
usadia é definitivamente uma das palavras
mais valorizadas no vocabulário da rede
Tauste. Velha conhecida dos consumido-
res de Marília (SP), a rede inaugurou, ao

final de junho, sua terceira loja. dessa vez em Bauru (SP).
Com 3.200 metros quadrados de área de vendas e muita
determinação em surpreender o consumidor, a nova uni-
dade conta com ambientações diferenciadas, atendimento
impecável e estímulos sensoriais que tornam a experiên-
cia de compra muito mais agradável.

Quando a rede resolveu fincar sua bandeira em Bau-
ru, o desafio parecia um dragão-de-sete-cabeças. O vare-
jo era dominado por gigantes internacionais e marcas re-
gionais. Quem olhasse o cenário, de longe, poderia jurar
que os donos do Tauste não estavam em seu juízo perfeito
para apostar boa parte de suas fichas em um mercado tão
concorrido. O fato é que o consumidor bauruense tinha
diversas opções de supermercado para visitar, mas sua ex-
periência de compra era comum, automática, sem novida-
des. Estava aí a oportunidade do Tauste.
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De acordo com Guilherme Rodrigues da Cunha, diretor de es-
tratégias de marketing, tal sensação de maior frescor e qualidade
foi devidamente comprovada em pesquisas quantitativas e quali-
tativas realizadas com os consumidores da loja. Guilherme relata
que realizou testes cegos com as hortaliças colhidas no Tauste e
em outras lojas de Bauru.

ELEGÂNCIA
QUE SEDUZ O CONSUMIDOR
Os estímulos continuam na adega, mobiliada em madeiras de

tons que predominam no ambiente e formam um casamento de
sucesso com o abrangente mix das garrafas. O cliente entra no es-
paço e sua percepção muda completamente, como se ele estivesse
visitando uma loja especializada em bebidas.

No centro da adega, o mobiliário é mais baixo em relação aos de-
mais, para que o consumidor visualize todos os produtos com des-
taque e confira o cross-merchandising com queijos, por exemplo, a
escolta perfeita para os vinhos de diferentes países, devidamente si-
nalizados para facilitar a compra.

Urna televisão LCD faz as vezes de sommelier eletrônico, es-
timulando a audição do consumidor e informando-o sobre os
vinhos e suas características. Em breve, será instalado um mo-
nitor touch. screen, que permitirá ao consumidor digitar o prato
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principal do seu jantar e receber uma sugestão do vinho ideal
para harmonização.

A padaria representa com orgulho o capítulo dedicado aos
estímulos do olfato. Afinal, quem resiste ao cheiro de pão
fresco, saindo do forno, junto com outras iguarias? Os estí-
mulos visuais não se limitam a exibir tantas delícias. Para va-
lorizar essa seção, os tons monocromáticos foram eleitos em
uma decoração que busca valorizar pães, bolos, doces e com-
panhia, junto com seus complementos, como geléias. chás,
cafés, leites, por exemplo.

SOLUÇÕES DE DAR ÁGUA NA BOCA
Ao fundo da loja, um espaço chama a atenção pelo seu mo-

vimento. É a rotisseria, devidamente amparada por mesinhas
que permitem ao consumidor fazer sua refeição na área de
vendas. O difícil é escolher, já que o cardápio é extenso, for-
mado por pizzas, sanduíches naturais, picanha, salmão, risoto
de camarão, itens regados a muita qualidade e preços com-
petitivos. A receita está dando o que falar na cidade e por dia
são servidas 500 refeições, informa o diretor de estratégias de
marketing do Tauste.

Outro estímulo que o consumidor recebe na área de vendas é
a simpatia do outro lado do "balcão". Guilherme comenta que
o treinamento orienta os funcionários a olhar todos os detalhes,
como se eles estivessem inaugurando a loja todos os dias. "Con-
versamos com nossos funcionários relatando o exemplo de su-
cesso da Disneylândia, onde tudo é planejado como se fosse
urna inauguração diária e os funcionários cuidam de todos os
detalhes para que o cliente sinta aquele momento de lazer corno
se fosse único", observa.

A ousadia dos donos da rede já mostra resultados. Guilher-
me revela que o Tauste é uma rede pequena, mas figura entre as
cinco maiores vendas por metro quadrado do Brasil. De acordo
com estimativas iniciais, a venda da loja de Bauru, em pouco
menos de 40 dias de portas abertas, já superou em 30% a loja de
Marília. O excelente resultado estimulou o plano de expansão
da rede que, em breve, vai inaugurar outra loja em sua cidade de
origem, Marília. Segundo Guilherme, a nova loja vai apostar na
oferta de qualidade, atendimento impecável e nos tais estímulos
sensoriais conferidos em Bauru.
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