
Informações
PRIVILEGIADAS
Diariamente,
passam pelo PDV
informações variadas
extremamente úteis ao
supermercadista que
são pouco utilizadas.

Por Esteia Silva

PARA SE DIFERENCIAR DA CONCOR-
RÊNCIA, UM DOS MAIORES DESAFIOS
DO VAREJO É ENTENDER O COMPORTA-
MENTO DO CONSUMIDOR PARA ATEN-
DER MELHOR SUAS NECESSIDADES.
D I F E R E N T E M E N T E DOS P E Q U E N O S
PONTOS COMERCIAIS DO BAIRRO, EM
QUE O PRÓPRIO DONO CONHECE OS
HÁBITOS DA CLIENTELA, OS SUPER-
MERCADOS RECEBEM CENTENAS DE
CONSUMIDORES, POR ISSO É PRECISO
SE ARMAR DE DIVERSAS FERRAMENTAS
PARA CONHECER ESTE PÚBLICO.

Para o consultor e professor Silvio
Laban, do Centro de Excelência do Va-
rejo (GVcev) da FGV-EAESP, existem
duas maneiras de se fazer isso: com o
registro de venda e com informações. "A
forma mais básica é utilizar o aspecto
financeiro, sem entrar em contato com o
cliente", diz Laban. "Num nível seguinte,
o varejista pode obter a informação do
produto para depois tentar identificar
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quem são os consumidores e o compor-
tamento de compras", enumera.

Laban acredita que a maior parte dos
varejistas está mais interessada no segun-
do nível, ou seja, nas informações sobre
os produtos. Sem grandes investimentos,
é possível pedir o CEP do cliente para
conseguir informações de consumo de
um determinado endereço, para saber por
exemplo de onde vêm os clientes, se vêm a
pé, de carro e a partir daí estabelecer vá-
rias análises sobre os hábitos da região.

A tecnologia pode ser um grande auxí-
lio na coleta destas informações, mas não
é necessariamente uma tábua de salvação.
"Eu prefiro ter um sistema mais ou menos
com pessoas capacitadas a ter um siste-
ma excelente e pessoas incapacitadas",
diz o professor da FGV. E exemplifica:
"Se uma operadora registra quatro sucos
vendidos, um de cada sabor como sendo
um único, ela bagunça todo o estoque",
afirma Laban.

A capacitação dos recursos humanos
vai além da tecnologia. Se o funcionário
é bem treinado, ele interage com o con-
sumidor informalmente e consegue infor-
mações preciosas. De acordo com o diretor
da Mixxer Desenvolvimento Empresarial,
Eugênio Foganholo, o PDV fornece da-
dos como tíquete médio e número de itens,
sendo possível sofisticar ainda mais com
faixa de horário e dia da semana. "Só que
é preciso tratar essas informações, pois a
performance de vendas é resultado das
ações", observa ele. E sem pessoas não se
criam ações, que dependem de diversos
fatores além da tecnologia, como nego-
ciações com fornecedores.

Foganholo pontua outra forma para
se ter informações do consumidor, que é
observar a circulação dentro da loja, acom-
panhando pessoas com perfis diferentes
dentro da loja. Com isso, se descobre as
zonas frias e o supermercadista pode criar
formas de atrair o consumidor para estes
locais, como ilhas de promoções com pro-
dutos que não pertencem à seção.

Tudo isso pode ser agregado à última
forma, que é a interação direta com o con-
sumidor. Normalmente o ponto de contato
obrigatório é o caixa, mas diversas outras
funções têm a oportunidade de falar com
o cliente, como o açougueiro, padeiro e

Prof. Laban, da FGV-GVcev: há maior
interesse nas informações sobre produtos.

encarregado de FLV. E o importante é ter
claro o "feedback" do consumidor e para
isso a abordagem deve ser sutil, sem atra-
palhar a experiência de compra.

"Corre-se o risco de aborrecer o cliente,
mas outros podem se sentir privilegiados
com a importância que o estabelecimento
dá para a sua opinião", avalia Lúcio Colan-
gelo, diretor da área de consultoria empre-
sarial de consumer business da Deloitte.

A rede de supermercados D'avó, com
sete lojas na região leste de São Paulo e
municípios vizinhos, investe em tecnologia
para mapear as informações dos clientes,
como o Cartão Confiança, cuja base che-
ga a 140 mil clientes ativos. Porém, sem
dispensar as vantagens do relacionamento
direto com o cliente.

A loja mais antiga, do bairro de Ita-
quera, é um exemplo disso. Os caixas
conhecem os clientes pelo nome e é a
única da rede a abrir mais cedo, às 7h30
da manhã, por solicitação dos próprios
clientes. "Os funcionários são antigos e

bem treinados, por isso eles sempre sa-
bem como conversar", constata Willian
Rocha, gerente de TI.

Já a Casa Santa Luzia, na região nobre
dos Jardins, em São Paulo, trabalha com
uma grande quantidade de itens impor-
tados e aposta integralmente no conheci-
mento do cliente. O supermercado tem um
sistema de retaguarda integrado ao PDV,
mas os recursos estão sendo desenvolvidos
aos poucos, até se chegar ao ponto de saber
quem é o cliente e o que ele consome.

Enquanto a tecnologia não chega lá, a
rede informal já chegou. Todos os níveis
da loja, do repositor ao diretor, têm o com-
promisso de estarem próximos ao cliente
para ajudá-lo na compra e entender seu
comportamento.

"Uma das coisas importantes que faze-
mos é dar retorno ao cliente. Temos de 10 a
15 solicitações por dia e ninguém fica sem
resposta", orgulha-se Pedro Henrique de
Carvalho Lemos, gerente administrativo
e financeiro. Como a casa trabalha com
diversos produtos importados e nem sem-
pre se consegue regularidade, os clientes
estão freqüentemente questionando sobre
os produtos. Muitas vezes, a Casa Santa
Luzia não consegue trazer os itens do exte-
rior, mas outras solicitações são atendidas,
como o café na loja e a ampliação do mez-
zanino. "Todo o nosso foco é o cliente",
finaliza Lemos.
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