
Por Margareth Meza

Diante de uma concorrência implacável no varejo, em que as pessoas
têm diversas promoções ao seu dispor, muita informação e pouco
tempo, é preciso encontrar saídas que conquistem o cliente não
apenas pelo bolso, mas de tal forma que façam com que ele se torne
fiel aos seus serviços e mix. Missão árdua nos dias de hoje, mas não
impossível. SuperHiper conversou com especialistas e com
supermercadístas que conquistaram a lealdade dos clientes com ações
simples, criativas e inovadoras. Veja o que eles têm a dizer

O dicionário Aurélio mostra que uma pes-
soa fiel não falha e é alguém com quem

se pode contar. Nos dias de hoje, reunir esses
atributos em um cliente não é tarefa fácil, ain-
da mais diante da concorrência cada vez mais
acirrada no setor varejista. A oferta imensa
de produtos e a inauguração e ampliação de

unidades de negócios fazem do consumidor um
buscador permanente de preços, ofertas e van-
tagens e inevitavelmente ele passa a não fre-
qüentar sua loja o quanto você gostaria.

Para o professor do programa de mestra-
do em administração do Centro Universitário
da Faculdade de Engenharia Industrial (FEI) e



sócio da Contentos Consultoria em Marketing,
Braulio Oliveira, fidelidade pode ser definida
como o interesse do cliente em permanecer
relacionando-se com um produto ou empresa.
E não é só isso. Além de relacionar-se com a
marca, um cliente fiel a defende, indica e dis-
semina esse sentimento a outras pessoas.

Portanto, fidelidade não se resume a repeti-
ção de compra, que pode ser considerada um
indicador e não um fator que comprove a fideli-
zação total do cliente à sua empresa. Para con-
quistá-lo é necessário adotar estratégias bem
definidas. Algumas redes criam departamentos
específicos, outras optam por ferramentas tec-
nológicas, mas, segundo Oliveira, o segredo para
o sucesso de qualquer programa de fideliza-
ção é agregar valor ao seu negócio.

Valor
Oliveira explica que é possível criar valor tanto
com elementos tangíveis, como brindes, cursos
e descontos, quanto por meio de elementos
subjetivos, como glamour, status e diferencia-
ção. A chave é definir seu público-alvo e com-
preender o que ele realmente busca (veja box).

A rede carioca Zona Sul, com 30 lojas, 29
físicas na capital fluminense e uma virtual,
aplica bem esse conceito em sua operação,
para preservar seu público. Uma das formas
encontradas para atendê-lo a contento foi cri-
ar cargos específicos, apostando no atendi-
mento. Mas isso não começou agora e sim no
ano 2000. Hoje, 122 profissionais chamados de
"masters" recebem treinamento constante e
direcionado às áreas específicas em que cada
um atua: bebidas; queijos e frios; carnes e pei-
xes; azeites e especiarias; consumo local (pra-
tos prontos e outros) e Frutas, Legumes e Ver-
duras (FLV). Eles se tornaram especialistas e
indicam, por exemplo, o azeite certo para de-
terminado tipo de salada ou o vinho ideal para
acompanhar um prato específico.

"Nossa intenção é agregar valor aos pro-
dutos e serviços. Assim, oferecemos não ape-
nas o vinho, mas a harmonização com deter-
minado prato. Quando essas informações são
transmitidas aos clientes, a compra se torna
mais prazerosa e eles se tornam fiéis ao nos-
so atendimento", comenta o diretor comercial
Jaime Xavier. Tanto é verdade que a supervi-
sora dos masters da área de bebidas da re-
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Carreteiro exporta
para o mundo árabe

Jair Zille - Presidente da Carreteiro em
seu pronunciamento na Arábia Saudita

ACarreteiro Alimentos
está expandindo seus
negócios. Com mais de
25 anos de tradição na

indústria de cereais, a Carretei-
ro está conquistando o Brasil e o
mundo. Esta forte atuação é fruto
da experiência iniciada no merca-
dão de Madureira, onde o ainda
jovem Jair Camargos Zille, presi-
dente da indústria, deu seus pri-
meiros passos na comercialização
de grãos. Hoje a Carreteiro está
situada na Avenida Brasil 51000,
Campo Grande, Rio de Janeiro e
ocupa uma área de 74 mil m2.
Seu mix compreende aproxima-
damente 100 itens, englobando
arroz, feijão, café, entre outros.
Atualmente vem trabalhando
novos lançamentos de produtos
como pipoca para microondas e
recentemente relançou com suces-
so o azeite Pic Nic, o qual detém a
marca. E acabam de incluir em sua
linha de exportação itens como:
cereais para ração animal, ovos,
frango e carne bovina, todos com
a marca Carreteiro.

