
Consumidores
GlobaisMilhões de brasileiros viajam

todos os anos para o exterior.
Sabe o que eles trazem na

bagagem? Tendências. Sabe o
que fazem com a experiência de

consumo? Influenciam outras
pessoas. Veja como aproveitar a

opinião desse público.

ndréa passou duas temporadas nos
EUA em programas de trabalho.
O casal Alexandre e Adriana Scar-
pato morou três anos no Canadá.
Esses e outros brasileiros, quando
voltam para o Brasil, chegam com

nova visão de lojas, produtos,
atendimento e serviços. E voltam loucos para encontrar
um pouquinho das novidades nos supermercados daqui.
Se você pensa que eles representam uma minoria, calma!
Não é bem assim. Perto de cinco milhões de pessoas saem
todos os anos em viagens turísticas internacionais, segun-

do a Empresa Brasileira de Turismo. Esse número
deve crescer entre 20% e 30% nos próxi-

mos anos, de acordo com a As-
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sociação Brasileira de Agências de
Viagens. Some a esse contingente 40
mil brasileiros, entre 24 e 32 anos,
que deixam o País anualmente para
participar de intercâmbios de estu-
do em outras nações, estudantes de
mestrado, doutorado e pós-douto-
rado. Adicione também o número
de brasileiros que viaja a trabalho
e participam de congressos e feiras.
Vivemos num mercado globaliza-
do, certo? São milhões de pessoas,
com novas expectativas de consu-
mo e com capacidade de influência
sobre outros brasileiros, inclusive
os de baixo poder aquisitivo que
lhes prestam serviço ou com quem
trabalham. Por que você acha que
orgânicos, azeites, queijos nobres e
vinhos se popularizaram no Brasil?
Além da ação de chefs, que difun-
dem as novidades até chegarem às
quituteiras dos programas de TV,
não se pode negar a própria oferta,
gerada por importados e produtos
nacionais. Mas os "viajados", a maio-
ria das classes A e B, podem ajudá-
lo a identificar tendências.

LOJAS PARA O PUBLICO A E B
Elas já ouvem e atendem os "viajados"

Algumas empresas já entenderam
o papel dos "viajados". É o caso do
supermercado Palato, de Alagoas,
que reúne seus clientes para discu-
tir mix e serviços. "Quando o
cliente viaja para o exterior, busca
uma experiência diferente. Busca-
mos reproduz na loja essa experi-
ência", explica Charles Rozen-
baum, gerente de marketing. Não
é à toa que, do total de 20 mil itens,
mais de 50% é de importados.

Outra loja procurada pelo públi-
co "viajado" é a paulistana Santa
Luzia, que conta com mix e atendi-
mento "internacionais". Nas prate-
leiras, encontram-se itens como a
geléia de vinho Malbec. Hoje, um
dos desafios de Ana Maria Lopes
gerente de maketing do estabele-
cimento, é viabilizar o fatiamento
de pães para oferecer o produto
no corte e na quantidade

desejada pelo cliente. Exatamente
como existe no exterior.

AS DEMAIS LOJAS
Como conhecer as novas tendências

As lojas que não atendem o públi-
co A e B devem conhecer as pre-
ferências dessa clientela. Convide
pessoas "viajadas" para uma con-
versa informal sobre o que mais as
impressionou no exterior. Consul-
te revistas de culinária e estilo de
vida. Assista a programas de TV
de chefs renomados e a programas
de TV por assinatura. Para iniciá-
lo nesse novo universo, veja o de-
poimento de alguns "viajados" e
entenda o que é possível realizar
ou adaptar para a sua loja. Com
algumas idéias, você poderá ofere-
cer uma loja "internacional"!



Andréa Reis, 20 anos,
estudante de hotelaria
A paulista Andréa esteve nos EUA
dois anos seguidos. Da última vez,
trabalhou numa estação de esqui por
três meses. Fazia compras semanais.

ONDE COMPRAVA

Em uma loja do Wal-Mart, no Estado
doWisconsin

O QUE MAIS COMPRAVA

Pratos prontos, cookies e donuts (doce)

DO QUE MAIS GOSTOU

» Variedade de produtos

» Comemorações de datas festivas e de
competições. "O time estadual de futebol
americano Green Bay Packers não chegou
à final, mas todos os produtos relacionados
ao time (camiseta, boné, caneca e outros
souvenirs) ficavam expostos na entrada da
loja, ao lado de produtos alimentícios e de
bebidas. Todos em embalagens-família,
para as pessoas assistirem aos jogos com os
parentes ou amigos," diz Andréa.

