
Foco no
CONSUMIDOR
O layout da loja e o projeto arquitetônico
devem caminhar juntos, A regra é facilitar o
acesso dos consumidores aos produtos,
maximizando a circulação.

SE ANTES O LAYOUT PRIORIZAVA A OPE-

RAÇÃO, SEM CONTEMPLAR AS NECESSI-

DADES DOS CLIENTES, HOJE A PALAVRA

DE ORDEM É FOCO NO CONSUMIDOR. O

LAYOUT TORNOU-SE UM ORGANISMO VIVO

ADAPTÁVEL ÀS NECESSIDADES DE CON-

SUMO. O POSICIONAMENTO DAS SEÇÕES

DETERMINA O FLUXO DOS CLIENTES NA

LOJA E É DECISIVO PARA FAVORECER OU

NÃO A LUCRATIVIDADE. POR ISSO, ANTES

DE INVESTIR NAS MELHORES MARCAS, SE-

ÇÕES ESPECIAIS E EM EQUIPAMENTOS, É

PRECISO SABER O QUE E COMO SEU CLIEN-

TE PREFERE COMPRAR.

"O hábito de consumo determina
o layout e o tipo de equipamentos uti-
lizados, e não o contrário", apregoa a
arquiteta Katia Bello, da Opus Design,
especializada em comunicação no varejo.
"Há clientes que gostam de comprar con-
gelados em ilhas no meio da loja; outros

preferem encontrá-los em freezers ver-
ticais", ilustra. No caso de oferecer pão,
por exemplo, é preciso decidir antes do
projeto o que agrada mais o consumidor:
pão preparado no próprio supermercado
ou congelado e assado na hora, lembran-
do que essa decisão depende também da
capacidade de investimento e da área dis-
ponível no ponto-de-venda.

O tipo de loja - abastecedora ou de
vizinhança - reflete também na organiza-
ção do layout e na geração de fluxo. "Em
lojas abastecedoras, arroz é o destino de
compra, mas não é em uma loja de con-
veniência", diz Katia. Desse conjunto de
observações resulta a escolha das catego-
rias e do mix, as seções especiais a serem
oferecidas e a posição dos departamentos
e equipamentos.

As seções de perecíveis (açougue,
peixaria, padaria, rotisseria, FLV) tor-
naram-se destino nas lojas, com elas o
supermercado pode se diferenciar, criar
uma personalidade. Por agregarem valor
ao ponto-de-venda, esses setores vêm
ganhando espaço no layout das lojas nos
últimos dez anos. Mas o destaque dado à
exposição de uma ou de outra seção fica
por conta da estratégia de cada super-
mercado, recomendando-se privilegiar
aquelas que ele opera melhor.

Para que a circulação seja bem dis-
tribuída por toda a área de venda, esses
departamentos não devem estar todos no
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Furtado, da Coop: consumidor quer encontrar rapidamente o que deseja.

mesmo lado da loja. A opção de posicionar
o FLV na entrada da loja, com expositores
mais baixos característicos da seção, ten-
de a criar uma sensação de amplitude e de
bem-estar proporcionados também pelas
cores e aspecto saudável.

Se a loja for de vizinhança, essa é a lo-
calização mais adequada, mas se a unidade
for abastecedora, é melhor estar localiza-
da na saída, para não amassar os produtos,
aconselham os consultores especializa-
dos em layout. Para Katia Bello, de nada
adianta pôr a seção de FLV na entrada da
loja e operá-la mal. Ao aproveitar-se do
tráfego gerado pelas seções especiais, as
de produtos de maior valor agregado po-
dem ser posicionadas junto a elas, para ter
a venda estimulada. A seção de utensílios,
por exemplo, de plástico, metal, vidros ou
madeira, deve ser posicionada ao lado de
FLV; e a seção de biscoitos, bolos e torra-
das em frente à padaria.

Dois novos conceitos de gestão de pro-
dutos e de layout começam a ganhar corpo
no Brasil: o gerenciamento por categorias
e a loja dentro de loja. Indústria, varejo,
institutos de pesquisa e consultorias estão
estudando e desenvolvendo processos.
Ainda há muito para aprimorar, princi-
palmente em relação à disponibilidade e
uso da informação.

A ECR Brasil, entidade que reúne
representantes da cadeia do abasteci-
mento e incentiva o desenvolvimento e

aplicação de ferramentas que propor-
cionem uma resposta eficiente ao con-
sumidor, define o gerenciamento de ca-
tegorias como um processo de parceria
entre varejista e fornecedor. O objetivo
é definir as categorias de produtos que
atendam a demanda do consumidor,
gerenciando-as como unidades estra-
tégicas de negócios: matinais, beleza,
limpeza, etc. Com isso, busca-se ofere-
cer a quantidade certa e aumentar as
vendas e a lucratividade.

O conceito de "loja dentro da loja"
é uma evolução do gerenciamento por
categorias. Aqui, as categorias são agru-
padas de forma a oferecer uma "solução
de compras" aos consumidores. As ca-
tegorias afins são colocadas na mesma
seção, com ambientação especial que a
identifique e estimule o consumidor a
comprar. É o caso, por exemplo, de agru-
par produtos para o bebê - mamadeiras.
chupetas, fraldas, leite em pó, sabonetes,
etc. - na mesma seção, em vez de o con-
sumidor ter de percorrer diversos setores
da loja para encontrá-los. Utilizado por
empresas dos Estados Unidos e Europa,
o conceito começa a ser adotado pelos su-
permercados brasileiros como ferramen-
ta de fidelização de clientes e um novo
diferencial diante da concorrência.

"Hoje, o tempo do consumidor é
escasso. Ele faz compras menores, quer
encontrar rapidamente o que deseja e

sair da loja", assegura Celso Furtado, ge-
rente de Marketing da Coop - Coopera-
tiva de Consumo com 22 lojas, sendo 16
no ABC paulista, na Grande São Paulo,
e as demais no interior do estado, com
áreas entre 2.500 e 3 mil metros quadra-
dos e faturamento de R$ 1,1 bilhão no
ano passado.

Atenta a essa tendência, a Coop adotou
o gerenciamento por categorias em 1996, a
fim de agrupar categorias de produtos con-
forme a demanda de cada loja. Em 2001,
esse conceito evoluiu para a estruturação
das seções com base na "solução de com-
pras" para o consumidor, com mudanças
no layout. "Hoje, quando quer produtos
para cães, os clientes encontram tudo nu-
ma só seção, sem ter de percorrer toda a
loja, o que facilita a compra", diz Furtado.
"O objetivo é facilitar a compra, o que me-
lhora as vendas", acrescenta.

Por isso, a Coop não abre mão de em-
presas especializadas para a elaboração
dos projetos pertinentes às lojas, como
o layout e o dimensionamento de equi-
pamentos, a fim de mantê-las bem arru-
madas e atraentes para os 1,3 milhão de
clientes cooperados.
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