
varejo atualmente segue a
tendência de valorizar a expe-
riência de compra do cliente
para garantir seu retorno à lo-

ja. Essa é uma situação bastante diferente
daquela tradicional, em que o cliente se
vê atraído pela concorrência de preços.
O processo de satisfazer o consumidor
na visita ao supermercado é complexo
porque envolve fatores subjetivos ou pes-
soais, que são marcados principalmente
pelas qualidades sensoriais da loja, como
cores, ambientações, aromas e tudo o que
é capaz de impressionar os sentidos. A
interação com a loja funciona como se
cada elemento - decoração, exposição de
produtos, entre outros - estabelecesse um
diálogo silencioso com o cliente, que não
passa pelas palavras, mas tem forte influ-
ência sobre a decisão de compra.

"Não podemos esquecer que 80% de
nossas impressões são causadas por si-
nais", afirma o professor de Marketing da
Escola de Administração de Empresas da

Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP)
Nicolau André de Miguel, para quem
faz todo o sentido aquela velha máxima
de que 'uma imagem vale por mil pala-
vras'. Na mudança de foco que valoriza
a experiência do cliente, a comunicação
visual ganha importância e amplia suas
fronteiras. Antes restrita ao caráter de
informação e orientação, essa disciplina
agora se torna um conceito que envolve
toda a interação entre cliente e loja.

Miguel afirma que o conceito de de-
senvolver o ambiente de vendas pode
ser chamado de 'visual merchandising',
definido por todas as coisas que o con-
sumidor vê no interior e no exterior da
loja, que criam uma imagem positiva do
supermercado e têm como resultado a
atenção, o interesse, o desejo e a ação de
compra do consumidor. Com essa linha
de pensamento, há supermercados que
seguem a tendência de criar um diferen-
cial em cada loja para se relacionar com
o consumidor. Esse diferencial surge à

medida que o gestor compreende sua po-
sição no mercado e qual sua estratégia
de atuação.

"A comunicação visual deve mostrar
a estratégia", confirma a consultora da
Beluzzi & Associados Stella Beluzzi. Ela
dá como exemplo dessa visão a comuni-
cação promocional da Terça-feira Verde,
que em muitos supermercados promove
a venda de FLV. "Nesse caso, todo o jogo
de cartazes e panfletos deve ser pensa-
do para chamar pela estratégia, como
vender mais barato produtos do dia que
têm um diferencial de qualidade", afirma.
Das promoções para o conjunto de ele-
mentos comunicativos que compõem um
supermercado, a consideração da estraté-
gia deve facilitar a relação com o cliente,
torná-la objetiva e transparente.

No caso da rede dos Supermercados
Mambo, que em dezembro de 2007 inau-
gurou uma loja no Brooklin, zona sul de
São Paulo, com o novo padrão de serviço
que está se expandindo para toda a rede,



AMBIENTACÃO CLEAN
É TENDÊNCIA NO PDV

Os filmes de ficção científica por vezes exploram o tema do
universo paralelo como sendo um espaço separado em que as
pessoas se deslocam da realidade imediata do dia-a-dia para
viver uma aventura imaginária. Algo parecido acontece quando
o cliente ingressa no supermercado. As informações, cores e
qualidades sensoriais estão por toda parte, de tal modo que o
cliente se desloca do mundo exterior.

Para que essa experiência seja plena de satisfação, cada
supermercado vai encontrar uma fórmula, mas há uma tendência
atualmente de adotar um conceito que os designers e arquitetos
chamam de "clean", o que quer dizer que os ambientes de venda
estão se tornando mais arejados visualmente, melhor iluminados
e com menos informação baseada em palavras, para que o
próprio produto tenha suas qualidades ressaltadas na exposição
e possa dialogar diretamente com o cliente.

Essa tendência, no entanto, deve sempre corresponder
às expectativas do cliente. No caso dos supermercados, a

tendência tem sido mais expressiva em lojas voltadas para
os públicos A e B. Isso, no entanto, não tem tirado de outros
públicos o desejo de canais de compra diferenciados, visto
que o poder aquisitivo das classes C, D e E está em expansão.

Segundo a professora da Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (PUC-SP) e pesquisadora do Grupo Ipsos
Clotilde Perez, os supermercados têm adotado ações para
diminuir o excesso de informação no PDV. Ela cita como
exemplo o caso do Wal-Mart, que eliminou as gôndolas altas
para permitir que o cliente tivesse uma percepção melhor
do ambiente da loja. Clotilde entende que o excesso de
informação oprime o cliente, mas ao mesmo tempo reconhece
que a pressão por itens no supermercado é grande. "É
um jogo justo, é preciso não frustrar o cliente e ao mesmo
tempo não sobrecarregá-lo", afirma. Para a professora,
mais importante do que um ambiente clean é a experiência
agradável de compra.
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a comunicação visual busca um diálogo
com o cliente sobre o momento de con-
sumo do produto. "A loja tem imagens de
pescados e de carnes, por exemplo. Em
cada seção as imagens refletem as delí-
cias dos alimentos", afirma a gerente de
Marketing, Vivian Casarin. A empresa es-
tá acabando a construção de uma loja na
Avenida Giovanni Gronchi, no Morumbi,
que será inaugurada em novembro, e er-
gue uma nova loja no Portal do Morum-
bi, que deve ser concluída no começo de
2009. Até setembro, a empresa também
termina a reforma da loja da Rua Au-
rélia, na Lapa, para contemplá-la com o
novo padrão. Vivian diz que, no processo
de mudanças, a rede está construindo o
que ela define "como um novo meio de
se comunicar com o cliente, com ênfase
na experiência de compra, criando assim
laços de identidade".