Com uma visão de longo alcance,
Jair Zille, percebeu as oportuni-
dades do mercado internacional.
Desta visão, surgiu a parceria com
a UDM Group Company da Ará-
bia Saudita.
A UDM Group é presidida por

Hani Rabie, um empresário alta-
mente reconhecido e atuante no
mercado árabe e com muito in-
teresse em grãos. A UDM é uma
das empresas mais bem sucedidas
da região e busca diversas mar-
cas pelo mundo para representar
no oriente médio. Com esta nova
parceria, os produtos
Carreteiro estarão sen-
do exportados para pa-
íses como: Egito, Líbia,
Iêmen, Omã, Kuwait e
Emirados árabes, que
além de grãos recebe-
rão: ração para peixe,
frango, ovos e carne
bovina.
Esta parceria com a
UDM Group foi uma
grande conquista de
reconhecimento e
aprovação para a Car-
reteiro. Através de um
convite feito pela Car-
reteiro, os empresários
árabes vieram ao Brasil conhecer
as instalações da fábrica e pude-
ram conferir todo o processo de
separação de grãos, infraestrutu-
ra, embalagem e ficaram surpre-
sos com a qualidade e tecnologia
de processamento dos
produtos. Após esta
visita, a Carreteiro
foi convidada a Ará-
bia Saudita para fazer
uma conferência sobre

a instituição e apresentar os pro-
dutos .
A Arábia Saudita e quase todos os
países do Oriente Médio são mui-
to carentes em recursos naturais
para plantio e criação de animais.
As condições climáticas extremas
e terra pouco fértil não permitem
uma produção muito extensa, por
isso a demanda de importação de
produtos é muito grande, princi-
palmente a respeito de ração ani-
mal e complementos para ração.
As solicitações são de grandes vo-
lumes, todos em nível de governo

Visita dos executivos da UDM a Carreteiro Alimentos.

e empresas privadas. Neste pri-
meiro contrato com a Carreteiro,
já estão previstos para exportação,
45 mil toneladas de milho para
consumo animal a pedido do go-
verno da Arábia Saudita e nego-
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Dr. Hanie Rabie, Dr M. Al Maymoony, Jair Zille e Aguinaldo Jacob.

Sua excelência o Gerente Geral Engenheiro Ben Walid Abdul-Karim Al-Kheraigi
de uma das organizações estatais do governo da Arábia Saudita e Jair Zille.

ciações para pedidos futuros de
mais 60 mil toneladas. Também
estão previstos contratos de 5 mil
toneladas de farelo de arroz e l
milhão de toneladas de trigo, tota-
lizando 11 embarques ao longo do
ano de 2010.
Esse relacionamento com os em-
presários árabes foi resultado de
grandes investimentos e novas

contratações na área de comércio
exterior. Segundo a diretora de ex-
portação da Carreteiro, Creuzilene
Carneiro, a empresa tinha interesse
na Arábia Saudita, mas achava um
pouco difícil alcançar o mercado
por ser um país de cultura fechada
e ter exigências e padrões de quali-
dade diferentes. Porém, ao conhe-
cer o representante da UDM, per-

Jair Zille e Dr. Hani Rabie celebrando a
parceria.

Sua excelência o Gerente Geral Engenheiro
Ben Walid Abdul-Karim Al-Kheraigi de
uma das organizações estatais do governo da
Arábia Saudita e Jair Zille.

ceberam o quanto ele era influente
no Oriente Médio e o convidaram
a vir ao Brasil conhecer a empresa.
Dr Hani Rabie, ao chegar, já trazia
contratos e pedidos de fornecimen-
to para o Oriente Médio. Uma gran-
de conquista para a Carreteiro.
Atualmente, além do Oriente Mé-
dio, a Carreteiro está cotando no-
vas propostas para comercializar
também na África e alguns países
da Ásia, ampliando ainda mais a
divulgação e comercialização de
seus produtos pelo mundo.

E-mail: carreteiro@carreteiroalimentos.com.br
Site: carreteiroalimentos.com.br



gião que abrange as lojas dos bairros do Leme,
Flamengo, Botafogo, Laranjeiras e Urca,
Andréa Maria da Silva Videira, conta que mui-
tos clientes solicitam aos masters para serem
avisados por telefone sempre que alguma no-
vidade chegar à loja. "Eles realmente se tor-
naram seus consultores", afirma.