O que você pode fazer

Produtos práticos. Em qualquer lugar do mundo, o com-
portamento e o consumo dos jovens são muito parecidos.
Se sua loja está perto de escolas e universidades, ou encra-
vada num bairro onde existem "repúblicas" de estudantes,
dê especial atenção a produtos práticos e a guloseimas.

Apoio a competições locais. Valorize as competições lo-
cais. Decorar a loja e abrir pontos extras em eventos como
a final da Copa Libertadores da América ou o campeonato
local de futebol traz emoção à compra do consumidor. "E
isso estimula as compras por impulso", afirma Thiago Bur-
gers, consultor de marketing da Integration. Pequenas ilhas,
perto do açougue, com carvão, espetos e cerveja funcionam
bem nas comemorações esportivas. Pipoca, salgadinhos e
refrigerantes, expostos logo na entrada da loja, é outra al-
ternativa. Outra pedida é dar destaque para os produtos
da rotisseria, como tortas, sanduíches a metro, quichês e
croissants. Não se esqueça de decorar a loja com as cores
do time ou dos times. Além dos eventos esportivos, pense
nas datas históricas. Nos Estados Unidos, o 4 de julho mar-
ca a independência do país. Várias lojas são decoradas com
a bandeira nacional e vendem souvenirs, como camisetas
e bonés. Isso cria um clima de identidade e união entre as
pessoas e gera simpatia pela loja - ou seja, mais visitas.



Alexandre e Adriana Scarpato, 34 e
33 anos, profissionais de tecnologia
O casal morou três anos em Toronto, Canadá,
trabalhando na área de tecnologia de informação. Hoje,
vive em Jundiaí (SP) com os dois filhos.

ONDE COMPRAVAM

Faziam as compras do dia-a-dia no Food Basics, uma loja de hard
discount. Para as compras mais sofisticadas, iam ao supermercado
IGA Foods.

O QUE MAIS COMPRAVAM

Alimentos, bebidas, produtos de limpeza, higiene e beleza, artigos
de bazar. Tudo em pequenas quantidades.

DO QUE MAIS GOSTARAM

» Orgânicos, raros no Brasil entre 2001 e 2003, período em que
moraram fora

» Variedade de produtos, sobretudo de sorvetes, queijos e frios

» Qualidade dos hortifrútis

» Acesso a folhetos com informações sobre os produtos
- composição, nutrientes, modo de preparo, receitas

» Programas de incentivo ao uso de caixas, bolsas e carrinhos para
acondicionar as compras. Tudo para eliminar o uso das sacolas
plásticas. Questão que ainda não era discutida no Brasil.

O que você pode
fazer

Orgânicos e sacolas de compras.
Seguindo uma tendência mundial, as-
similada e difundida pelos "viajados",
os orgânicos e as sacolas ecologica-
mente corretas já desembarcaram
no Brasil. Prepare-se agora para no-
vas iniciativas que garantam saúde e
preservação do meio ambiente. Você
pode dar mais destaque aos produtos
benéficos ao organismo (veja as re-
portagens da série Saúde, publicadas
por SM). E pode difundir os nutrientes
de alimentos e bebidas, como já fa-
zem a rede paulista Pão de Açúcar e
a mineira Super Nosso. Elas expõem
cartazes (ou lousas) com informações
sobre a composição dos produtos - se
contêm ferro, vitaminas, cálcio, fibras
- nos setores de hortifrútis, açougue,
peixaria e queijos. Também distri-
buem receitas culinárias ou oferecem
dicas em seus tablóides sobre como
consumir determinados itens. Outra
idéia é adotar iniciativas sustentá-
veis de baixo custo. Crie, por exemplo,

um ponto para coleta de pilhas e
distribua folhetos de entidades
ecológicas com instruções sobre
coleta seletiva de lixo.







