma palavra
de conceito bem mais amplo do que
imaginava. Por causa disso, essa
amplitude deve ser exposta nesse espaço,
que pode incluir até revistas femininas,
incenses e outros artigos esotéricos
para encantar essa consumidora. "A
chance de êxito desse projeto começa
pela necessidade ainda não satisfeita da
mulher", alega Gustavo.

A previsão é que o Centro de Bem-
Estar da Mulher inicie suas atividades
em projetos-pilotos nos supermercados
em 2006. Esses pilotos têm o objetivo
de expandir o conceito que, em breve,
estará chegando em todo o País. As
mulheres vão ter o que falar. E você vai
ter muito mais o que vender.
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