
Sedutora,
te e minuciosamente pensada para
facilitar e melhorar a experiência de
compra, a loja Alphaville Residen-
cial possui um amplo leque de solu-
ções baseado na árvore de decisão de
compra do consumidor e retrata com
primor a estratégia buscada pela rede
no ponto-de-venda: solução.

Fruto de mais de dois anos de tra-
balho, de desenvolvimento de estudos,
a loja foi estruturada para ampliar o
conceito de "terceira geração" de lojas
lançado em 2004, em São Paulo, com
a unidade do Real Parque, e trouxe
para a região de Alphaville uma nova
concepção na forma de fazer super-
mercado. Criando verdadeiras ilhas de
decisão de atitudes de consumo, que
podemos chamar de Ilhas de Integra-
ção Estratégica de Categorias, a loja
dispensa aquela tradicional divisão de
categorias que não se comunicam e
guardam pouca relação entre si.

LAYOUT INTELIGENTE
E INOVADOR
Para integrar esses universos de solu-

ção de compra, o layout é peça funda-
mental e abre mão das gôndolas para-
lelas e verticais que atravessam a loja.
O visual conta com móveis baixos, po-
sicionados de uma forma que permite a
visualização e o acesso a novas seções

de produtos correlatas que se comuni-
cam em seus objetivos de oferecer so-
luções completas de compra ao consu-
midor. Os equipamentos de exposição
lançam mão de madeira rústica e de re-
aproveitamento, que proporcionam um
ambiente de requinte, sofisticação e
nobreza. "As gôndolas mais baixas va-
lorizam o conforto e o prazer, dão idéia
de amplitude e favorecem a visualiza-
ção da comunicação visual que ajuda a
dividir a loja, mas, ainda assim, o mais
importante é o conceito de solução",
explica Paulo Lima, diretor de concei-
to, inovação e mercadoria do Grupo
Pão de Açúcar. Agora, venha conosco,
explorar essas ilhas de atitudes de con-
sumo para entender melhor o conceito
Pão de Açúcar de oferecer solução aos
seus consumidores.

ILHAS DE DEFINIÇÃO DE
ATITUDES DE CONSUMO
Você deve estar acostumado a ouvir

ou ler que as padarias devem, sempre,
estar situadas no fundo da loja para es-
timular o percurso do consumidor en-
tre as gôndolas. O que talvez nunca te-
nham dito ou escrito é que muitas vezes
o consumidor chega à padaria sem en-
xergar soluções que podem fazê-lo le-
var para casa bem mais do que somen-
te aquele pãozinho quente com uma ou
outra bandeja de frios. O Pão de Açú-
car Alphaville Residencial quebra esse

Giro News l 4 l Mar.08





paradigma sem medo de ser feliz. Logo
na entrada da loja está a padaria, onde
é possível sentir o frescor da fornada,
e olha que variedade é o que não fal-
ta: tem pão do tipo italiano, australiano,
sueco, alemão, mas o mais importan-
te é a maneira como a loja transformou
essa categoria destino em categoria so-
lução. Em outras palavras, a padaria
do Pão de Açúcar se transformou num
complemento para um espaço de café-
da-manhã completo. Além dos mais de
200 pães artesanais e industrializados,
incluindo os de grife, o consumidor en-
contra geléias, torradas, cafés, chás e
cereais matinais. Nessa área estão xí-
caras, pires e cafeteiras, que em outras
lojas estariam distantes, no bazar. Isso
significa que todos os produtos e uten-
sílios para a completa refeição matuti-
na do consumidor se completam. No
mesmo espaço, ambientado com equi-
pamentos e comunicação visual que
ressaltam a questão da saudabilidade,
ainda é possível encontrar frios, quei-
jos, iogurtes, margarinas e manteigas,

sobremesas lácteas e sucos naturais,
além de lanches naturais.

PRODUTOS
Os produtos do dia-a-dia estão

logo após a linha de checkout, bem
no centro da loja, expostos em gôn-
dolas diagonais. Do lado direito está
a perfumaria e a seção de higiene e
limpeza, próximas de baldes, espana-
dores, bacias e vassouras.