Confiança e diferenciação
Criar valor também significa proporcionar algo
que motive a constituição de um relacionamen-
to de longo prazo, oferecendo o que de fato é
relevante e faz a diferença para o cliente. O
Emporium São Paulo, empresa com cinco uni-

0 proprietário do Emporium São Paulo, Marcos Maluf, faz
questão de conversar com o cliente Michel Haddad, que
freqüenta uma de suas lojas há aproximadamente 18 anos

O atendimento de funcionários altamente qualíficados,
como os masters, do Zona Sul, agrega valor a produtos,
serviços e, consequentemente, à marca da empresa

dades em pontos nobres na capital paulista,
tem em mente essa afirmação, feita pelo do-
cente e consultor Bráulio Oliveira.

Prova é o fato de manter freqüentadores
fiéis, como é o caso do senhor Michel Haddad,
cliente desde a fundação da empresa, há 18
anos. "Não compro em outro lugar. As merca-
dorias são excelentes, o preço é ótimo e esse
menino é praticamente meu parente", brinca,
referindo-se a um dos proprietários da empre-
sa, Marcos Maluf, com o qual não tem nenhum
grau de parentesco.

Tamanha lealdade não é por acaso. Em uma
das lojas de Maluf, no bairro de Moema, é fácil
notar a aproximação entre donos, clientes e
colaboradores, ouvi-los se chamarem pelo
nome, conversarem pelos corredores e sorri-

Pesquisas

Como já foi dito, a receita para o êxito de um progra-
ma de fidelização é criar valor, o que, por sua vez,
depende sobremaneira da definição e do profundo co-
nhecimento do público-alvo do negócio. "Definir o
target é fundamental para que a estratégia de merca-
do seja trabalhada plenamente e traga benefícios no
longo prazo. Nenhuma empresa pode querer atender
a diversos públicos com um mesmo mix, pois cada
conjunto e mesmo pessoas tem interesses, necessi-
dades e desejos específicos", comenta o consultor e
professor da FEI, Bráulio Oliveira.

Após escolhido, é preciso saber o que, de fato, seu
público anseia. Para isso, nada melhor do que a realiza-
ção de pesquisas de mercado. Essa ferramenta é es-
sencial para a montagem do mix adequado e de um
pacote satisfatório de serviços. "Essas pesquisas po-
dem ser formais, através da elaboração de questionári-
os por institutos especializados, ou mesmo informais,

com a obtenção de resultados confiáveis. O importante
é se aproximar e ouvir o consumidor, e quanto mais
natural esse diálogo parecer, mais competente será a
abordagem", destaca o publicitário da agência Octopus,
Luiz Carlos Tadeu.

Informalidade é o que o ExtraBom procura ao orga-
nizar reuniões com os clientes, principalmente nas lo-
jas recém-inauguradas, com o intuito de conhecer suas
expectativas e detectar novas oportunidades para es-
sas unidades. "Esses encontros, com, duração média
de uma hora, são bate-papos com os clientes, que ex-
põe suas sugestões e desejos", explica o gerente de
marketing Gleison Coutinho.

Em um dessas ocasiões, conforme Coutinho, um
participante pediu que os coadores fossem colocados
na seção de cafés e não mais no corredor de itens de
bazar. O resultado foi notável crescimento das vendas da
categoria. "Atendemos às solicitações, porém monitora-
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rem constantemente. "Tratamento pessoal é a
melhor forma de . Permaneço o maior
tempo possível perto dos clientes, pergunto se
está tudo bem, converso, procuro memorizar o
nome deles", diz Maluf.

Atenção individualizada é de fato a marca
da empresa. Por lá, manobristas conhecem os
donos dos veículos estacionados e sabem como
gostam que as compras sejam guardadas no
porta-malas; em outros casos, clientes fazem
questão que suas mercadorias sejam levadas
para casa por determinado entregador, que até
as organizam na despensa. "Por nossas lojas
serem de vizinhança, mantemos esse serviço
de entrega nas residências", conta Maluf.

mos se vale ou não à pena mantê-las implantadas. Caso
não sejam proveitosas, informamos ao cliente que a
mudança não foi bem aceita pela maioria", completa.

A paulista Coop também utiliza uma ferramenta que
não é tão novidade no mercado, mas o resultado com-
pensa: seu cartão fidelidade, batizado de Coop Fácil. Por
meio dele, a empresa estuda profundamente os hábitos
de consumo dos clientes e com essas informações des-
de o início do ano passou a realizar investimentos subs-
tanciais em programas de marketing de relacionamento.

