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Assim como os maiores grupos varejistas dos Estados Unidos, a Macy's está enfrentando a 
retração econômica. E com as vendas mornas e o preço da ação fraco, a loja de 
departamentos está embarcando em uma estratégia "loja por loja" para atender os gostos dos 
clientes locais. 
 
Para ajudá-la a chegar lá, a Macy's recentemente se tomou a mais nova companhia varejista 
americana a contratar um grupo de pesquisas britânico chamado dunnhumby. Fundada em 
1989 pelos marqueteiros Edwina Dunn e Clive Humby, a dunnhumby não ajuda os varejistas a 
encontrar novos clientes. Em vez disso, ao digerir informações sobre transações com cartões 
de crédito e programas de fidelidade, a empresa revela fatos ocultos e lucrativos sobre os 
consumidores que seus clientes já têm, mas não conseguiam identificar. Ela pode informar 
quem poderá aproveitar uma determinada liquidação ou quem vai descartar a loja se um certo 
produto desaparecer das prateleiras. "Esse é um dos melhores serviços de inteligência 
disponíveis", afirma Deborah Weinswig, que acompanha o setor de varejo para o Citigroup. 
 
A dunnhumby começou pesquisando consumidores para empresas que trabalham com mala-
direta. Então, em 1995, recebeu uma ligação da Tesco. A gigante dos supermercados do Reino 
Unido queria que a dunnhumby a ajudasse a conhecer melhor os portadores de seus novos 
cartões de fidelidade, que oferecem aos clientes descontos especiais. 
 
Grande redes contratam a empresa de pesquisas britânica dunnhumby, que vem 
ajudando Tesco a traçar estratégias 
 
Impressionada pela maneira como a dunnhumby a orientou a elaborar cupons para os clientes, 
a Tesco adquiriu o controle da empresa em 2001. Desde então, a dunnhumby vem ajudando a 
Tesco a adivinhar o comportamento dos clientes de outras maneiras. Por exemplo, a rede de 
supermercados pretendia se livrar de um tipo de pão cujas vendas estavam fracas. Mas a 
dunnhumby constatou que o chamado pão de leite era um "produto de destino" para um grupo 
leal que passaria a fazer suas compras em outro local se o pão desaparecesse das prateleiras. 
A Tesco continuou vendendo-o. 
 
Em 2003, a rede de supermercados Kroger levou a dunnhumby para os Estados Unidos para 
uma pesquisa parecida. Através de uma joint venture em que a Kroger e a dunnhumby tinham 
uma participação de 50% cada uma, a dunnhumby executou o programa de cartão de 
fidelidade da rede de supermercados e a aconselhou sobre como melhorar as promoções nas 
lojas. A dunnhumby não leva todos os créditos, mas a Kroger vem se saindo bem desde então, 
com um aumento médio de 5% nas vendas das lojas já existentes nos últimos 12 trimestres, 
contra um número que no setor está em 2,7%. "Eles foram vitais em nos ajudar a criar um 
programa de fidelidade bem sucedido", diz Megham Glynn, uma porta-voz da Kroger. 
 
Agora, outros grande grupos varejistas americanos estão chamando a dunnhumby. A Home 
Depot está usando a companhia para ajudá-la a conhecer melhor a "carteira de profissionais" 
carpinteiros, instaladores de telhados, zeladores que gastam muito mais que o aventureiro de 
fim de semana médio. Simon Hay, diretor-presidente da dunnhumby USA, diz que a 
companhia está ouvindo representantes de cada ocupação para descobrir quais produtos eles 
gostam e o que querem ver mais nas lojas. A Home Depot poderá implementar essas 
sugestões nas lojas em que um grande número de profissionais fazem suas compras. 
 
A relação da dunnhumby com a Macy's é embrionária, mas a companhia de pesquisas já 
descobriu coisas em outros lugares que poderão ser úteis. Enquanto trabalhava com uma 
grande companhia européia de vendas por catálogo, a dunnhumby descobriu que os clientes 
de diferentes tipos de corpo não preferem simplesmente estilos de roupas diferentes; na 
verdade eles fazem compras em períodos diferentes do ano. Em uma nova estação, os 
consumidores mais magros compram antes. Os mais gordinhos assumem menos riscos, 
esperando até o fim da estação para ver o que será popular. A dunnhumby poderá ajudar a 
Macy's a descobrir costumes regionais. 



 
A companhia descobriu, por exemplo, que o consumidor magro compra roupas logo 
no lançamento das coleções 
 
A Macy's não discute suas relações com a dunnhumby. Mas como a companhia britânica 
concordou em não trabalhar com seus concorrentes, a rede de lojas de departamentos pode 
fazer sigilo sobre hábitos de seus clientes, ao contrário do que fazem concorrentes como a J.C. 
Penney, Nordstrom e Saks Fifth Avenue. Não dá para dizer se a Macy's conseguirá resultados 
ao estilo dos obtidos pela Kroger, mas no atual ambiente econômico, conhecer um pouco 
melhor o cliente não custa nada.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 set. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B4. 