Rose Rienna,
60 anos,
produtora editorial
Com mais de 20 anos no
mercado de livros, Rose viaja a
trabalho para a Europa a cada
dois anos. Em junho, ficou um
mês na Itália e passou por Paris.

ONDE COMPRAVA

Em Roma, freqüentou as pequenas
lojas de bairro, que não são conhecidas
pelo nome, mas pelo atendimento. E
em Paris, visitou o Carrefour.

O QUE MAIS COMPRAVA

Aumentos de consumo imediato, como
tortas, pães e frios, além de produtos
de higiene e beleza

DO QUE MAIS GOSTOU

» Porções e pequenas quantidades
para consumo individual

» Atendimento rápido e eficiente dos
funcionários das lojas

» Auto-atendimento. O cliente passa
as suas compras num caixa automático,
paga e pode ir pra casa.

» Artigos de beleza de marcas famosas
(e caras), como Vichy e Lancôme.
No Brasil, essas mercadorias são
encontradas apenas em farmácias e
lojas especializadas.

O que você pode fazer

Embalagens pequenas. Alimentos em porções pe-
quenas é outra tendência a que você deve ficar atento.
Primeiro porque as famílias são menores, e há também
cada vez mais pessoas morando sozinhas. Segundo,
porque é a maneira de tornar acessíveis ao público de
baixa renda os produtos mais caros. Em lojas da peri-
feria de São Paulo, a rede Pão de Açúcar já vendeu pre-
sunto di Parma com sucesso porque oferecia pedaços
pequenos (baratos), que o consumidor conseguia pa-
gar. Bom atendimento é outra mercadoria de primei-
ra necessidade em qualquer lugar do mundo. Quanto
mais eficientes e simpáticos os funcionários, melhor a
relação do cliente com a loja. Já o auto-atendimento
é uma tecnologia que, em pouco tempo, deverá estar
no Brasil. Existem redes brasileiras testando o self-che-
ckout, pelo qual o cliente registra e paga as mercado-
rias, sem passar por um operador de caixa. Ainda é cedo
para prever se funcionará em todas as lojas, ou apenas
naquelas que atendem um público apressado e tecno-
lógico. Mas é bom ficar de olho.



Uma brasileira na Whole Foods
Saiba o que leva a rede americana Whole Foods, especializada em produtos

orgânicos e naturais, a aumentar suas vendas em cerca de 19% ao ano. E veja
também o que pode ser aplicado na sua loja.

AWhole Foods, 276 lojas
em 36 Estados america-
nos, deixou de ser o so-

nho de consumo da publicitária
brasileira Sandra Canada, 38 anos.
Casada, ela se mudou para Nova
Jersey, a 20 minutos de Nova Irque,
e hoje freqüenta as lojas da rede.
Boa parte do que encontra nesses
supermercados, Sandra espera en-
contrar no Brasil daqui a dois anos,
quando voltar. Mesmo sabendo
que o mercado nacional é diferente
do americano, ela conhece o espíri-
to empreendedor do varejista bra-
sileiro e aposta que o exemplo da
Whole Foods pode ser adaptado ou
recriado por aqui. Colaboradora de
Supermercado Moderno nos EUA, a
partir desta edição, Sandra dá seu
depoimento sobre a Whole Foods,
que classifica como "fabulosa".

ILUMINAÇÃO A loja que visitei, em
Nova Iorque, além de gigantesca e
diferente de tudo que já vi no Brasil,
é especial. A começar pela ilumina-
ção. Em vez da luz branca, distribu-
ída de maneira uniforme por toda a
loja, encontrei pontos alternados de
luz amarela e branca, que criam uma
ambientação agradável e acolhedora
e realçam a cor dos alimentos, tor-
nando-os mais apetitosos.

SOM AMBIENTE Outra boa surpre-
sa:nada da voz estridente de um
locutor. A loja oferece música
ambiente suave e constante, rara-
mente interrompida por avisos de
ofertas ou por recados a funcio-
nários. Tudo contribui para dar
um clima sofisticado, padrão em
todas as unidades.

