
A segunda reportagem sobre planejamento estratégico mostra como
definir o posicionamento da loja ou rede e, assim, conquistar mais
clientes. A série é fruto de uma parceria com a Booz Allen Hamilton.

POR ADRIANA CARVALHO

o varejo, ganhar escala é fundamental. A não
ser que a loja consiga se diferenciar em um

nicho específico - e com isso garanta seu espaço -,
ampliar o tamanho é essencial para melhorar os re-
sultados. Introdução de novas seções, reformas,
abertura ou aquisições de lojas são formas de ga-
nhar escala. E isso também pode ocorrer quando a
economia cresce e a população de baixa renda ga-
nha mais poder de compra. Mas para que o cresci-
mento seja sustentável, é necessário planejar como
conquistar e manter clientes, pois mesmo com bons
investimentos, o varejista poderá colocar tudo a per-

der se não trouxer gente suficiente para a loja e se
não induzi-la a consumir mais. Existem diversas es-
tratégias, técnicas e ferramentas para atrair e reter
clientes mas, segundo Edson Kawabata, consultor da
Booz Allen Hamilton, há elementos fundamentais,
além da relação preço/qualidade, que devem ser do-
minados pelo varejista antes que ele se aventure em
mudanças radicais. Tais elementos devem ser a base
para a formulação de uma proposta de valor ao cli-
ente (posicionamento da rede ou loja), além de sus-
tentáveis para gerar rentabilidade. Esse é o tema da
segunda reportagem da série sobre planejamento es-
tratégico, em parceria com a Booz Allen Hamilton.
Veja, a seguir, o que é preciso avaliar e fazer.
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Mudar o sortimento com freqüência pode descaracterizar a loja

CONHECER A DEMANDA
E A OFERTA DO MERCADO
O primeiro passo é conhecer
quem são os consumidores que
freqüentam a loja, qual o público
potencial (moradores dos arredo-
res), além dos concorrentes da re-
gião. Para Kawabata, é preciso sa-
ber quanto esses clientes têm o cos-
tume de gastar, o que consomem, o
que valorizam na experiência de
compra e, principalmente, o que os
fazem decidir pelo local de compra.

A partir dessa avaliação, o vare-
jista pode entender, por exemplo,
que é bom oferecer novidades aos
clientes, mas que não deve mudar o
mix ou a forma de atendimento
constantemente, para não descarac-
terizar o perfil do supermercado e
frustar a expectativa do consumidor.

Uma forma de conhecer os con-

sumidores e o público potencial é
observar o mapa demográfico da
região: para isso, anote num mapa
onde estão situados os concorren-
tes e faça uma pesquisa para saber
quantas pessoas moram naquele
local, quais as suas características
sócio-econômicas e qual o orça-
mento delas para compras de su-
permercado. Se a sua loja está com
uma participação muito baixa em
relação a este potencial, é sinal de
que seus concorrentes estão se sa-
indo melhor e tirando os fregueses
de você. Nesse caso, é fundamen-
tal descobrir as razões que podem
estar por trás da situação (preço,
mix, ambiente de loja, atendimen-
to, oferta de crédito, serviços, etc),
Ou seja, é preciso desvendar o se-
gredo do sucesso, conforme vere-
mos a seguir.

RECONHECER O QUE ATRAI
O CLIENTE À LOJA
A segunda providência é identifi-
car quais são os fatores que atra-
em os clientes à loja e que fazem
com que ela se torne parte de sua
rotina de compras.

- Se o cliente encontra o que pre-
cisa a um bom preço, fica impres-
sionado com a arrumação e é aten-
dido rapidamente no checkout, pro-
vavelmente voltará. Mas, se no re-
torno à loja não encontrar os itens
que comprou antes e tiver de enfren-
tar longa espera para passar suas
compras, irá se decepcionar e vai
pensar duas vezes antes de voltar -
exemplifica o consultor.

Por isso, a loja precisa criar me-
canismos que garantam uma ex-
periência de compra consistente
para o consumidor. Um problema
comum é diminuir as filas nos cai-
xas, especialmente nos fins de se-
mana, quando a freqüência é mai-
or. É necessário ter em mente que
a loja precisa ter estrutura para
comportar o fluxo de clientes em
qualquer dia ou horário. Uma for-
ma de conseguir isso é criar pro-
moções ou estímulos para que os
clientes visitem mais a loja nos
períodos menos movimentados.
Realizar o feirão de hortifrútis na
quarta-feira foi a forma que algu-
mas redes encontraram para tra-
zer mais consumidores às lojas em
um dia fraco em vendas.

Ações como o feirão têm dois
benefícios principais: dividem



Ruptura de produtos anunciados em tablóide frusta o cliente

melhor o fluxo de clientes nos dias
da semana e cria-se um elo de fi-
delidade com os fregueses que já
se programam para fazer as com-
pras daquela categoria nesse dia.
Kawabata relata ainda que, além
dos feirões, algumas cadeias fora
do Brasil adotam outros chamari-
zes, como oferecer desconto no
valor total das compras em um
mesmo dia da semana ou do mês.

