
VIVA A DIFERENÇA!
Supermercados usam
criatividade na busca
por diferenciais para
atrair o consumidor
e fidelizá-lo

POR NEIDE MARTINGO

"a disputa pelo cliente, vale tu-
do. Além de produtos exclu-
sivos, promoções imperdíveis
e preços camaradas, cada su-

permercado apela para a criatividade e
oferece serviços para fidelizar cada vez
mais o exigente consumidor. Afinal, não
hasta abastecer as prateleiras e atender
bem - a concorrência no setor tornou-
se uma das mais fortes, e é um desafio
ganhar a confiança de quem tem vários
locais para fazer as compras.

•Por isso, cada bandeira desenvolve
uma maneira diferente de se fixar no gos-
to e na mente das pessoas. O Grupo Pão
de Açúcar aposta na paixão pelos vinhos
e na preocupação com o meio ambiente
para conquistar o público.

Há dez anos, a empresa coloca à dis-
posição dos freqüentadores alguns aten-
dentes de vinho em 90% das lojas. "É
um serviço diferenciado. Os atendentes
foram treinados e formados pelo enófilo
Carlos Cabral, que estuda o assunto desde
1969. Os funcionários estão capacitados
para orientar o cliente sobre qual vinho
é melhor saborear, levando em conta o
clima frio ou quente ou o tipo de refei-
ção, por exemplo. Eles vão saber como
harmonizar a bebida com diferentes car-
dápios e tipos de prato", afirma o diretor
de Operações do Pão de Açúcar, João
Edson Gravata.

"O Pão de Açúcar oferece uma grande

variedade de vinhos. A assessoria dos mais
de cem atendentes é muito importante.
Eles se identificam ao cliente e se dispõem
a ajudar na escolha do produto, oferecen-
do as melhores oportunidades e buscando
proporcionar uma excelente experiência
de compra", detalha Gravata.

Outra ''exclusividade" do Pão de Açú-
car são as estações de reciclagem, serviço
oferecido em parceria com a Unilever. Os
clientes podem depositar papel, plástico,
metal, vidro e óleo de cozinha usado. Até
as estações, lançadas em outubro de 2008,
são feitas de material reciclado. Tudo o
que é arrecadado nesses locais é doado
a cooperativas de catadores, e a renda é
revertida para os cooperados. "Além do
caráter social da ação, com geração de em-
prego e renda, as estações de reciclagem
contribuem para a preservação do meio
ambiente,promovendo a conscientização
das pessoas para o devido descarte de ma-
teriais recicláveis, poupando mananciais e
aterros sanitários", diz Gravata.

Ele cita alguns exemplos da impor-
tância do projeto: l tonelada de papel
reciclado evita o corte de até 20 árvores,
economiza 50% de energia elétrica, l0 mil
metros cúbicos de água e 2,5 barris de

petróleo. Jã a reciclagem de l tonelada
de plástico economiza 130 quilos de pe-
tróleo. "As estações de reciclagem estão
presentes em quase todas as lojas da rede
- e ficam perto da residência dos clientes.
É uma forma de eles se relacionarem com
o supermercado."

Segundo Gravata, não adianta a em-
presa ter uni discurso de preservação do
meio ambiente se não tiver programas
que reforcem, na prática, a preocupa-
ção com a ecologia. "Além de priorizar
a sustentabilidade, o programa gera
receita para as pessoas que vivem da
coleta dos produtos."

PREÇO BAIXO - Uma das melhores
formas de ganhar o consumidor é mexer
com a chamada parte mais frágil dele: o
bolso. Pensando nisso, o Wal-Mart co-
munica que o preço baixo é a bandeira
da empresa. O diretor de Experiência
com o Consumidor, Marcos Carvalho,
diz que essa é a missão dele dentro da
empresa: montar o departamento que
proporciona o preço mais baixo. Ele
detalha que é feita uma pesquisa em
supermercados concorrentes em todas
as regiões do País. "A equipe é forma-
da por 40 pessoas. Os valores marcados
nas etiquetas de mais de 2 mil itens são
checados todos os dias. Os produtos têm
que ser divididos em cestas, e é destaca-
da a importância de cada uma delas na
vida do consumidor", detalha,
. Carvalho afirma, orgulhoso, que os

preços podem ser até 10% menores em
comparação com os de outras redes. "Não
adianta, por exemplo, vender por 40%
menos um produto se essa diferença tem
que ser compensada em outro item. Não
é uma vantagem para o consumidor. A
idéia é conseguir a confiança do cliente.
Por isso é importante a pesquisa: com ela,
é possível saber o preço de um determina-
do produto nas regiões brasileiras e ofere-
cer o menor valor. Esse trabalho começou



Carvalho, do Wal-Mart: valores marcados nas etiquetas de mais de 2 mil itens são checados diariamente

há seis anos. Os preços são ajustados qua-
se que diariamente", garante.

