


O recém-criado Retail Lab da Escola Superior

de Propaganda e Marketing simula diferentes

ambientes de loja para estudar o comportamento

do consumidor e experimentar novas soluções

por paulo c l óv i s s c h m i t z fo tos casa da photo

ntender o comportamento do con-

sumidor é um dos grandes desafios

do varejo atual. Exigente, ele conhece

bem os produtos e marcas, sofre a

influência de inúmeras mídias e tem

necessidades muito específicas, pessoais e nem

sempre identificáveis no primeiro contato. Por

isso, quem estuda e monitora as ações do vare-

jo analisa cada vez mais o consumidor, e menos

as lojas e redes de comércio. Gerar conhecimen-

to sobre essa área, buscando entender os dese-

jos e as respostas do cliente a determinado estí-

mulo ou apelo, virou obrigação de quem pre-

tende se antecipar às tendências do mercado.

Foi pensando em compreender as várias fa-

ces do comportamento do consumidor no pon-

to-de-venda, onde ocorre a maior parte das de-

cisões de compra, que a Escola Superior de

Propaganda e Marketing (ESPM) criou, em

outubro passado, o Retail Lab, ou Laborató-

rio do Varejo. Trata-se de um ambiente pioneiro

de pesquisa que atende aos interesses da pró-

pria escola, e a empresas de diversos tamanhos

e segmentos. Seu objetivo é se transformar

num pólo gerador de tendências que

desenvolverá estudos sobre as reações do

consumidor no local onde o processo de compra

acontece, em situações como o auto-serviço e

o atendimento direto.
Sob o ponto de vista acadêmico, o Retail

Lab vai produzir conhecimentos para uso da

ESPM, seu corpo docente e seus alunos,

abordando conteúdos que vão da simples altura

de uma gôndola ao posicionamento correto de

um produto dentro da loja, sempre com o

acompanhamento de um professor-monitor.

Para as empresas patrocinadoras ou investido-

ras, representadas no ambiente do laboratório

por profissionais de trade marketing, pesquisa

e inteligência de mercado, ele é um gerador de

soluções para os problemas e necessidades

detectadas na rotina do varejo.

Nesse ambiente, que não tem mais de 200

m2, é possível transformar um supermercado

em uma loja de ar t igos espor t ivos, uma

farmácia em livraria ou uma boutique em loja

de materiais de construção. O layout moderno



e a iluminação de ampla mobilidade

facilitam essa adaptação a diferentes

formatos de loja. As gôndolas, as pra-

teleiras, o layout e a estrutura de

hardware e software, assim como os

produtos dispostos no laboratório,

são cedidos por empresas parceiras

como a Unilever, a Nestlé, a Colga-

te-Palmolive, a Electrolux, a Reebok,

a Bematech e a InterCommerce. E as

simulações contam com a presença

de pessoas convidadas a participar

de atos simbólicos de compra. A par-

tir de uma seleção prévia, elas tomam

parte da simulação, como voluntári-

as ou em troca de alguma compen-

sação, e ajudam a completar o pro-

cesso. Tudo é monitorado por um

circuito interno de TV através de câ-

meras instaladas em pontos estraté-

gicos e conectadas à internet.

O laboratório funciona como

uma loja de verdade, com check-out

e caixa registradora para três opera-
ções principais: o auto-serviço, a

venda assistida e a venda de balcão.

O "consumidor" pode colocar os

produtos num carrinho, passar pelo

caixa, registrar e utilizar um cartão

magnético para simular o pagamen-

to, recebendo um documento

equivalente a um ticket de compras.

Os dados da operação ficam arma-

zenados em um banco de dados ins-

talado na sede da InterCommerce,

empresa especializada em tecnolo-

gia para varejo.

O professor Ricardo Pastore, co-

ordenador do Núcleo de Varejo da

ESPM, diz que as empresas podem

levar em conta duas situações antes

de utilizar o laboratório. Uma delas

é executar projetos com seus próprios

recursos, utilizando eventuais pro-

gramas de pesquisa ou de treinamen-

to já iniciados. Outra opção é soli-

citar ajuda à escola, que, além do

laboratório, dispõe de corpo técni-

co, professores e a base acadêmica
para desenvolver projetos de interesse

de uma indústria, loja ou rede. Para

a escola, as demandas e experiências
do varejo são uma matéria-prima im-

portante, por transferir para o am-

biente do laboratório os conhecimen-

tos acumulados pelas empresas em

sua rotina de mercado.

"A decisão de compra está hoje

mais dentro da loja do que fora dela,

e por isso o laboratório foi muito bem

recebido pela comunidade empresa-



rial", diz o professor Pastore. "Há

uma expectativa positiva também
junto aos nossos parceiros, que po-

dem desenvolver ali projetos de pes-

quisa e treinamento. O consumidor

é um verdadeiro tesouro que as cor-

porações têm nas mãos. Se esse te-

souro não for bem entendido e do-

minado, poderá destruir produtos,

marcas e empresas."