Ainda falando em promoções, o
consultor da Booz Allen Hamilton
ressalta que é importante avaliar
qual o meio de comunicação mais
efetivo para atrair o consumidor.
Investir na distribuição de tablói-
des no bairro pode ter um retorno
sobre investimento melhor do que
anúncios em televisão, pelo custo
de se atingir o público-alvo.

No entanto, o trabalho de atrair
clientes com os tablóides não pode

se perder na hora em que o consu-
midor vai às compras: não deve
haver ruptura dos itens anunciados
- para não causar decepção - e eles
também não podem ficar "escondi-
dos" na loja. Kawabata sugere que
as ofertas no tablóide estejam des-
tacadas na gôndola e organizadas
conforme a distribuição das seções.

- Caso contrário, se o consu-
midor não encontra logo o item
anunciado, poderá pensar que a
oferta acabou ou que a loja é de-
sorganizada - explica ele.

Outra ferramenta de atração e
fidelização de clientes é a oferta
de crédito. Cartões com bandeira
própria crescem até mais do que
os de administradoras tradicio-
nais, em função da facilidade de
aprovação ser maior, da amplia-
ção do parcelamento e dos juros
em geral mais baixos. Porém, é

preciso ter uma administração es-
pecializada e que opere com cus-
tos competitivos para gerenciar
cadastro, transações, riscos, co-
branças e manutenção.

INVESTIR EM LAYOUT
E COMUNICAÇÃO VISUA1
De acordo com o consultor, os pre-
ços devem ser muito bem sinali-
zados nas gôndolas e nos materi-
ais de comunicação visual. Segun-
do ele, se a falta de sinalização
causar dúvidas no consumidor, ele
nem coloca os produtos no carri-
nho. Displays, pontas de gôndola
e ilhas também ajudam o cliente a
se localizar no supermercado e fa-
cilitam suas compras. Por isso, o
layout precisa ser claro e lógico.

- O supermercadista geralmen-
te tenta organizar as seções e o
layout de forma a fazer com que
o cliente permaneça o maior tem-
po possível na loja e enxergue áre-
as que não havia planejado per-
correr, mas que podem gerar com-
pra por impulso. É preciso, con-
tudo, tomar cuidado para que isso
não se torne desagradável e can-
sativo - explica Kawabata.

PLANEJAR AÇÕES
DE MARKETING E MEDIR
SEUS RESULTADOS
As ações de propaganda e marke-
ting são ferramentas para trazer
mais clientes à loja. Porém, para
que funcionem, é preciso usá-las
com inteligência e planejamento.



ESTRATÉGIA

Ações improvisadas de marketing correm risco de baixo retorno

Se um molho de tomate está nas
ofertas do tablóide, seria desper-
dício colocar também promotoras
para divulgar o mesmo produto.
Segundo Kawabata, há um limite
para se ampliar as vendas de uma
categoria ou produto, mesmo usan-
do várias ferramentas de marketing
ou merchandising de uma vez. O
ideal é racionalizar os recursos para
obter o máximo retorno e promo-
ver um número maior de produtos
para, assim, manter uma percep-
ção equilibrada sobre a loja.

Kawabata orienta os supermer-
cadistas a criar uma lógica para o
calendário de promoções, para
prever qual o volume adicional ge-
rado, planejar quais itens serão co-
locados nos tablóides em cada
mês, quais os impactos em itens
cuja compra esteja correlacionada
e quais serão promovidos nas lo-
jas em ações realizadas pelo pró-
prio supermercado ou envolven-
do os fornecedores. Segundo o

consultor, as promoções precisam
ser planejadas com antecedência
de algumas semanas, para garan-
tir o adequado abastecimento e
uma negociação diferenciada jun-
to aos fornecedores. Ações impro-
visadas geralmente têm um risco
de retorno abaixo do esperado.

Para Kawabata, medir o retor-
no das ações de marketing é ou-
tro aspecto essencial para servir
de referência a novas ações. É pre-
ciso entender os impactos de tais
eventos para isolar o que se obte-
ve de tráfego, volume e margem
adicional, por exemplo. Fatores
como forma de veiculação, dispo-
sição dos produtos, dia da sema-
na/mês e ações da concorrência
podem influenciar e também pre-
cisam ser monitorados.

PROGRAMAR AS COMPRAS
E O ABASTECIMENTO
Coordenar o recebimento das com-
pras conforme a demanda é fun-
damental para evitar estoques al-
tos (quando os produtos não giram,
empatando capital) e rupturas
(quando itens faltam na gôndola e
geram perda de vendas). Para isso,
o supermercadista precisa conhe-
cer a sazonalidade da demanda e
da oferta dos produtos que vende,
além de dominar os efeitos das pro-
moções. Um exemplo simples é o

da venda de cerveja. A maior saí-
da dessa bebida costuma ocorrer
em fins de semana e vésperas de
feriados e festas. É preciso, por-
tanto, planejar o estoque e o rece-
bimento das compras para que o
produto não falte. Da mesma for-
ma, é no fim de semana que em
geral as famílias decidem as com-
pras de itens de maior valor agre-
gado, como televisão, eletrodo-
mésticos ou computadores. Nesses
dias, funcionários de lojas que
possuem esses produtos no bazar
devem ficar atentos para que o es-
toque esteja melhor composto e o
atendimento mais fortalecido.

