
Estratégias

A difícil e prazeroza razão
de ser do seu NEGÓCIO

Lojas bem planejadas, com atendimento eficiente e diferenciado,
ajudam o varejo a conquistar clientes

Conquistar o cliente, para
obter lucro, é a razão de
ser de qualquer negócio.

Não por acaso os supermerca-
distas se esmeram na busca
por desenvolver táticas e estra-
tégias para conquistar o máxi-
mo de clientes. Saber como
fazer isso num universo tão
concorrido quanto o varejo

não é nada fácil.
O diretor de proje-

tos de pós-graduação
da Escola Superior de
Propaganda e Marke-
ting (ESPM), Claudinei
Santos, afirma que
conquistar o cliente
exige um processo pla-
nejado. "É necessários
estabelecer metas e
compartilhá-las com

todos os envolvidos", diz.
De acordo com ele, todos os

funcionários da empresa devem
ser atendentes dos clientes. "O
funcionário não pode trabalhar
para o patrão; deve trabalhar para
o cliente." Essa concepção pre-
cisa ser internalizada por todos os
funcionários, sem exceção.

Santos diz que é mais impor-
tante oferecer um bom produ-
to ao cliente do que ter lucro,
caso seja necessário optar por
um dos dois. "Deve-se ter em
mente que o cliente é quem
define o valor de um produto.
Ou seja, conhecer seu anseio,
para, em cima disso, traçar es-
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tratégias e realizar
ações que agreguem
valor ao produto",
comenta.

O diretor da ESPM
dá algumas dicas para
conquistar o cliente,
como investir em re-
clamações - todos na
empresa devem ouvir
-, obter informações
diretas, colocar-se no
lugar do cliente, tirá-lo da mul-
tidão e firmar parcerias dura-
douras com os fornecedores.

Mas as iniciativas para con-
quistar os clientes não se dão
apenas por meio do estabeleci-
mento de metas e das melho-
rias no atendimento. O diretor
Regional Capital II do Pão de
Açúcar, Paulo Lima, tratou de
uma questão que cada vez mais
ganha importância entre os va-
rejos dos mais diversos forma-
tos, mas em especial entre os
supermercados: a ambientação.

"Não é necessário luxo nem
sofisticação para se ter uma loja
bem ambientada", afirma Lima.
Para o diretor do Pão de Açú-
car, uma ambientação requin-
tada ajuda a conquistar clien-
tes, mas antes é preciso dizer
que requinte deve ser encara-
do como capricho, não como
sofisticação, como algo caro.
"As coisas gostosas são requin-
tadas. Quando vemos frutas,
legumes e verduras dispostos

Paulo Lima: lojas eficientes e
bem ambientadas, mas sem
sofisticação

com capricho, de
modo a nos remete-
rem ao consumo
agradável, temos uma
loja requintada", co-
menta.

Lima faz questão
de dizer que os super-
mercados têm muito
o que aprender com
lojas especializadas
que, por sua vez,

incrementam seu mix e se apro-
ximam do modelo supermerca-
dista, mas conseguem preservar
sua essência, seu foco primor-
dial, isso com uma ambientação
peculiar e "gostosa", feita com
carinho. "A rede de hortifrútis
Natural da Terra é um exemplo,
bem como a Galeria dos Pães",
diz o executivo.

Preço, produto e promoção

Saber quanto realmente
vale o produto à venda em sua
loja é fundamental para o seu
negócio, já que a finalidade de
estabelecer uma tática de pre-
ço é maximizar o volume e a
rentabilidade do empreendi-
mento. "Para que se tomem
providências acertadas, é pre-
ciso considerar fatores internos
e externos. Ou seja, além de en-
tender o comportamento do
seu cliente, é indispensável co-
nhecer a concorrência", afirma
o gerente do núcleo de fman-
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ças da Integration,
Rodrigo Ribeiro.

