
todo o momento o varejo cria incentivos para levar o consu-
midor até a loja. Mas, embora medir o fluxo de clientes seja
fundamental para nortear metas, e recursos tecnológicos não
faltam para isso, o setor ainda patina quando chega a hora de
traduzir esses dados. Afinal, levar o consumidor até a loja é
só o primeiro passo: é preciso fazê-lo comprar. "Existe um es-
forço para melhorar a taxa de conversão e ticket médio, o que
traduzimos em fluxo versus venda", explica Plínio de Oliveira,
gerente da GS&MD.

Segundo Cláudio Felisoni, diretor do Provar, o varejo,
hoje, tem muito conhecimento a respeito do fluxo de clien-
tes como fator de rentabilidade. "Há uma preocupação cons-
tante em manter o cliente dentro da loja e por conta disso o
varejo investe fortemente no ambiente e no layout da área
de vendas".

FLUXO AJUDA GRANDES VOLUMES

Com as margens de lucro cada vez mais enxutas, al-
guns segmentos apostam em grandes volumes. E aqui
a boa performance estará diretamente ligada ao fluxo
de clientes. "As vendas dependem da quantidade de
pessoas que transitam nas lojas. Existem segmen-
tos nos quais essa variável adquire uma impor-
tância ainda maior, pois quanto mais os produtos

são indiferenciados maior a importância do fluxo de
clientes", diz Felisoni.

Alguns shoppings centers apresentam
o fluxo de pessoas para seus lojistas,

mostrando que há oportunidades
a serem abraçadas, como faz o

Shopping ID em Brasília, e o
shopping Via Sul em For-

taleza, que já inicia suas
operações com esse ser-
viço. Mas não é praxe.



"Mesmo em grandes operações, notamos que se acumulam muitos
dados os quais acabam não transformados em itens gerenciais. As
tecnologias de exame e análises são pouquíssimo usadas", avalia o
diretor do Provar.

Existem, porém, exemplos bem-sucedidos. Na opinião do geren-
te da Gouvêa, algumas empresas nacionais, como Pernambucanas e
C&A, conseguem usar o alto fluxo de pessoas em suas lojas para au-
mentar a taxa de conversão e o ticket médio. A rede Wal-Mart também
é considerada referência no bom aproveitamento dos dados gerados
pela medição do fluxo de clientes em suas lojas. "A operação da rede
cresceu vertiginosamente no exterior calcada nesse tipo de procedi-
mento", diz Felisoni.
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Há alguns anos, quando se falava em fluxo de clientes, não se imaginava

que a tecnologia deixaria para trás o velho sistema de contagem manu-
al. "Esse levantamento não era feito de forma estruturada e as possibili-
dades de cruzar essas informações com outras variáveis eram mínimas.
Hoje você pode determinar o padrão de consumo dos clientes, criar gru-
pos com perfis semelhantes", observa Felisoni. Algumas lojas até usam
o próprio check-out para medir o fluxo de clientes. "O estabelecimento
não consegue identificar as pessoas que entraram na loja e acabaram não
comprando, mas abre um novo cenário para reunir esses dados por meio
do CPF do cliente e de um cartão fidelidade", esclarece Plínio, da Gouvêa.

É a tecnologia a grande aliada da medição do fluxo de clientes no
varejo. Aliada não só na medição, mas na tradução desses dados. Há

uma evolução nesse sentido. O produto Virtual Gate, distri-
buído no Brasil pela Plastrom Sensormatic, além de fazer a

contagem de fluxo de clientes em tempo real, traz dados
referentes ao desempenho da equipe, taxa de conversão,

formato de loja, efetividade das estra-



tégias de marketing, aumento do ticket médio, entre
outros. Informações que auxiliam o varejista na tomada
de decisão, mas que ele ainda não enxerga como valio-
sos. É uma questão de cultura. Ainda recente no mer-
cado, o Virtual Gate já foi apresentado às grandes redes
varejistas. "Estamos confiantes que em curto prazo a
visão do mercado será mudada", diz Heloisa Cranchi,
gerente de novas tecnologias da Plastrom Sensormatic.

QUE HORAS EU FECHO A LOJA?

A ferramenta da Plastrom também fornece informa-
ções que ajudam o varejista a escolher o melhor período
para abrir e fechar a loja, número de caixas em operação
e horários de pico de entrada de clientes. O sistema con-

0,5% de aumento na taxa de conversão (clientes que entraram
e compraram) significa, pelo menos, 10% a mais em vendas.

Fonte: Plastrom Sensormatic

siste na captura de imagens via câmeras e envio instan-
tâneo para um servidor que transforma essas imagens
em dados. "Essas informações são criptografadas e en-
viadas pela internet para o cliente", diz Heloísa, sanando
uma grande preocupação do varejo em relação ao sigilo
de imagens.

Até agora os resultados da solução são animado-
res. Heloísa não abre nomes de clientes, mas comen-
ta que uma livraria obteve aumento de 40% no fatura-
mento mensal. "Ela fez o acompanhamento do fluxo e
cruzou com as vendas e número de vendedores. Com
isso alterou sua escala de atendentes, redimensionou
a equipe e mexeu no mix de produtos", revela. É a
prática da teoria.
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