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O setor supermercadista detém o conhecimento
das necessidades do consumidor e, por esse

motivo, tem grande potencial para lhe oferecer
serviços e fidelizá-lo

POR DENISE TURCO



m um cenário em que os produtos e preços ofereci-
dos nas lojas são muito semelhantes, oferecer servi-
ços passou a ser uma necessidade para as empresas
competirem no mercado. E o varejo, principalmente

o segmento de supermercados, está em situação privilegiada
pois está próximo do consumidor e conhece seus desejos.

Oferecer serviços por meio do varejo é uma tendência.
No exterior isso é muito forte. Em algumas lojas da Tesco,
maior rede de supermercados do Reino Unido, os produtos
que ficavam no check-out (goma de mascar, caneta, pilhas.
etc.) foram substituídos por folhetos que informam sobre os
serviços oferecidos ao cliente", conta o diretor Sênior, Luiz
Góes, da Gouvêa de Souza & MD (GS&MD), consultoria
especializada em varejo.

Nesse contexto, o desafio dos supermercados é ampliar o
leque de serviços e aprimorar a qualidade do atendimento ao
cliente. "Serviço não é diferencial, é um atributo que a empresa
deve ter para continuar no jogo", acredita o coordenador do
curso de Gestão de Marketing de Serviços da Fundação Ar-
mando Alvares Penteado (FÃ AP), Richard Vinic.

"Quanto mais comodidade o supermercado proporcionar
ao cliente, mais fiel ele será. Por meio dos serviços, o cliente
percebe que a loja o ajuda a economizar tempo e a valoriza
ainda mais", afirma o gerente Geral do Delta Supermercados,
do interior de São Paulo, Wilian Arai.
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"O consumidor quer mais do que preço,
Ha muitas oportunidades no setor de ser-
viços e muita gente ainda não se deu conta
disso';, reflete o diretor da área de Serviços
do Carrefour, Paulo Renato Silveira.

A demanda por serviços aumentou no
País em virtude das transformações que
desde os anos 1990 ocorrem na economia
e no comportamento do consumidor, que
passou a avaliar racionalmente a aplica-
ção de seus recursos. Entre os fatores que
contribuíram para isso, Vinic, da FAAP,
enumera a abertura da economia, a cria-
ção do Código de Defesa do Consumidor,
o aumento da renda das classes C e D, a
mudança do papel social da mulher e a
criança com mais voz no consumo.

O setor de supermercados está à
frente de outros segmentos no que diz
respeito ao entendimento das necessi-
dades do consumidor. No entanto, na
opinião do professor da FAAP, é preciso
aproveitar essa expertise para aprimorar
o atendimento ao cliente.

As lojas podem recorrer a soluções
simples, mas que fazem grande diferença
para o consumidor, acredita o professor
de Marketing da Faculdade de Econo-
mia, Administração e Contabilidade da
Universidade de São Paulo (FEA/USP).
Marcos Cortez Campomar. Alguns exem-
plos são atendimento mais rápido nos
caixas e equipes para orientar os clientes
nas filas e no estacionamento.

A supervisora dos Convênios APAS,
Priscila Macca. ressalta que vários su-
permercados estão agregando oportu-
nidades ao trabalhar com recarga de
celular, vale-gás, serviços financeiros
ou abrindo restaurantes na loja. ÍLCom
a recarga de celular, por exemplo, ganha
o supermercadisía e ganha o consumi-
dor", avalia.

Outro desafio do setor é aliar servi-
ÇO a entretenimento. "O brasileiro tem
maior expectativa de vida que antes e
mais tempo e dinheiro. Portanto, ele bus-
ca contato com empresas que ofereçam
produtos e serviços que proporcionem
uma experiência prazerosa c descontraí-
da", ressalta Vinic.

Para proporcionar uma boa experiência de compra para as
750 mil pessoas que circulam nas 18 lojas do DB Supermer-
cados, de Manaus (AM), a empresa investe na melhoria do
atendimento ao consumidor. Atualmente o objetivo do DB é
acabar com as filas no caixa por meio do programa Fila Zero.

"Investimos em tecnologia para realizar análises do
fluxo de atendimento no check-out e redimensionamos as
equipes de funcionários nos horários de picos. Mas quan-
do as filas estão maiores servimos café, água e fazemos

brincadeiras para entreter os clientes", conta o gerente
de Marketing da rede, Guto Corbett. A rede também inves-
te na formação dos funcionários.

As filas preocupam tanto a empresa que, até o fim do
ano, o DB utilizará leitores óticos sem fio. Com isso, um
operador atenderá o cliente na própria fila sem precisar
passar no caixa e sem esperas. Outros serviços do DB são
rádio indoor, sushiman, sommellíer, serviço de garantia
estendida e Cartão Clube Demais.



