
s supermercados po-
dem faturar milhões com os cha-
mados "clientes desorientados". A
dona de casa vai ao supermercado
com sua lista. Conhece a localiza-
ção dos produtos, viaja de gôndola
em gôndola com a precisão de uma
cirurgia e vai achando os itens. Em
meia hora, chega ao checkout, paga
e vai embora. É a compradora mais
eficiente do mundo!

Mas a experiência indica que os
clientes que não sabem exatamen-
te o que querem ou como encon-
trar o que procuram são os que
mais contribuem para um maior
faturamento, pois acabam carre-
gando um número maior de pro-
dutos quando vão às compras.

Pesquisas recentes revelam
que os consumidores destinam
somente 30% de seu tempo no
supermercado abastecendo o car-
rinho. Os outros 70% passeiam e
viajam entre as gôndolas. Esse
tempo reflete a ineficiência do
comprador e é uma mina de ouro
para o supermercadista.

As empresas de bens de con-
sumo de massa também puseram
o olho nesse público. Estima-se
que, nos próximos cinco anos,
sejam investidos algo em torno
de US$ 300 bilhões em publici-
dade dentro dos supermercados,
em uma tentativa dos fabricantes
de direcionar o tráfego para suas
próprias marcas.

Outro recente estudo constatou
que, ao contrário do que se acre-
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ditava, o cliente normalmente não
percorre todos os corredores. Em
geral, ele viaja pelo perímetro,
mete-se em um corredor para pro-
curar o que precisa e volta ao per-
curso. Costuma mo ver-se no sen-
tido anti-horário e acelera suas
compras à medida que se aproxi-
ma dos checkouts. Além disso, as
mulheres iniciam a compra pen-
sando em sua família, enquanto os
homens consideram primeiramen-
te suas necessidades pessoais.

Atualmente, os supermercados
mais avançados estão reorganizan-
do as lojas para aproveitar a "ine-
ficiência" de seus clientes. Essa,
no entanto, não é uma tarefa fácil.
Conduzir o consumidor por meio
de um layout confuso e/ou uma

má sinalização é receita para
perdê-lo, o que só beneficia a con-
corrência. O correto é sutilmente
levar o consumidor a ser "eficien-
temente ineficiente" em seus há-
bitos de compras. Convidá-lo a se
perder voluntariamente pelos cor-
redores amplos e harmoniosos e a
encher o carrinho de fidelidade,
variedade e bom gosto. Mas como
isso vai irnpactar nas vendas se as
ferramentas para tal finalidade
ainda são as mesmas usadas nos
anos 1980?

Apenas uma reavaliação do
negócio, da tecnologia e da in-
formação pode mudar isso. E há
mais a fazer. Consumidores "efi-
cientes" não devem ser esqueci-
dos. Portanto, o desafio para o su-
permercadista é duplo.

O varejista deve estruturar seu
layout, adaptando-o a clientes de
diferentes características e a um
merchandising sem limites. Ele
deve atender tanto o público que,
por um lado, quer passear en-
quanto compra, quanto o que de-
seja comprar o que precisa e ir
embora. Todos devem ser muito
bem-vindos.

* Felix Reis é doutor em
Administração e Merchandising
pela US Arizona, EUA, consultor e
diretor da Escola do Varejo,
pfelixreis@hotmail.com
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