REFEIÇÕES GOSTOSAS Em uma das áre-
as da loja, encontrei buffets com sa-
ladas, pratos frios e quentes. Cada
tipo de refeição fica em bancadas
independentes, no sistema self-ser-
vice, como dos restaurantes brasi-
leiros por quilo. O consumidor co-
loca sopa num pote descartável e já
encontra, numa bancada próxima,
o pão para acompanhar o prato. Há
ainda opções como macarronada,
estrogonofe, frango assado, peixes
e carnes vermelha. Na mesma área,



"O consumidor
coloca sopa
num pote
descartável

e já encontra,
numa bancada

próxima,
o pão para

acompanhar
o prato.

Pão italiano
da melhor
qualidade."

há também comida oriental. O
cliente se dirige ao sushi bar, faz o
seu pedido ou compra os chamados
"bento box" (caixinha que traz uma
combinação de pratos). Eu comprei
um "bento" com rolinhos de arroz,

atum e salmão (250 g) e paguei o
equivalente a R$ 18. Tudo organi-
zado, limpo e bem apresentado. E
também pode ser levado para casa
em embalagens térmicas.

Para divulgar sua idéia de alimen-

tação saudável, a rede aloca lousas
em lugares estratégicos da loja e ne-
las descreve a filosofia da empresa:
A comida não é fast-food. É de boa
qualidade para você se servir rapi-

damente. Não usamos adoçantes,
corantes, nem sabores artificiais ou
conservantes. Usamos óleos extraí-
dos naturalmente, carnes e alimen-

tos produzidos organicamente, sem

agrotóxicos. E todos os ingredientes
são selados e aprovados por nosso
controle de qualidade.

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO Escolhido O

prato, é só passar no caixa e se di-
rigir para a área de alimentação,
na qual as pessoas encontram as
mesas, os talheres e o guardanapo

de papel. Anexa a essa área há uma
geladeira, na qual estão expostas
garrafinhas de água dos mais dife-
rentes sabores, como maçã e man-
ga, além de sucos orgânicos em
caixinha. No mesmo setor, há um
balcão para servir sucos de fruta

orgânica, feitos na hora. A varieda-
de é espantosa e pode-se optar por
suco batido com água, leite inte-
gral, semi-desnatado ou desnatado,

ou ainda leite de soja. Eu comprei o
suco de frutas Berry Boost, mix de

amora, framboesa, morango, bana-
na e maçã, rico em vitaminas A, C
e E, sem açúcar. Paguei algo como
R$ 12 a garrafa de 450 ml.

VARIEDADE DE PRODUTOS O que tam-
bém chamou minha atenção foi a
variedade de opções de um mes-
mo produto. Encontrei mais de 20
tipos de café, de todo o mundo. Os
grãos ficam expostos em barris e

o balconista mói na hora a quanti-
dade desejada. Fiquei perdida en-
tre as inúmeras versões de farinha,
óleo, chá e leite, só para mencionar
alguns itens mais básicos.

EMBALAGENS Me impressionou ain-
da o tratamento ecológico dado às
embalagens. Todas elas, sejam de
plástico, papel ou papelão, trazem



a mensagem "recicle-me, por fa-
vor!" No caso do suco Berry Boost,
voltei outro dia à loja e devolvi a
embalagem. Um funcionário me
levou até o caixa e recebi um vale
no valor de US$ 0,05.

HORTIFRÚTIS Os produtos têm exce-
lente qualidade. Não existem ver-
duras com pontinhas queimadas
ou quebradas. As frutas não são
amassadas nem têm ranhuras ou
picadas de bichinhos. Sempre há
avisos por toda parte dizendo que
os alimentos são produzidos sem
agrotóxicos ou fertilizantes.

EDUCAÇÃO A Whole Foods procu-
ra criar no público o hábito de se
alimentar com produtos naturais
e formar novas gerações de con-
sumidores. Não é à toa que ven-
de livros "especializados". Caso
do Chicken on The Grill, com 100
receitas. Uma delas mostra como
preparar frango grelhado ou cozi-
do usando apenas ingredientes or-

gânicos. Outro livro, Green Babies,
Sage Moms, traz dicas de como as
mães podem ensinar seus filhos a
gostar de alimentação 100% orgâ-
nica. O que impressiona é a voca-
ção para vender saúde. E a preços
que garantem margens polpudas.
É um bom exemplo de como se
constrói e se mantém uma estraté-

Text Box
Fonte: Supermercado Moderno, ano 39, n. 8, p. 14-29, ago. 2008.