Carvalho reconhece que, para manter
a bandeira do preço baixo, a empresa cor-
re o risco de, às vezes, sacrificar a margem
de lucro. "É preferível diminuir o ganho
do que perder o cliente. Se um supermer-
cado não oferece um diferencial, está fora
do jogo."

MARCA PRÓPRIA - O Carrefour
adotou a marca própria como carro-chefe
em várias frentes, não só cm produtos ali-
mentícios. A empresa desenvolveu itens
como produtos de limpeza, pet, material
escolar, automotivos e até bicicletas com
a grife Carrefour. Só na categoria ali-
mentos, oferece mais de 900 produtos,
dos quais 300 são da linha Viver, para
atender o consumidor que se preocupa
com alimentos saudáveis - são light, diet,
orgânicos, funcionais, à base de soja e ze-
ro. O diferencial é que o preço deles é ate
30% mais baixo em relação aos líderes
de mercado.

A marca própria que cuida da beleza

do freqüentador do Carrefour c a Lês
Cosrnetiques, voltada ao cuidado com
cabelos, pele e corpo feminino e masculi-
no. São xampus, condicionadores, cremes
para hidrataçào, cremes para pentear sem
enxágue, desodorantes, sabonetes líqui-
dos, protetores solares e gel pós-sol.

O bazar também tem novidade: a
Casa & Deco é a marca que está em
presentes, móveis, aparelhos de jantar,
jogos de panelas, inclusive de inox, fa-
queiros, utensílios de cozinha e cutela-
ria. O design é diferenciado e os produ-
tos se caracterizam pelo custo-benefício:
saem, em média, por 10% menos em
comparação aos concorrentes. Quem
quer decorar a casa tem à disposição
nas lojas do Carrefour a linha Jardim
& Deco, com móveis para jardim, va-
randa e piscina, além de 80 referências
em peças como sofás, mesas, cadeiras,
carrinho-bar, banco e banqueta. Há
quatro opções de materiais: madeira,
bambu, ratan sintético e alumínio.

Os fãs de esporte encontram a Top
Life, que oferece a linha de futebol, com

bolas e luva de goleiro, e acessórios para
musculação e tênis de mesa, como raquete
e bolinha de pingue-pongue. A novidade
fica por conta das bicicletas do Carrefour
para homens, mulheres e crianças. O con-
sumidor encontra também capacete, luva,
buzina, entre outros itens. O setor têxtil
está representado pela grife Tex, com
moda, lingcrie e cama, mesa e banho. Os
produtos de informática foram batizados
de First Line na grife do Carrefour.

INDEPENDENTE - A exclusividade
está em cada canto na Casa Santa Lu-
zia. A nutricionista Ana Fanelli diz que
as prioridades da loja são a variedade e
qualidade de produtos e o bom atendi-
mento. A casa tem 15 mil itens e só tra-
balha com equipe própria, treinada pela
empresa. Até os promotores de produtos
são funcionários da Santa Luzia, não da
indústria. "Na verdade, não temos vende-
dores, e sim consultores que atendem os
clientes, gente especializada em cada pro-
duto. Na adega, por exemplo, o gerente,
que é enólogo, treina os atendenles. Além
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GESTÃO.., operação

disso, eles fazem cursos para reciclar in-
formações", detalha Ana.

No mezanino, os clientes encontram
opções de alimentos orgânicos e especiais,
para consumidores que têm intolerância
à lactose, por exemplo. A novidade é que
duas nutricionistas ficam no espaço o
tempo todo. fornecendo informações so-
bre o preparo dos produtos, entre outras.
"Quem tem qualquer problema de saúde
pode trazer a receita do médico, e, baseada
nela, a nutricionista vai dar as orientações
sobre os alimentos. Todos os produtos são
feitos na Santa Luzia e fazem parte da li-
nha da marca própria", detalha Ana.

Os pratos prontos congelados também
são preparados lá mesmo. "São opções
simples para o dia a dia, como arroz e
feijão, ou mais elaboradas, corno bobó de
camarão, vitela e cordeiro. A marca pró-
pria garante a qualidade do produto."