"Elaboramos campanhas específicas a nichos de
público. Há pouco tempo detectamos um grupo de clien-
tes que não se abastecia de itens do setor de limpeza.
Então elaboramos ofertas especiais a essas pessoas para
que conhecessem o mix e as oportunidades oferecidas
na seção e, dessa forma, percebessem as vantaqens de
concentrar todas as suas compras na Coop", mostra o
gerente de marketing Celso Furtado.

Text Box
Anúncio



Tanta confiança entre clientes e funcioná-
rios não para por aí. Conforme o proprietário,
a relação com alguns deles é tão duradoura
que a rede mantém um caderno destinado aos
pagamentos fiados. Ou seja, o cliente compra,
passa no caixa, assina o caderno e volta para
pagar depois, sem dia marcado. Ainda há os
que nem passam as mercadorias no check-out
e por conta da pressa deixam essa tarefa para
algum colaborador.

Sentimentos
A rede ExtraBom, com 23 lojas no Espírito
Santo, é outra que aposta na aproximação
com o cliente como forma de fidelizá-lo. Com
a cr iação de um setor de relacionamento,
há pouco mais de um ano, faz de tudo para
observar o comportamento e se aproximar
dele o quanto pode.

"Como boa parte de nossas lojas são de pro-
ximidade, chegamos ao ponto de conhecê-los
tanto que percebemos quando não estão bem
e preferem não conversar. Mesmo assim, sem-
pre nos mostramos disponíveis para ajudar e
temos a iniciativa de cumprimentá-los", comen-
ta o gerente de marketing Gleison Coutinho.

De acordo com Gleison, quando se lida com
pessoas é preciso trabalhar acima do nível das
necessidades, já que um mesmo produto pode
ser encontrado em inúmeros pontos-de-ven-
da. "Lidamos com sentimentos, percepções.
Proporcionamos, então, um ambiente onde
elas se sintam bem comprando", afirma.

O gerente, ao contar um episódio ocorri-
do em uma das filias da empresa, ilustra per-
feitamente essa afirmação. Segundo ele, to-
dos os dias um senhor idoso adentrava a loja
extremamente mal humorado, maltratando
funcionários e causando pânico entre os ope-
radores de caixa.

Então, resolveu propor um exercício: os fun-
cionários, ao vê-lo, deveriam se levantar, chamá-
lo e dizer que não tinham tido a oportunidade
de cumprimentá-lo por causa do intenso movi-
mento. "Hoje, ele diz que o ExtraBom é o único
local onde é bem tratado e até joga sinuca com

os funcionários, nos horários de lazer. Posteri-
ormente, descobrimos que ele foi abandonado
pelos filhos e vive num abrigo", comenta.

Nova comunicação
No Rio de Janeiro, um supermercado localiza-
do em Humaitá, zona Sul da cidade, aposta nas
novas tendências e formas de comunicação
para se aproximar dos clientes. Trata-se do
Farinha Pura, empresa que tem apenas uma
loja, mas muita criatividade para tornar clien-
tes fiéis a seus serviços e mix. "Em nossa loja,
mimamos o cliente, oferecendo a ele pratici-
dade, encantamento, bom atendimento e ações
que façam com que se sinta assistido", mos-
tra o gerente de marketing Thiago Pitta.

Para aprimorar tudo isso, o profissional re-
solveu, recentemente, lançar mão das redes
sociais de relacionamento virtual para estrei-
tar o contato com os clientes e encantá-los,
surpreendê-los ainda mais. Uma das ferra-
mentas empregadas para esse fim é o Twitter,
onde Pitta comunica sobre novas fornadas de

Faça chuva, faça sol, entregadores do Emporium vão até a
casa dos clientes e até guardam as compras na despensa



pães, anuncia lançamentos, degustações e
oferece descontos diários de 5% sobre um
determinado item.

"Tem gente que acha engraçado, não acre-
dita que a página é mesmo nossa e vai à loja
para comprovar a veracidade das informações.
O grande trunfo nisso tudo é a aproximação
com os clientes, tanto que já teve quem escre-
veu que não há como não comprar certo tipo
de pão, anunciado no Twitter, e imediatamen-
te fez o pedido por telefone, para não deixar
de consumi-lo", lembra o executivo.