No meio, estão utensílios domésti-
cos que compõem o bazar. Do outro
lado, estão posicionados os produtos
básicos para refeição, além de bebidas
não-alcoólicas, especiarias e temperos.
Ao sair dessas gôndolas o consumidor
está num autêntico empório, onde ele
vai encontrar produtos como vegetais e
legumes prontos, azeitonas e vegetais a
granel, antepastos, frutas secas, baca-
lhau e pertences para feijoada.

A loja também oferece uma gama
de cortes especiais de carnes, tanto no
auto-serviço quanto no balcão, cortadas
na frente do consumidor, no modo e na

medida de sua preferência. O mix da
peixaria é composto por camarões, me-
xilhões, polvos, lulas, linguados, trutas,
dourados e uma infinidade de frutos do
mar oferecidos tanto preparados con-
forme o desejo do consumidor quan-
to congelados e resinados, para facili-
tar o preparo das refeições do dia-a-dia
ou mesmo em datas especiais. Seguin-
do adiante, um pouco mais ao centro da
loja, está a ilha de congelados, que tam-
bém oferece carnes, aves, peixes, além
de pratos prontos. Ao lado, seguindo o
conceito de soluções, a loj a de Alphavil-
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le consegue agrupar num mesmo espa-
ço mais de 2.000 opções em sobreme-
sas, sejam congeladas, como sorvetes,
tortas resinadas, doces e compotas in-
dustrializadas, ou mesmo chocolates
vendidos a granel. No mesmo cami-
nho seguem as massas frescas, produ-
zidas artesanalmente na própria loja à
vista do cliente, secas industrializadas e
recheadas e que, junto com os molhos,
convivem no mesmo ambiente, facili-
tando a compra e integrando produtos
que são complementares dentro da ló-
gica de compra do consumidor.

SOLUÇÕES DE DAR
ÁGUA NA BOCA
O conceito de praticidade e conve-

niência na alimentação também está
integrado à loja de Alphaville. Um
amplo café foi especialmente monta-
do ao lado de um Sushi Bar, para que
o consumidor possa escolher entre a
modernidade da cozinha contempo-
rânea e a tradição dos sushis e sashi-
mis, que poderão ser consumidos na
hora em um balcão onde especialis-
tas do kappa sushi irão preparar pra-
tos da culinária japonesa. O Espaço
Café também serve pratos rápidos

com um cardápio original, recheado
de sanduíches criativamente elabora-
dos, servidos com sucos naturais em
combinações de sabores e excelente
valor nutricional. Todas essas opções
possíveis de serem consumidas na
própria loja em um ambiente acon-
chegante, especialmente desenhado.

Da cozinha
sai uma grande

variedade de tortas,
quiches, pratos,

conservas e antepastos
para o dia-a-dia

que oferece 100 lugares em área in-
terna e externa. Sob a dúvida entre
comer na hora ou levar para casa, o
consumidor pode optar pela Gale-
teria. Inúmeras grifes gastronômi-
cas servem o consumidor da loja. Se
preferir, tem os churrascos prontos
de Wessel, do seu Direto da Grelha,
e uma autêntica fábrica de massas,
com opções feitas na hora, possibili-
tando ao consumidor escolher qual a
melhor maneira de levá-las, inclusive

já cozidas. Esfihas, quibes e diversos
pratos da cozinha árabe do restauran-
te Arábia e empadas do Rancho da
Empada também estão à disposição
do consumidor. Da cozinha do Pão
de Açúcar Alphaville Residencial sai
também uma grande variedade de
tortas, quiches, pratos, conservas e
antepastos para o dia-a-dia. Essa ilha
de solução pode ser expressa em uma
palavra: completa.

Para complementar, as bebidas es-
tão inseridas no centro desse ambien-
te, onde o consumidor pode encon-
trar gim escocês, tequila mexicana,
licor francês, espumantes italianos,
as mais variadas cervejas premium e
até mesmo diversas marcas com op-
ções das brasileiríssimas cachaças ar-
tesanais. Para completar o ambiente,
existe o Wine Bar, onde o consumi-
dor pode apreciar sua bebida à vonta-
de, além de ser um espaço muito útil
para ações de degustação.
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Text Box
Fonte: Gira News, ano 12, n. 139, p. 4-8, mar. 2008.