Para oferecer comodidade e conveniência para o con-
sumidor, a rede Serve Todos, com cinco lojas em Garça e
Pirajui (SP), oferece facilidades como recarga de celular e
pagamento de contas. "Aqui os clientes não enfrentam
grandes filas e não precisam se limitar aos horários de
funcionamento dos bancos", afirma o diretor Erlon Godoy
Ortega. Em uma das unidades, o Serve Todos possui cy-
bercafé, restaurante e caixa eletrônico. A intenção é ado-
tar esse modelo em todas as lojas.

"Hoje a margem de vendas é baixa e por meio dos
serviços é possível incrementar a receita. Nosso maior
ganho com a oferta de serviços é o aumento do fluxo de
clientes na loja", afirma Ortega.
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O professor da FAAP diz que há
clientes dispostos a pagar pelos serviços
e outros, não; afinal as pessoas vão ao
supermercado com objetivos diferentes
(comprar alimentos, fazer refeições, ir
ao caixa eletrônico, etc.). ;Se a empresa
sentir que o consumidor está disposto a
pagar algo a mais - nada abusivo, é claro
- invista em serviço", aconselha.

Entrega em domicílio, melhoria de
atendimento, refeições, turismo, droga-
ria, serviços financeiros, cartões, clube
de fidelidade, novos formatos de loja.
A lista de serviços existentes nos su-
permercados é extensa e alguns exem-
plos de sucesso podem ser conferidos
nesta reportagem.

A — Oferecer ser-
viços que não estejam ligados direta-

mente à atividade principal do super-
mercado é uma tendência mundial ,
segundo a pesquisa Ipsos Shopper &
Retail, realizada em fevereiro de 2008.
"O varejo é uma marca e isso significa
que tem capacidade de vender produ-
tos e serviços. Na Europa, um grande
varejista tem 80% dos produtos de
marca própria e oferece serviços mé-
dicos e financeiros, entre outros'', re-
lata a diretora de Shopper & Retail da
Tpsos, Sônia Bittar. E mais: os serviços
oferecidos não precisam necessaria-
mente estar dentro dos limites físicos
da loja; o importante é ter a marca do
varejista.

"No Brasil, 58% dos consumidores
apreciam a idéia de o supermercado ofe-
recer serviços que não estejam relacio-
nados com o core busincss", conta Góes,

A rede, com 30 lojas no interior
de São Paulo, lançou recentemente
a campanha Superfácil, para divul-
gar ao consumidor que a empresa
pode ajudá-lo a tornar sua vida
mais prática com serviços como
caixa eletrônico, pagamento de
contas, recarga de celular, entre ou-
tros. "São serviços que fazem com
que o cliente não venha buscar
apenas ofertas, mas que ele ganhe
tempo", afirma a gerente de Marke-
ting, Elke Hermann.

A empresa formou um comitê,
do qual participam representantes
das áreas de operações e marke-
ting, para desenvolver os serviços.
Dessa forma, vários projetos estão
em andamento como, por exemplo,
o serviço de lavagem de carro no
estacionamento, implementado ini-
cialmente em seis unidades. Outra
loja da cidade abriga um quiosque
com oferta múltipla de serviços -
revelação de foto, chaveiro e recar-
ga de cartucho de impressora. O in-
tuito é colocar a marca Gimenes
neste quiosque de serviços. Tam-
bém estão em fase de implantação
o vale-gás e a venda e entrega em
domicilio de água em galão.



Com o objetivo de oferecer mais do que produtos aos 600 milhões de
clientes atendidos por ano, o Carrefour adotou em suas lojas o conceito do
one stop shop, ou seja, em uma única parada o cliente compra alimentos e
medicamentos, reserva pacotes de turismo, abastece o carro, revela fotos, etc.
A oferta de serviços, que já atinge um faturamento de RS 2 bilhões, é tão
importante para a empresa que a rede criou recentemente uma divisão
específica para o desenvolvimento dessas soluções.

Aproveitando o crescimento dos setores de informática e eletroeletrônicos,
a empresa desenvolveu há menos de um ano um serviço chamado Connect. O
pacote de serviços pagos pelo consumidor abrange instalação e
configuração de computador, instalação de rede de internet sem fio, nome
theater e televisores e assistência técnica. Desde o começo do ano já foram
realizados 5 mil atendimentos por meio do Connect.

Outra aposta é a abertura de postos de gasolina e lojas de conveniência fora
dos hipermercados. "O Carrefour tem marca própria de produtos e de serviços.
Com isso criamos um elo cada vez mais forte com o consumidor", ressalta o
diretor da área de Serviços do Carrefour, Paulo Renato Silveira (foto).
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As boas práticas resistem às mudanças do mercada. Este é
o caso do clube de fidelização Bomclube, da rede Bompreço,
presente em toda a Região Nordeste. O clube existe há 13
anos e o Wal-Mart, depois de adquirir o Bompreço em 2004,
decidiu mantê-lo.