As empresas parceiras do Retail

Lab ajudaram a diluir o investimento

da ESPM, que totalizou R$ 500 mil,

mas também podem se beneficiar com

isso. Temos a oportunidade de lan-

çar nossos produtos nesse ambien-

te e ainda desenvolver módulos para

um futuro curso sobre automação

comercial adequado ao varejo, que

pode ser incluído na graduação ou

como curso de extensão de nossa

universidade corporativa", diz o dire-

tor de Desenvolvimento Organiza-

cional da Bematech, José Carlos Val-

le Ramos. Outra possibilidade é capa-

citar os recursos internos da em-

presa, sejam profissionais da área de

vendas, sejam os que trabalham dire-

tamente com a atividade-fim, que é

o varejo.

No Retail Lab, a Bematech en-

trou com toda a automação de fren-

te de caixa, ou seja, o equipamen-

to correspondente ao check-out de

um supermercado, cafeteria ou far-

mácia, alguns dos ambientes que

foram objeto da primeira experiên-

cia do laboratór io. No pr imeiro

caso (supermercado), é simulado

um check-out no qual aparecem o

display, a tela, o leitor de código de

barras, o computador que supor-

ta os softwares e todo o mecanis-

mo de controle do ponto-de-ven-

da. Todo o hardware é da Bema-

tech, enquanto os programas são

fornecidos pela InterCommerce, em

cuja sede ficam o servidor com os

softwares e o cadastro dos produ-

tos do laboratór io. Baseada na

web, a solução permite o monito-

ramento a distância das operações

no PDV virtual.

Para a Bematech, o ambiente é

propício também para oferecer pro-

dutos de última geração a um público

que é potencial usuário de seus hardwa-

res. São reciprocidades que interes-

sam a uma empresa top, que man-

tém a Universidade Bematech, que

oferece oportunidades de aperfeiço-

amento voltadas para profissionais

que atuam nas áreas técnica e co-

mercial das empresas do setor de

automação. "A ESPM é uma vitrine,

tem uma grande atratividade no meio

do varejo", explica o diretor de De-

senvolvimento Organizacional da

Bematech. "Além disso, é uma opor-

tunidade de troca e de interatividade

com eventuais candidatos a operar

no segmento."

Na parte operacional, a Bematech

trabalha ainda com a possibilidade

de extrair do laboratório noções so-

bre o processo de interação das pes-

soas com a máquina, sobre a ergo-

nomia ideal para cada equipamento,

sobre a agilidade e eficácia dos peri-

féricos na operação diária do varejo.



Além dos benefícios para a área de

desenvolvimento de produtos, o

marketing também tem a ganhar, já

que os testes podem avaliar imagem,

layout e cores dos equipamentos ofe-

recidos ao mercado.

"Os equipamentos de automação

precisam atender, no check-out ou no

ambiente de loja, às novas exigências

do consumidor e à sua crescente ca-

pacidade de interagir com os produ-

tos e obter informações sobre ele", diz

Valle Ramos. "Por outro lado, preci-

samos responder à agilidade requeri-

da por ele no processo de compra, pa-

gamento e validação de cada opera-

ção. É nossa obrigação entender de

que forma os meios de pagamento au-

tomatizados podem dar mais confor-

to ao usuário e ao operador, para fa-

cilitar a transação como um todo. Isso

vale para o supermercado, para a flo-

ricultura e para o cafezinho", conclui.

Primeira empresa a utilizar o es-

paço do Retail Lab, para executar um

vídeo de treinamento, a Unilever en-

trou na parceria por meio de sua área

de gerenciamento por categorias.

"Sempre estivemos na liderança na

busca pelo entendimento do ponto-

de-venda, que ganha grande impor-

tância no mercado", diz a gerente de

canais de venda da Unilever, Bia Ca-

valcante, ao explicar por que a em-

presa aderiu ao projeto. A participa-

ção da multinacional de alimentos, e

produtos de higiene e limpeza se dá

no apoio e oferta de equipe para

desenvolvimento do layout e monta-

gem da loja, no sortimento e no posi-

cionamento das categorias e marcas.

"Demos apoio ao projeto desde o

início, contribuindo com nosso co-

nhecimento sobre a dinâmica de com-

pra, shopper understanding e estraté-

gias de gerenciamento por categori-

as, acreditando ser uma boa oportu-

nidade de divulgar nosso expertise para

um público formador de opinião", afir-

ma Bia Cavalcante. Também pesou na

decisão o fato de a escola ser uma

entidade de ensino que contribui de

forma estruturada com a formação

acadêmica voltada para o varejo. "A

iniciativa de montar uma réplica de loja

real nos atraiu, porque sempre nos

fato em fevereiro de 2007, dentro de

uma grade semelhante à de um cur-

so regular. De acordo com a direção

da ESPM, a intenção é fechar pelo

menos cinco novas parcerias até o

final do primeiro semestre, para que

o laboratório se consolide e pague

os seus custos. A Escola tem 55

anos de história, e hoje seus cursos

são freqüentados por quase 10 mil

interessamos pelo entendimento do

varejo brasileiro e todas as suas pe-

culiaridades", ressalta a gerente. Além

de contribuir com o conhecimento

que acumulou no setor, a Unilever

também levou em conta a oportuni-

dade de evoluir junto com uma tradi-

cional escola de São Paulo que já for-

mou muitos executivos que hoje tra-

balham no mercado.

Depois do lançamento, em outu-

bro, o Retail Lab volta a operar de

alunos, monitorados por 400 pro-

fessores. Seus cinco campi estão ins-

ta lados na cidade de São Paulo

(dois), Campinas (SP), Rio de Janei-

ro e Porto Alegre. ^
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