
Conforto
O consumidor é o
foco das atenções
e nada melhor do que
desenvolver ações
para conquistá-lo,
oferecendo serviços
estruturados que
atendam suas
necessidades.

e comodidade
Um supermercado com ambiente agradável,

limpo e iluminado, com funcionários bem

dispostos, alegres e sorridentes. Entre

eles, os empacotadores, aptos a acondicionar

com critérios os produtos adquiridos pelos clien-

tes nas sacolas com o logotipo da empresa e

funcionários prontos a ajudar na escolha dos me-

lhores hortifrútis. Para completar, um serviço de

entrega em domicílio. Mais do que fazer a diferen-

ça em relação aos concorrentes, este supermer-

cado atrai consumidores pelo atendimento, pois

todos querem comodidade e conforto. Neste ca-

so, o fator de competição não se limita a preços

atraentes nem ao m/x, mesmo repleto de lança-

mentos. Esta é apenas uma forma de competir.

Por Raquel Prado

Os bons serviços variam de acordo com o ta-

manho da loja e o público consumidor, acredita

Maria Paula César, diretora da R-Dias Consulto-

ria, especializada em varejo e gestão empresa-

rial. Para ela, entender as necessidades da região

e as carências dos consumidores é o caminho

mais curto para implantar serviços eficientes. É

importante também checar o que é oferecido

pela concorrência.

Maria Paula recomenda fazer uma pesquisa

com os clientes da loja para identificar estas ne-

cessidades. Se um dos resultados da pesquisa

for a dificuldade do consumidor em empacotar

suas compras e o supermercado não conta

com recursos para contratar empacotadores, a



consultora recomenda o próprio operador de

check-out ajudar o cliente nessa tarefa. Para os

supermercados que contam com estes profissio-

nais, a consultora aconselha o complemento, ou

seja, levar as mercadorias até o estacionamento

e auxiliar o cliente a guardá-las no carro. As en-

tregas em domicílio também podem entrar co-

mo diferencial competitivo.

CINCO CONCEITOS - Para o diretor da Ponto de

Referência, consultoria especializada em servi-

ços, Edmour Saiani, o conceito de serviço deve

considerar cinco definições: conveniência, aten-

dimento, entretenimento, educação e design.

De acordo com Saiani, o supermercado opera

no conceito de auto-serviço, mas isso não quer

dizer que o cliente deve ser abandonado à própria

sorte. É importante oferecer um layout eficiente,

de modo que o consumidor consiga encontrar

com facilidade as seções e os produtos que pro-

cura. "O conceito atual é agrupar os itens de

acordo com a necessidade do consumidor, como

produtos para bebê, incluindo fraldas, chupetas e

alimentos infantis", explica.

Na conveniência, o consultor destaca a impor-

tância de check-outs ágeis, que facilitem as com-

pras. Um serviço eficiente considera também o

atendimento cortês e prestativo dos funcionários.

Na área de vendas, deve-se incluir também o

entretenimento, com todas as possibilidades de di-

vertir o cliente, como música ao vivo, televisão, etc.

O Supermercado Bom D+, localizado em Ma-

rília, no interior paulista, por exemplo, leva a sério

essa prática como diferencial para agradar os clien-

tes. "Recentemente, promovemos a apresenta-

ção de um coral, acompanhado de pianistas",

atesta o gerente Edmundo de Oliveira Pereira.

O estabelecimento tem um espaço destinado

a essas apresentações, ocupado semanalmente

por músicos da região. Além de entreter, o obje-

tivo é divulgar a loja e oferecer um diferencial pa-

ra agradar os clientes, informa Pereira. "Estamos

programando atrações artísticas e musicais todas

as sextas-feiras", revela.

EDUCAÇÃO - A parte de educação merece aten-

ção. Segundo o diretor da Ponto de Referência,

"educar" o cliente significa dar informações

sobre os produtos, ler os rótulos, orientar sobre

o uso, etc. Uma funcionária que entenda sobre

produtos de limpeza, por exemplo, pode aten-

der consumidores com dúvidas a respeito des-

ses produtos.

No Supermercado Nota

10, com duas lojas na região

leste da capital paulista, uma

funcionária tem a função de

ajudar o cliente a escolher as

melhores frutas, legumes e

verduras. Especialmente trei-

nada por um dos fornecedo-

res de hortifrúíis do super-

mercado, essa funcionária é

capaz até de orientar sobre o

armazenamento desses pro-

dutos em casa. "É uma con-

tribuição valiosa para evitar o

desperdício, tanto na loja quanto na casa do clien-

te", informa a diretora da loja, Marinalva Ferreira

Neves de Lima.

Com esse conhecimento adquirido, a funcio-

nária assumiu mais um encargo: o recebimento

de hortifrutícolas. "Se a mercadoria não estiver

em boas condições, ela não aceita", afirma a di-

retora. Com esse treinamento, o Supermercado

Nota 10 conseguiu reduzir as perdas nesta seção

de 25% para 10% e ainda conquistou a confian-

ça dos clientes.

Outro serviço implantado na loja é a criação da

função Moça Nota 10, uma funcionária uniformi-

zada, cujo trabalho é circular pela loja a fim

de atender clientes, anotar sugestões, es-

clarecer dúvidas sobre produtos, ler rótulos

e embalagens.

Edmour Saiani, da Ponto de Referên-

cia, louva a criatividade, mas dá algumas

dicas importantes, como não usar todas

as "cartas" de uma só vez. Ele recomen-

da utilizar cada conceito em um dia da se-

mana. Ações com o objetivo de gerar con-

veniência, por exemplo, podem ser pro-

gramadas para um dia. No dia seguinte,

será a vez do entretenimento e depois a

da educação do cliente. "Desta forma, o

consumidor será surpreendido com novi-

dades diárias", ressalta.