O clube funciona da seguinte maneira: o cliente acumula pon-
tos (cada real eqüivale a um ponto) que podem ser trocados por
produtos nas lojas do Bompreço ou por assinatura de revistas,
milhas aéreas, ingressos de cinema. "O objetivo do Bomclube é
oferecer entretenimento", conta o diretor de Programas de Fide-
lidade do Wal-Mart Brasil, Denílson Claro (foto).

Com 3 milhões de sócios, o Bomclube detém 80% da venda
do BomPreço. Atualmente o Wal-Mart está inovando o programa
e em outubro estenderá o clube para suas bandeiras no Sul do
País (Mercadorama, Nacional e Big),

Crianças são muito bem-vindas ao Santa Cruz Super-
mercados, com quatro lojas em Votuporanga (SP), en-
quanto seus pais fazem as compras. O Cantinho da Crian-
ça funciona no mezanino de uma das lojas e possui 25
mesas, cama elástica, computador com acesso controlado
à internet, videogame, aparelho de DVD e banheiro proje-
tado especialmente para os pequenos. O espaço tem ve-
dação acústica para a criançada fazer barulho à vontade.
O diretor do Santa Cruz, Renato Gaspar Martins, explica
que percebeu que aos sábados à tarde o espaço ficava
ocioso e, por isso, decidiu há poucos meses alugar o Can-
tinho para festas infantis.

Outra inovação é que o supermercado passou a oferecer
coffee break para empresas da região. "Inicialmente nossa

idéia era incrementar as vendas da padaria. Depois coloca-
mos um funcionário à disposição para atuar como copeiro no
evento e acabamos criando um serviço", conta Martins.

O Santa Cruz também vai, literalmente, até os clientes. A
cada 15 dias, aos sábados, a empresa envia um ônibus às
cidades vizinhas, num raio de 40 quilômetros, para buscar
os clientes. O ponto de encontro geralmente é a praça da ci-
dade. Martins destaca: "O serviço desperta o interesse de
consumidores que não têm carro e ao mesmo tempo divulga
a loja nas cidade vizinhas".

A inspiração para as inovações, garante Martins, vem do
contato com os clientes e da participação em feiras de ne-
gócios, que possibilita a troca de experiência com outros
s u p er merca dista s.
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Com quatro lojas em Piracicaba
e Charqueada (SP), a empresa
aposta na prestarão de serviços
para fidelizar seus clientes. Além de
atuar como correspondente bancá-
rio, a empresa implantou em parce-
ria com a MasterCard Maestro o
Compre e Saque, que funciona da
seguinte maneira: ao gastar um va-
lor mínimo de 20 reais no cartão de
débito, o consumidor pode sacar
100 reais. "Este é um serviço im-
portante porque não há muitos cai-
xas eletrônicos na cidade. Além
disso, evitamos o excesso de di-
nheiro no caixa e o cliente acaba
gastando mais na loja para poder
sacar o dinheiro", ressalta o geren-
te Geral, Arai.

Um espaço com restaurante, ca-
feteria e computadores com acesso
gratuito à internet, instalado em uma
das quatro unidades do Delta, con-
tribui para gerar maior tráfego de
clientes. Delivery, vale-gás e recarga
de celular são outros serviços ofere-
cidos pelo Delta aos consumidores.

citando estudo recente da GS&MD. A
mesma pesquisa revela que os brasilei-
ros ainda não associam a prestação de
serviço a uma marca. Porém, o estudo
indica que 70% dos entrevistados estão
dispostos a desfrutar de serviços ofere-
cidos por um estabelecimento em que
confiam. Segundo Góes, as marcas de
confiança para o consumidor são aque-
las com maior potencial de sucesso na
oferta de serviços.

Outra tendência c a ampliação da
oferta de serviços financeiros com foco
na classe C, afirma o diretor-executivo de
Marketing, Parcerias e Novos Negócios
da Cetelem, Franck Vignard-Rosez. A
Cetelem é uma financeira francesa, dona
da bandeira de cartões Aura e que possui
joint venture com a bandeira de cartões
de crédito do Carrefour.

"Para muitos brasileiros das classes
populares, consumir significa ir ao su-
permercado. Então, este é um poten-
cial canal para o consumidor de classe
média encontrar soluções financeiras",
afirma Vignard-Rosez. O varejo leva
algumas vantagens em relação a ban-
cos e financeiras no que diz respeito a
serviços, mostra a pesquisa Observador
Cetelem 2008. Na visão do consumidor,
bancos e financeiras têm imagem de
agressividade, cobram tarifas elevadas
e obtêm lucros altos.

O leque de serviços financeiros que
podem ser associados ao cartão do su-
permercado inclui seguros de proteção
financeira, compra garantida, seguro re-
sidencial, assistência hospitalar e aplica-
ções (títulos de capitalização).
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