A Santa Luzia tem uma área de produ-

ção e, por isso, consegue oferecer outras
exclusividades. "Como somos também
importadores, é possível criar um mlx de
frutas secas numa embalagem especial,
em pequenos pacotes. Alem disso, há itens
diferenciados, como o amendoim sem sal
e sem pele e o pistache motdo. Graças
à infraestrutura de produção, o cliente
só encontra esses produtos aqui", diz a
nutricionista.

O segredo de oferecer as exclusivida-
des que os consumidores querem encon-
trar Ana não se importa de contar. "A
empresa é familiar. Os donos e gerentes
conversam com os clientes na loja e des-
cobrem do que eles precisam e o que an-
seiam ver nas prateleiras."

ESFORÇO - Para o professor do
Instituto Provar, da Faculdade de Eco-
nomia e Administração da Universidade
de São Paulo (FEA/USP), Nuno FouLo,

os supermercados têm
que se diferenciar de
alguma forma para ter
sua participação no se-
tor. "É necessário um
esforço para isso. Para
tanto, existem alguns
eixos que podem ser
seguidos", diz.

O primeiro deles,
de acordo com o pro-
fessor, é o diferencial
de preço. <LO que in-
teressa mesmo para o
cliente é se ele vai pa-
gar menos comprando
a mesma coisa e com a
mesma qualidade. Isso
é concreto na cabeça
do consumidor."

O u t r o aspecto
apontado por Fouto é
a rede ser melhor em
determinada categoria.
"Existem lojas que só
vendem produtos es-
portivos, por exemplo
- e lá se encontra tudo
dentro desse universo.
Para os supermercados,
não é diferente. Se a
empresa se propuser a

ser o parâmetro em bebidas, vai conseguir
fidelizar o consumidor. Com o tempo, ele
não comprará o item sem, pelo menos, dar
uma passada numa das lojas da marca. Es-
se diferencia! faz o sucesso do varejo."

Ser o local onde é realizado o lan-
çamento dos produtos fabricados pelas
indústrias também é um dos eixos des-
tacados pelo professor corno um dífe-
renciador no setor - o sinônimo de uma
tendência. "Se os consumidores tiverem
certeza de que naquela determinada rede
vão encontrar a novidade de uma empre-
sa de computadores. eles.vão aparecer.É
a idéia do fashion, do novo", diz Fouto.

O último item - o de atendimento e
prestação de serviços - é dividido em
dois pelo especialista. Ele destaca que
as pessoas têm cada vez menos tempo
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para as compras. "Muitas empresas ain-
da insistem em tentar fazer com que o
consumidor fique dentro da loja por um
longo tempo. Não há nada mais antigo
do que isso."

Segundo o professor do Provar e da
FEA/USP, os funcionários devem ser
especialistas nos produtos que estão
vendendo - saber tudo sobre o funcio-
namento deles e qual c a melhor forma
de utilizá-los. "Se o consumidor quer
comprar um vinho, vai encontrar várias
opções na prateleira. Aí entra o consultor,
que vai dar todas as dicas para o cliente
ao descobrir a necessidade dele - até se a
bebida for um presente para alguém, não
para consumo próprio."

A rapidez é outra prioridade que tem
que ser oferecida ao freqüentador do su-

permercado. "O cliente deve encontrar o
que procura com facilidade, ser bem aten-
dido e, na hora de pagar, não pode haver
complicação. Muita gente fica irritada
com demora. Se o consumidor resolver
tudo de forma ágil, sempre voltará para
comprar", afima Fouto.

Esses são os eixos nos quais devem se
basear os serviços exclusivos dos super-
mercados. "Mas não adianta a empresa
ter por objetivo ser. excelente em tudo.
Isso é extremamente difícil. É possível
prestar um ou outro serviço muito bem,
Mais do que isso, a vantagem vai desapa-
recer. É a escolha de um único eixo que
traz o diferencial, a lembrança na mente
do consumidor. Oferecer um serviço de
qualidade, ser o paradigma dele é a chave
para fidelizar os clientes", ressalta.

Para Fouto, a concorrência no setor su-
pcnnercadista é muito acirrada. Diante
disso, ele diz que uma rede fica de olho
no que a outra faz, e reage - mas sem ir
atrás de um diferencial. "É preciso bus-
car características que possibilitem ao
consumidor fazer a diferença e destacar
determinada marca na hora de fazer as
compras. Se todas as redes ficarem atrás
de uma estratégia, as vantagens somem. A
criatividade não pode ser esquecida." tfi
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