Uma comunicação bem elaborada se
traduz em aumento de vendas. Essa é
a pedra de toque dos profissionais que
atuam como fornecedores dos supermer-
cados, sejam eles arquitetos, designers ou
consultores. Stella diz que o ambiente de
loja é muito sensível a mudanças visuais, o
que inclui o trabalho com cor, decoração
e cartazes. Segundo ela, a experiência tem
mostrado, por exemplo, que um produto
numa ponta de gôndola, que é um local
de grande exposição, vende de 15 a 20%
a mais se estiver com preço adequado e
cartaz promocional. A consultora obser-
va que o mesmo efeito tem sido obtido
com produtos de venda baixa no espaço
normal da gôndola. Seja como for, essa
experiência mostra que uma comunica-
ção bem-feita garante resultados.

LOJA SUSTENTÁVEL - No Gru-
po Pão de Açúcar, o conceito básico que
norteia os projetos de comunicação vi-
sual é a compreensão do cliente, afirma
a gerente de Marketing, Cristiane Irigon
Amaral. Ela também diz que em cada
bandeira do grupo as características do
cliente fazem parte da estratégia de atua-
ção. "Olhamos a bandeira e identificamos
com quem ela quer falar", afirma. Esse
processo de buscar identidade com o con-
sumidor real tem permitido que mesmo



Boa parte do que os consultores,
arquitetos e designers dizem sobre
valorizar a experiência do consumidor
tem inspiração nos projetos do designer
Ron Rompei, que atua para importantes
corporações dos Estados Unidos, como
Levi's, Coca-Cola e The Discovery
Channel. Rompei é considerado um
artista multidisciplinar que propõe
entender o ato de compra como uma
experiência cultural e social.

Desse modo, ele realiza em seus
projetos a idéia de um ambiente
transformador no varejo e nos locais
de trabalho, que tenha impacto no
consumidor e no trabalhador não
apenas fisicamente, mas também nos
aspectos emocionais, intelectuais e
espirituais. Rompei chama de C3 os

princípios de sua filosofia de integração:
Comércio, Cultura e Comunidade. Ele
pressupõe que esses espaços possam
não apenas revitalizar o espaço urbano,
mas também transformar a maneira
como as pessoas se relacionam.

A arquiteta Solange Villanueva
Renault, do escritório A6
Arquitetura+Design, afirma que a
tendência defendida por Rompei pode
ser compreendida como a necessidade
que o varejo tem atualmente de
humanizar os espaços. "Toda
experiência tem uma narrativa e a loja
precisa estar vestida para o cliente",
afirma. Ela acredita que os projetos
devam buscar uma diferenciação do
serviço sem que isso signifique maior
preço.

lojas em regiões próximas sofram ajustes
de comunicação e sortimento. "É preci-
so entender o momento de compra do
consumidor, e isso é diferente em cada
loja", diz.

Um trabalho pioneiro de comunicação
visual foi feito na loja que o Grupo inau-
gurou no início de junho em Indaiatuba,
interior de São Paulo. O projeto, com in-
vestimento de R$ 7,5 milhões em uma loja
de 1,6 mil metros quadrados, foi concebi-
do para abrigar o primeiro supermercado
"verde" do país, o que significou incor-
porar práticas sustentáveis na construção
e operação, como reaproveitamento da
água de chuva, adoção de madeira de re-
florestamento, processos de reciclagem e
aproveitamento de resíduos, concentran-
do práticas que o Grupo já adota.

Cristiane explica que a dificuldade
de fazer a comunicação visual era o fato
de as ações de sustentabilidade serem
pequenas e diversas. A solução encon-
trada, no entanto, permitiu que o cliente

encontrasse um ambiente de troca de
informação, que convida a refletir sobre
as práticas sustentáveis. Cristiane diz
que o cliente, como se participasse de
um enredo, percebe o diferencial desde
o estacionamento, onde há vagas para
veículos movidos a biocombustível. As
chamadas para ações sustentáveis tam-
bém permeiam o percurso de compras
e o Grupo espera assim ter criado uma
experiência diferencial para o cliente. A
idéia com o investimento é também con-
seguir para a loja um certificado interna-
cional de operação sustentável, o que vai
valorizar o trabalho de marketing.
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