
'm período muito difícil. Assim
Carlos Fernando Felipe, diretor
do Supermercado Rosa Felipe,
define os anos que se seguiram

à reforma de sua loja, em Aracatuba, inte-
rior de São Paulo. Diante da necessidade
de ampliar a loja, que contava eom 400 me-
tros quadrados,Felipe decidiu reestruturá-
la em busca de mais conforto para o cliente.
Para ajudá-lo, o executivo contratou um
arquiteto e uma decoradora. e o resultado
foi uma loja muito mais bonita, com mil
metros quadrados, reinaugurada em 2002.
O que deveria ser motivo de sucesso aca-
bou causando uma das maiores crises da
história do Supermercado Rosa Felipe.

Após a inauguração, o supermercado
perdeu cerca de 70% da sua clientela,
constituída por consumidores das classes
C e D. "O cliente entendeu que loja bo-
nita era sinônimo de preço alto e parou
de freqüentá-la", conta Felipe, destacan-
do que não houve alteração no preço dos
produtos. "As margens se mantiveram as
mesmas, mas, por uma infeliz coincidência,
na época da reinauguração, houve aumen-
to em alguns itens básicos como óleo e fei-
jão. O consumidor associou o aumento à
aparência da loja", afirma.

A queda no faturamento foi muito gran-
de e a recuperação aconteceu apenas três
anos depois, em 2005,graças a um trabalho
de reposicionamento do supermercadista.
"Percebemos que a saída era tentar atrair
outro perfil de consumidor para a loja e
começamos a investir em ações com essa
finalidade", afirma.

A empresa passou a distribuir folhetos
em bairros das classes B e C. fez anún-
cios em rádios e jornais voltados a esse
público, patrocinou cafés da manhã em
eventos culturais, entre outros. "Focamos
a divulgação de nossa marca em meios
capazes de atingir aquele consumidor",
explica Felipe.

A estratégia deu certo e hoje 70% dos
clientes são das classes B e C e 30% das D
e E. De acordo com Felipe, a experiência
deixou uma importante lição: planejar é
essencial. "Antes de abrir ou reformar a
loja. é preciso estudar com cuidado o perfil
da vizinhança e detectar o que o cliente
quer. O espaço deve ser adequado ao pú-
blico que se pretende atingir", alerta.
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APARÊNCIAS - A experiência do Ro-
sa Felipe mostra a importância da aparên-
cia do ponto-de-venda para os negócios no
varejo. Além do mix de produtos, nível de
atendimento e preço, o supermercadista
precisa ficar atento à imagem da loja, para
que todo o trabalho feito dentro dela não
seja em vão. Uma sugestão é analisar o
consumidor, detectar o que ele espera do
supermercado e que características o le-
vam a comprar com regularidade no local.
"A primeira coisa a se observar é o perfil
do cliente que a empresa pretende atrair
e, a partir daí. adequar o desenho da loja
a essa clientela. Se o empresário sofisti-
ca demais assusta o cliente e vice-versa",
destaca Maurício Morgado. professor do
departamento de Marketing e integrante
do Centro de Excelência em Varejo da
Fundação Getúlio Vargas de São Paulo
(FGV-EAESP).

De acordo com Marcos Morronc, dire-
tor da Design Novarejo, empresa especia-
lizada em projetos para o setor varejista,
às vezes o empresário se anima e faz a loja
como ele gostaria, sem levar em conside-
ração os anseios do cliente.

Daí a importância de contar com profis-
sionais especializados, que oferecem servi-
ços de arquitetura, decoração e comunica-
ção visual. "Muitas vezes, o supermercadis-
ta questiona se vale a pena investir nesse
tipo de assessoria. Não tenho dúvida de
que delegar este trabalho a profissionais é
muito vantajoso", argumenta Maycon dos

Santos, gerente Administrativo do Luccas
Supermercado, localizado no município de
Monte Mor, interior de São Paulo.

O Luccas, que ampliou sua área de
vendas de 500 metros quadrados para 1,2

mil metros quadrados em 2004, sempre
atendeu um público variado. "Em função
da grande diversidade de produtos, um de
nossos pontos fortes, atraíamos clientes
das classes A e B, mas por estarmos em
uma cidade do interior, era comum termos
clientes de classes C, D e até E", conta.

Ao mesmo tempo em que queria re-
forçar sua atuação junto ao público A e
B. o Luccas Supermercado receava per-
der a clientela de baixa renda, por isso foi
cuidadoso nas mudanças. "Apesar de to-
das as idéias que tivemos e das propostas
apresentadas por arquitetos e decoradores,
procuramos nos conter e evitar excessos,
para não parecermos uma loja chique e
espantarmos o consumidor de poder aqui-
sitivo mais baixo", comenta Santos.