EXPLORAR CONVENIÊNCIA
E SERVIÇOS AO CONSUMIDOR
Conveniência é um fator de com-
petitividade crítico, seja pela loca-
lização da loja, seja pelas facilida-
des que o local proporciona. As-
sim, o supermercadista deve ana-
lisar com atenção a eventual con-
cessão de espaço a outras empre-
sas nas suas instalações pois, além
da receita com aluguel e da parce-
la variável no faturamento dos ter-
ceiros (lavanderia, caixa eletrôni-
co, praça de alimentação, salão de
beleza, etc), o trafego incrementai
gerado pelos estabelecimentos
deve ser considerado na equação.

Da mesma forma, o supermer-
cadista deve estar atento à impor-
tância dos serviços que ele próprio
oferece, desde os mais básicos
como estacionamento, serviços de



Às vezes, convém melhorar unidades do que investir em novas

atendimento ao consumidor e en-
trega em domicílio, até a facilida-
de de monitoramento para crian-
ças. Para Kawabata, nessas dimen-
sões, são criados diferenciais que
ajudam a formar uma percepção de
valor superior aos olhos do consu-
midor, que tanto podem gerar mais
fidelização como a propensão de
se pagar um pouco mais por tais
conveniências.

GERENCIAR MELHOR
AS INFORMAÇÕES
As informações geradas quando o
cliente passa as mercadorias no
checkout ajudam a melhorar o fun-
cionamento da loja em vários aspec-
tos. A análise e o cruzamento de
dados indicam, por exemplo, quais
os horários de maior fluxo e que, por-
tanto, demandam maior número de
caixas abertos. Mostram também o
valor do tíquete médio de compras:
ao acompanhar o histórico do
tíquete, o supermercadista pode ava-
liar se está perdendo ou ganhando
vendas em um determinado período
de tempo. Esse tipo de relatório in-
dica ainda a evolução de vendas dos
produtos por marca e versão, ajudan-
do a identificar a ocorrência de rup-
turas. Como explica Kawabata, se
o relatório aponta que a loja cos-
tuma vender dez unidades de um
produto por hora e identifica-se
que, há algumas horas, não se ven-
de nada dele, a causa pode ser uma
ruptura na gôndola, mesmo que
não apareça nos relatórios de es-

toque. Nestes casos, é comum que
o produto esteja numa caixa ain-
da esperando ser reposto. Uma
análise como esta permite, por
exemplo, estabelecer qual o pon-
to ideal de reposição de gôndola.

PLANEJAR
OS INVESTIMENTOS
Ter dinheiro disponível não é tudo
na hora de realizar melhorias na
loja. Antes, é imprescindível pla-
nejar bem os investimentos para
assegurar que eles proporcionem
o retorno adequado. Se o varejis-
ta quer ter em sua loja uma seção
de DVDs, não adiantará apenas
comprar uma dúzia de títulos, pois
a tendência é que o cliente nem
pare para olhar ou considere que
se trata de sobra de estoque e só
compre com um bom desconto.

- Ao programar a entrada de
uma nova categoria, deve-se tomar
cuidado para não dar a impressão
do sortimento ser malcomposto. Se

for para ter um mix ruim, talvez
seja melhor nem ter a seção - co-
menta o consultor.

Quando se fala em investimen-
tos maiores, Kawabata aconselha
os supermercadistas a se questio-
narem se estão aplicando bem os
recursos já gastos antes de querer
dar passos maiores. É preciso
sempre se perguntar se não é mais
apropriado melhorar as unidades
já existentes, antes de investir na
construção de novas lojas. Pen-
sando na ampliação do número de
lojas, outra dica é procurar adqui-
rir equipamentos que possam ser
usados em mais de uma unidade.
De acordo com o consultor, pa-
dronizar os modelos de gôndolas,
araras, expositores e máquinas é
fundamental para que a rede pos-
sa realizar intercâmbio desses
equipamentos, além de unificar a
identidade visual das lojas.

Cada supermercadista precisa,
portanto, definir a proposta de va-
lor aos seus consumidores, além
da melhor forma de entregá-la. Os
elementos citados podem ser úteis
no planejamento estratégico da
maioria das empresas de varejo e
merecem uma análise criteriosa.
Com isso, busca-se maior foco nas
ações no dia-a-dia, contribuindo
para gerar melhores resultados. •

Text Box
Fonte: Supermercado Moderno, ano 37, n.8, p. 17-24, ago. 2006.