De acordo com o especialista em branding
digital, Gabriel Rossi, essas
micro-interações real izadas
pelo Farinha Pura facilitam o
relacionamento com os con-
sumidores e resultam em mu-
danças surpreendentes nos
negócios. "Trata-se de um
trabalho de pequenas trocas,
que devem ser constantes
para permear um relaciona-
mento duradouro com os cli-
entes", diz.

Por outro lado, segundo ele, antes de fazer
parte de qualquer rede social na Internet é pre-
ciso refletir sobre as condutas postas em práti-
ca no mundo real. "É um processo simbiótico,
as atitudes do off line influenciam no on line e
deixam rastros permanentes, já que as infor-
mações negativas ficam perpetuadas nos sites
de busca e interferem no boca a boca digital,
ou seja, nas mensagens transmitidas para ami-
gos e comunidades", afirma Rossi.

interatividade
Os recursos tecnológicos não se restringem
apenas aos sites. Há alternativas diferencia-
das e com custo acessível que podem ser usa-
das no ponto-de-venda, diante da necessida-
de de proporcionar momentos de compra
prazerosos para encantar e conquistar de vez
a sua clientela.

De olho nessa necessidade, desde março
de 2005 a Coop colocou no ar um canal de
televisão exclusivo, que pode ser assistido em
suas 26 lojas em áreas de fluxo intenso, como
padarias, açougues e seções de eletroeletrô-
nicos. "Utilizamos o formato no movie, ou seja,
texto e imagem, sem som. O conteúdo é varia-
do e inclui dicas de saúde, previsão do tempo
e matérias institucionais", explica o gerente
de marketing Celso Furtado.

O Emporium São Paulo fez o mesmo em
suas lojas com a instalação de 42 televisores
de 42 polegadas, instalados na cafeteria, em
pontos que permitam boa visualização e nas
seções onde o consumidor demora mais para

Ferramentas de
interatividade no
ponto-de-venda'
entretêm
consumidor e
propiciam
momento de
compra
diferenciado



escolher produtos ou precisa
esperar pela real ização de
serviços, como cortes de frios
e carnes, "Ao prestar atenção
nas telas o consumidor rela-
xa, mesmo sem se dar conta
disso, o que transforma a com-
pra em uma experiência mais
agradável", diz a gerente de
marketing Andréa Veiga.

O conteúdo do Emporium
inclui anúncios pagos, produ-
zidos pela indústria e estabe-
lecimentos comerciais da re-
gião, dicas de saúde, qualida-
de de vida e entretenimento,
formulados por uma produto-
ra contratada, além de vídeos de organiza-
ções não governamentais (ONG's) sobre pre-
servação ambiental. "Os consumidores elo-
giam a programação pessoalmente e atra-
vés do site", diz Andréa.

Outra alternativa no ponto-de-venda é a
instalação de dispositivos que permitam a in-
teratividade entre consumidores e loja. Um
programa desenvolvido pela empresa carioca
32 bits abre essa possibilidade com o auxílio

de um televisor de tela fina, uma câmera e um
computador.

"A ferramenta tem custo acessível para em-
presas de pequeno porte e, com ela, é possível
que o consumidor conheça serviços e ofertas
com um simples toque na tela ou ao se aproxi-
mar do dispositivo, que disparará mensagens
que chamarão a atenção. O melhor é que, dia-
riamente, ele poderá ver conteúdos atualiza-
dos", explica o diretor Danilo Medeiros.

Organização

Tecnologias, serviços exclusivos,
conversas constantes com os clien-
tes são imprescindíveis. Por outro
lado, os especialistas em marketing
apontam como essenciais para a con-
quista definitiva de sua clientela ações
básicas que não geram grandes cus-

tos, mas sim empenho, como man-
ter as gôndolas organizadas, a área
de vendas limpa e os colaboradores
bem treinados, com capacidade para
esclarecer as dúvidas dos clientes.
"É preciso capacitação para lidar com
o público e oferecer serviços de qua-

lidade para que a loja tenha diferen-
ciais e não seja igual a do vizinho",
mostra o publicitário da Octopus,
Luiz Carlos Tadeu.

De acordo com o gerente de
marketing da Coop, Celso Furtado,
não bastam apenas investimentos
financeiros para criar ações se o cli-
ente não se deparar com um bom
mix, exposição e atendimento efici-
entes. Nesse contexto, é só recor-
dar-se dos dados divulgados cons-
tantemente pelos institutos de pes-
quisa. Eles apontam que aproxima-
damente 80% das decisões de le-
var algum item são feitas no ponto-
de-venda, o que evidencia a neces-
sidade de planos de marketing mui-
to eficientes para o chão de loja.
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