
PESQUISA

Laboratório experimental de varejo

Os-objetivos desse espaço,
criado pela ESPM, são
desenvolver pesquisas
sobre o comportamento do
consumidor no local onde
acontecem as compras e
ser um pólo gerador de
tendências para estudantes
e empresas

Quem visitar a Escola Su-
perior de Propaganda e
Marketing (ESPM), na
Vila Mariana, em São

Paulo (SP), e encontrar um autêntico
supermercado, com gôndolas, balcões
refrigerados, checkouts, produtos di-
versificados, não deve pensar que a
faculdade resolveu implementar uma
loja para seus funcionários e alunos
fazerem compras nas horas vagas.

A novidade em questão é o Labora-
tório de Varejo, ou Retail Lab, um am-
biente com 200 metros quadrados, que
pode ser convertido em outros forma-
tos varejistas, como farmácia, loja de
conveniência, loja de artigos esportivos

e cafeteria, com uma faci-
lidade espantosa.

O que motivou a ESPM a imple-
mentar esse laboratório merece aplau-
sos do mercado. As faculdades estão
mais conscientes da necessidade de
aprimorar a formação dos alunos com
ensinamentos cada vez mais práticos,
com a finalidade de desenvolver o sen-
so crítico e aproximá-los das necessi-
dades do mercado de trabalho.

Com investimento de

R$ 500 mil, o novo am-

biente atenderá os alu-

nos dos cursos de co-

municação e negócios,

além de empresas de di-

versos Setores. O coordenador
do núcleo de varejo da ESPM, Ricar-
do Pastore, fala com entusiasmo sobre
o potencial do Retail Lab: "Nesse am-
biente será possível desenvolver diver-
sas pesquisas sobre o comportamento
do consumidor, inclusive a técnica ex-
perimental, apreciada tanto pelo mer-
cado quanto pela academia, mas de di-
fícil realização em ambiente natural".

Todo o
processo de
análise será
monitora-
do por meio de um circuito interno
de TV instalado em pontos estratégi-
cos e conectado à internet. Essa ferra-
menta possibilita, em tempo real, que
especialistas acompanhem o trajeto
dos consumidores.

"O consumidor tem uma seqüência
subjetiva e emocional durante a com-
pra. Em um ambiente fechado será
possível descobrir como isto de fato
acontece e como os resultados das
pesquisas são fundamentais para o
lançamento de novos produtos e para
estratégias de marketing mais efica-
zes", explica Ricardo.

A parceria com empresas varejistas é
fundamental para a geração do conhe-
cimento. Graças ao apoio de empresas
como Unilever, Nestlé, Coop e Bema-
tech, foi possível recriar a realidade de
um ponto-de-venda. Tais empresas ce-
deram diversos produtos e tecnologia
suficiente para concretizar esse projeto
e já estão procurando o espaço para a
realização de diversas pesquisas. @
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