ENTENDERAS
necessidades
da região e as
carências dos
consumidores
é o primeiro passo
para implantar
serviços eficientes.

Maria Paula, da R-Dias
Consultoria: um bom conjunto
de serviços independe do
tamanho da loja.



SERVIÇOS BANCÁRIOS - Quem pensa em incluir

serviços bancários, como recebimento de contas

de água, luz e telefone no check-out, deve redo-

brar seus cuidados, principalmente com a segu-

rança. O alerta é do consultor especializado em

varejo, José Pujol de Faria. Assim como Pujol, ou-

tros consultores concordam sobre outros cuida-

dos, como manter o foco na atividade principal do

negócio. "Supermercado não é banco", afirmam.

Feita a opção, o ideal é diluir o atendimento

para pagamentos de contas em todos os check-

outs ou separar apenas alguns exclusivamente

para este fim. O risco, nesse caso, é contrariar

também o cliente que terá de pagar contas em

um caixa e as compras em outro.

O atendimento deve ser dimensionado. Um

supermercado pequeno, com dificuldades de es-

tacionamento, pode não suportar o fluxo gerado

pelo pagamento de contas. Os serviços devem

ser monitorados para evitar riscos à imagem do

supermercado. Em caso de eventuais proble-

mas, a imagem do supermercado ficará arranha-

da e não a do banco.

Se possível, o horário de recebimento de con-

tas deve ser estendido. Dessa forma, leva-se

vantagem sobre agências bancárias do bairro. O

custo de oportunidade do espaço reservado ao

novo negócio deve ser analisado. Seria possível

ganhar mais vendendo outros produtos?

Saiani, da Ponto de
Referência: surpreender

o consumidor com
novos serviços.

LAVANDERIA - A instalação de uma lavanderia

também resultaria em maior tráfego e comodida-

de aos consumidores, principalmente para lojas

instaladas às margens de rodovias, que recebem

clientes que retornam de viagens. Existem várias

opções de franquias no mercado e o espaço po-

de ser alugado para terceiros.

A Washtec é uma empresa do ramo de fingi-

mento industrial de roupas usadas, com atuacão

no mercado desde 1984. Além disso, a empresa

conta com serviços como tingimento de peças

de couro, lavagem a seco, lavagem e higieniza-

ção de ténis e calçados.

As lojas franqueadas, além dos serviços reali-

zados na matriz, oferecem serviços de lavanderia

em geral, passadoria e pequenos concertos de

roupas. A Washtec funciona como um posto de

captação de peças, onde será executado um

desses serviços.

O franqueado remete à Washtec semanal-

mente todas as peças que conseguir coletar. A

empresa executa os serviços e devolve as peças

ao franqueado. Segundo Paula Calixto, do depar-

tamento de marketing, a operação de uma fran-

quia requer a dedicação de duas pessoas.

Paula esclarece que o valor da taxa inicial é

de R$ 8.750,00. O franqueado deverá arcar com

as despesas relativas à aquisição do ponto co-

mercial. O tamanho ideal está entre 20 e 30 me-

tros quadrados.

CASA LOTÉRICA- Para os supermercadistas inte-

ressados em abrir uma casa Iotérica, ou ceder o

espaço para terceiros, o primeiro passo é conta-

tar a Caixa Económica Federal, que centraliza o

processo por meio de licitação. Há dois anos, a

instituição fez um estudo de potencial mercado-

lógico, indicando regiões e ruas para abertura de

novos pontos. Hoje não há novos pontos para

abertura de unidades de loteria.

De acordo com a instituição, a solução para o

supermercadista seria negociar com o empresá-

rio lotérico mais próximo, para verificar o interes-

se na mudança para o ambiente do supermerca-

do e submeter à apreciação e aprovação deste

novo ponto pela Caixa.

No site www.caixa.gov.br, há o link "licitações

e fornecedores", para verificação dos editais de



licitações para casas ou unidades lotéricas e o
link "empresários Iotéricos", com instruções de
como proceder para investir nesse negócio.

REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - Nos horários
de grande movimento nas duas lojas do Super-
mercado Nota 10, os repositores vão para o aten-
dimento. Eles podem ser encontrados na seção
de hortifrútis, para pesar mercadorias ou ajudar
os clientes a escolher produtos.

Na padaria, os funcionários foram orientados a
sair do balcão nos horários de pico e fazer o pré-
atendimento dos consumidores na própria fila.
Desta forma, agiliza-se os pedidos de quem quer
pão francês e frios fatiados, por exemplo.

Nessa abordagem, segundo Marinalva, os
funcionários comentam sobre as vantagens das
bandejas de frios embaladas pelo próprio super-
mercado. "O aumento na venda destes produtos
só traz vantagens, pois a fila da padaria é reduzi-
da e economizamos no uso das máquinas de cor-
te de frios", diz a diretoría.

Depois que as lojas implantaram esse servi-
ço de pré-atendimento na padaria, o tempo de
espera na fila caiu de seis para menos de um
minuto. As lojas contam também com empa-
cotadores, que fazem entregas em domicílio
nas proximidades.

O segredo para implantar esses serviços está
em pesquisas feitas pelos empacotadores den-
tro das lojas. Marinalva esclarece que esses fun-
cionários são os que ficam mais tempo com o
cliente e em alguns casos, até fazem amizade,
facilitando o contato. ©

Comentário sobre esta matéria deve
ser enviado para o e-mail:

rprado@revistasupervarejo.com.br