O executivo suge-
re algumas iniciativas
para aprimorar a pre-
cificação, como a in-
tegração com os for-
necedores na decisão
do preço e a utilização de fer-
ramentas tecnológicas espe-
cializadas. Para definir estraté-
gias de preço, o supermercadis-
ta precisa estar atento a alguns
aspectos, entre os quais a per-
cepção da imagem que o con-
sumidor tem do preço. "Se o

preço do produto va-
riar muito ao longo do
mês, em função da
prática do high-loiu
(altos e baixos), pode-
se confundir o clien-
te, que tende a não
saber qual o preço

adequado para aquele produ-
to. Sem oscilação, a percepção
da imagem de preço fica mais
fácil", diz Ribeiro.

Contudo, o consumidor
brasileiro é bastante recepti-
vo a promoções. A diretora
comercial da LatinPanel,

Promover café é bom negócio

Aumento de consu-
mo de café no Brasil, em
percentual quase três
vezes mais elevado que
o da média mundial, gera
oportunidades para o va-
rejo destacar produtos,
especialmente os de
maior valor agregado,
como os premium e
gourmets. Hoje, os cafés
das melhores marcas e
procedências têm selos numerados
e certificados, que garantem rastre-
abilidade, segurança e qualidade
para o consumidor.

"Dados da ACNielsen mostram
que os cafés Premium respondem por
27% do total das vendas de café no
Brasil. Atender a essa demanda exi-
ge trabalho permanente de marke-
ting e de publicidade", diz Nathan
Herskowicz, diretor executivo da As-
sociação Brasileira da Indústria de
Café (Abic) e presidente do Sindica-
to da Indústria de Café do Estado de
São Paulo (Sindicafé-SP).

Diante desse quadro, este ano o
Funcafé destinou R$ 5,56 milhões
para campanhas de marketing desti-
nadas a mostrar para os jovens as

características de sauda-
bilidade do café e, em
função dos resultados já
obtidos, no próximo ano
vai investir R$13 milhões.

Atualmente, a produ-
ção brasileira de café che-
ga a 15,54 milhões de sa-
cas, colocando o país na
13a posição do ranking
mundial dos maiores con-
sumidores.

O potencial desse mercado tam-
bém está chamando a atenção de gran-
des redes mundiais de cafeterias, como
a Starbucks, que tem 11.000 lojas es-
palhadas pelo mundo e abre cinco no-
vas lojas por dia. Uma delas brevemen-
te será inaugurada no Brasil.

As oportunidades de negócios,
adianta Nathan, levaram a Nestlé a
desenvolver o Nespresso, um café
embalado em cápsulas individuais,
que logo estará no mercado, e mais
novidades estão por vir.

Dados Nielsen de julho 2006
mostram que café é a 6a categoria
mais importante, em faturamento, do
mix de vendas dos supermercados,
representando 4% do faturamento
das lojas com até 3 check-outs.

Margareth Ikeda Utimura, apre-
sentou pesquisa em que a pro-
moção é apontada pelos con-
sumidores brasileiros como um
dos fatores mais relevantes
para a decisão de compra.

Tão importante quanto a
precificação e as ações promo-
cionais é a inclusão de um
novo produto no mix de uma
loja. Essa questão ganha desta-
que, especialmente ao conside-
rar-se que uma tonelada de
lançamentos, relançamentos e
reedições de produtos buscam
espaço nas finitas e inelásticas
gôndolas dos supermercados,
todos os meses.

Como toda escolha exige
renúncias, é importante
para o varejista saber o
que renunciar numa si-
tuação dessas; mais, ter
certeza de que a esco-
lha realmente vale a
pena. Só quem pode lhe
dizer isso é o cliente.
"Cerca de 15 mil produ-
tos são 'lançados' por
ano, dos quais 94% não
trazem alterações signi-
Reativas. Por isso, a maioria mor-
re em pouco tempo", diz o su-
perintendente da Associação
ECR Brasil, Cláudio Czapski.

De acordo com Czapski,
uma loja que toda hora substi-
tui um produto por um
pseudolançamento terá dificul-
dade em fidelizar o cliente. "O
consumidor tem menos tempo
para comprar e quer gastar
menos. Para decidir o que en-
tra e o que sai das gôndola, é
necessário pensar, antes, no 'que
quer o consumidor, não nos
benefícios que o fornecedor
oferece para ter seu produto
exposto na loja", informa.

SuperHiper

Outubro • 2006 27

Text Box
Fonte: SuperHiper, ano 32, n. 369, p. 26-27, out. 2006.