Três anos após a reforma e a amplia-
ção da loja, o Luccas Supermercado
havia atingido seus objetivos: conquis-
tou muitos clientes das classes A e B e
manteve boa parte da clientela de baixa
renda. Entretanto, uma observação geral
do negócio indicava que muitos consu-
midores de baixa renda acreditavam que
a loja era voltada para as classes mais
altas. O varejista contratou uma empre-
sa de pesquisa de mercado e. após 30
dias, ficou confirmada a suspeita de que
a imagem do ponto-de-venda afastava
muitos consumidores C e D. "Decidimos
não mudar a loja, mas apenas divulgar
que no Luccas o consumidor não paga
mais pelo conforto", revela Santos.

Como fazer isso? O supermercadista
apostou na criatividade e criou uma du-
pla sertaneja fictícia. "Dois funcionários



encararam o desafio: o nosso
segurança, um rapaz alto e
bem apessoado, fez o papel de
'Qualidade' e nosso açouguei-
ro, baixinho e franzino, fez o
'Preço Baixo'", orgulha-se. A
campanha envolveu diversas
mídias, como outdoors, rádios,
folhetos e carros de som.

A iniciativa foi considerada
um sucesso, e muitos clientes
que haviam parado de freqüen-
tar a loja após a reforma vol-
taram a comprar no supermer-
cado com regularidade. "Não
é fácil montar uma loja capaz
de agradar a todos. Tentamos
criar um espaço bonito e acon-
chegante. Também investimos
bastante no atendimento, que
deve ser uniforme independen-
te do nível social do consumi-
dor", observa.

VISÃO DO TODO-Mes-
mo sendo importante, a classe
social é apenas um dos aspec-
tos a ser considerado na determinação
do públíco-alvo e, conseqüentemente, na
definição da imagem da loja. "Ao contrá-
rio de gerações passadas, os mais jovens
possuem referências culturais e hábitos de
consumo mais homogêneos entre as diver-
sas classes, Hoje, um casal jovem não pode
ser enquadrado em certa camada social
apenas pelos produtos em seu carrinho de
compras", destaca Cláudio Yoshimura, di-
retor da Yoshimura Arquitetura de Varejo.
De acordo com o diretor, é preciso olhar a
questão de forma mais ampla, consideran-
do, por exemplo, os pontos fracos e fortes
da concorrência, a dinâmica econômica e
social da região e seus valores específicos,
bem como os dados demográficos, e assim
por diante.

O supermercadista também deve pre-
servar sua identidade. "Algumas vezes, o
varejista investe no que há de mais novo
e o consumidor passa a não reconhecer a
loja. Os ícones que geram a identidade da
empresa devem ser mantidos", aconselha
Heloísa Omine, professora de Comunica-
ção em Ponto-de-Venda da ESPM e espe-
cialista cm Visual Merchandising.

Atenta à dinâmica de sua vizinhança,
a Casa Santa Luzia também se preocupa
em preservar a imagem de um espaço
aconchegante. "Nosso cliente busca va-
riedade, mas não quer uma loja grande;
por isso, somos muito cuidadosos na hora
de promover mudanças na estrutura. Co-
mo o próprio nome indica, a idéia é de
que o consumidor se sinta em casa, então
primamos pelo ambiente aconchegan-
te", ressalta Ana Maria Lopes, gerente
da Casa Santa Luzia.

Na opinião da executiva, mais impor-
tante do que segmentar por classe social
c detectar as demandas da região. "Parte
de nossa clientela é formada por pessoas
da terceira idade; assim, alem de varie-
dade, precisamos oferecer produtos em
porções individuais", aponta. Para ela, a
loja precisa ser estruturada com cuidado,
mas, ao mesmo tempo, o cliente precisa
sentir-se à vontade. "Uma góndola irnpe-
cavelmente arrumada faz com que o con-
sumidor tenha receio de pegar o produto,
e isso atrapalha a venda por impulso",
lembra Morgado.

O especialista da FGV acredita que um

dos grandes desafios das redes de varejo
c manter a identidade visual de todas as
lojas. "É importante preservar pontos de
reconhecimento, mas a operacionalização
disso não é tão simples", afirma.

Para minimizar as chances de falhas,
alguns cuidados são preciosos. Uma pes-
quisa com o consumidor ajuda a esboçar o
que ele espera da loja. Definir a mensagem
a ser transmitida, se a loja é de conveniên-
cia ou gourmet, também é um ponto a ser
destacado. Outro caminho é investir em
mudanças graduais. "Algumas vezes, uma
pintura, a troca de lâmpadas ou a utiliza-
ção de novos uniformes já dá um aspecto
diferente ao supermercado, e permite que
o consumidor consiga se habituar às alte-
rações", sugere Heloísa.
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