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A EVOLUÇÃO DO AUTO-SERVIÇO NO BRA-

SIL SEGUIU OS PASSOS DO CONSUMIDOR

E FOI ALÉM DA RETIRADA DO BALCÃO DO

PONTO-DE-VENDA. A IMAGEM DA PEQUE-

NA VENDA, CUJO PROPRIETÁRIO ATENDIA

OS CLIENTES UM A UM, TIRANDO O LÁPIS

DE TRÁS DA ORELHA PARA ANOTAR AS

COMPRAS NA CADERNETA FOI, AOS POU-

COS, DANDO LUGAR AO AUTO-SERVIÇO, EM

LOJAS PLANEJADAS, COM SEÇÕES DEFINI-

DAS E MUITOS FUNCIONÁRIOS.

O mix, que não tinha muita importân-
cia, até porque a variedade de produtos
disponíveis era pequena, passou a ser
mais explorado. A indústria aos poucos
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foi identificando as necessidades do con-
sumidor e ampliando a oferta de produtos,
garantindo mais espaço na gôndola, que
passou a ser a vitrine.

"O estoque era grande, principalmen-
te no tempo da inflação alta, porque os
preços mudavam de um dia para outro. E
quanto maior o estoque, mais se ganhava
com a inflação", conta o superintenden-
te da Associação ECR Brasil, Cláudio
Czapsky.

Esse período difícil da economia bra-
sileira teve reflexos também no "layout"
das lojas, que se tornaram amplas, com

' grande quantidade de produtos, embora
fosse pouca a variedade. As grandes redes
traziam o modelo de operação organizado
e eficaz, focado no autíHserviço, típico do
exterior, e começava a se multiplicar no
País. "A primeira grande escola de gestão
de varejo se deu com a chegada das lo-
jas internacionais. Vieram os modelos de
gestão eficiente, um período importante
para a evolução do auto-serviço. O negó-
cio supermercadista evoluiu da decisão de
negócio isolado para a visão em cadeia",
explica Czapsky.

Nessa época muitas lojas foram com-
pradas pelos chamados gigantes e eram
avaliadas pelo potencial estratégico de
seus pontos. O consumidor brasileiro, de-
sacostumado às lojas grandes, conheceu
os hipermercados. Essas lojas colunas re-
tas, as seções de produtos mais pesados à
frente e seção de FLV no final. "Em geral,
essas empresas eram instaladas em galpões
industriais simples, retos, com um toque
de modernidade, cores fortes, mas sem
ambientação, só sinalização", comenta
a arquiteta Patrícia Baker Upton, da A6
Arquitetura e Design.

De acordo com o diretor comercial da
Fast, Valdevir Guerra, a indústria de mo-
biliário para exposição de produtos come-
çou a voltar seu olhar para a necessidade
de aprimorar o mobiliário no ponto-de-
venda e passou a investir em pesquisas
e desenvolvimento. Os check-outs de
madeira com esteira fixa deram lugar a
equipamentos metálicos e mais flexíveis
para adaptar os recém-chegados produtos
de informática. Com as gôndolas aconte-
ceu o mesmo, para adaptar as mudanças
de layout e de departamentos. Chegaram
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também os acessórios e os expo-
sitores passaram a se adaptar a
qualquer tipo de produto.

O mobiliário saiu das idéias
primárias, básicas, para a indus-
trial, com maior credibilidade
e soluções. Descobriu-se, por
exemplo, que a perfumaria ti-
nha que ser uma seção diferente
das demais, e a seção de vinhos
também. "Hoje há casos em que
o próprio fabricante desenvol-
ve os ambientes. A evolução
tecnológica trouxe ferramentas
que facilitam o trabalho e não o
encarecem", explica a arquiteta
Iara Jatene, da A6 Arquitetura e
Design.

No início dos anos 1990 a am-
bientação ganhou mais importância e as
lojas passaram a "conversar" com o cliente.
O consumidor queria ser bem tratado e
isso fez o setor rever os formatos das lojas.
"Começou a se estudar apossibilidade de
transformar as entradas e saídas das lojas
em áreas agradáveis, encantadoras. Foi en-
tão que o FLV foi para a frente das lojas,
bem como balcões de café ou de flores. E
as seções de vinhos ou a padaria para a
saída", explica a Patrícia Upton.

Na avaliação das arquitetas da A6 De-
sign, hoje em dia o "layout" está cada vez
mais solto, fluido, com ilhas, peixaria no
centro da loja e gôndolas em diagonal. O
auto-serviço ganhou forte apelo na mer-
cearia. Em algumas seções de perecíveis,
o atendimento ainda é muito valorizado
pelo consumidor. Guerra, da Fast ressalta
que o Brasil é extremamente evoluído
no desenvolvimento desse mobiliário.
"Em visita ao varejo de outros países é
possível constatar que nosso desenvol-
vimento é grande. E não são apenas as
grandes lojas. As pequenas também são
muito bem estruturadas, com layout bem
definido", conta.

A década de 1990 foi repleta de mudan-
ças. A estabilidade econômica forçou as
lojas a trabalhar de outra forma. O estoque
grande perdeu a importância. Aliás, produ-
to em estoque, hoje, ocupa muito espaço
na retaguarda e é sinônimo de dinheiro
parado. As lojas passaram a trabalhar com
quantidades mínimas no ponto-de-venda

Merchandising: evolução e investimentos.

e as indústrias também tiveram de apren-
der a trabalhar com mais eficiência para
atender a esse novo modelo. O valor que
se dava ao estoque foi trocado por serviços
de reposição.

O desenvolvimento do comércio va-
rejista impulsionou o desenvolvimento
das embalagens, antes apenas recipientes
para produtos a granel. O fato contribuiu
para a evolução do conceito de marca,
que identificava o fabricante. Produtos
e embalagens foram aperfeiçoados para
suportarem os períodos de transporte, es-
tocagem e exposição. Hoje, as embalagens
são feitas cada vez mais com o objetivo de
atrair o consumidor, conquistá-lo e contar
a ele o que trazem. Elas buscam caminhos
ecologicamente corretos, de fácil empi-
Ihamento e exposição.

A comunicação visual não ficou atrás.
Passou de simples cartazes a grandes pai-
néis, hoje muito mais baratos e fáceis de
fazer. Quanto ao "merchandising", há re-
gistros de peças da Coca-Cola de 1930. No
Brasil, os primeiros cartazes chegaram por
volta de 1940. Mas o que se conhece como
"merchandising" é mais recente, começou
a surgir a partir de 1990, com os displays
aramados, cartazes, cartazetes e réguas de
gôndola. Até meados dos anos 1990 já se
encontrava displays de papelão ondulado
e aramados. Já os grandes formatos, acríli-
cos moldados e displays com movimentos
chegaram no final daquela década.

O presidente do Popai Brasil, Chan

Wook Min, conta que a ruptura
se deu em 1988, com o primeiro
estudo do comportamento do
consumidor feito pela entidade.
Até então se usava índices de fo-
ra, dos Estados Unidos, mostran-
do que 73% das compras eram
decididas no ponto-de-venda.

O estudo apontou o Brasil
como detentor do maior índi-
ce de decisão de compras do
varejo mundial: 85%. "A infor-
mação revolucionou o varejo: a
indústria passou a enxergar o
ponto-de-venda como local para
investimentos em comunicação
e vendas, a tecnologia seguiu
grandes formatas de impressão
e o 'design' ganhou maior aten-

ção no PDV", conta Chan.
De lá para cá, tem sido grande a apli-

cação de alta tecnologia, com o uso de
monitores, computadores, "design" de alta
performance integrado com a estratégia de
marketing, utilização de ambientes virtu-
ais, imagem e tecnologia digitais. Há maior
presença de luminoteca, a ciência da ilu-
minação, no ponto-de-venda. "A evolução
foi marcada por uma maior interatividade
entre indústria e varejo", avalia o presi-
dente do Popai Brasil.

Em pesquisa recente, realizada em
2004, essa decisão das compras no ponto-
de-venda caiu para 81 %. "Percebe-se que
de tempos em tempos o comportamento
muda. Em 1988, as mulheres eram as maio-
res responsáveis pelas compras com listas,
enquanto os homens faziam compras por
impulso. Hoje os dois passaram a fazer
compras mais planejadas, quer dizer, em
cinco anos a situação mudou", explica.

Na avaliação de Chan, o supermerca-
dista acredita no "merchandising" como
impulso para as vendas, entende bem o
conceito e almeja a integração do display
com o consumidor. "A indústria faz um
material único para todos os tamanhos
de loja e muitas vezes esse material acaba
causando poluição visual. Cabe a cada su-
permercadista exigir material adequado,
que ajude a vender sem sacrificar a loja",
recomenda. (LP E SN) 
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