


do varejo tem que ir aonde
o consumidor está, seguindo
a máxima (adaptada para o
mundo dos supermercados) da
música de Milton Nascimento,

"Nos Bailes da Vida". Uma forma de ser
lembrado pelos clientes, quando estão
no conforto do lar, são os folhetos de
ofertas, repletos de fotos e preços ten-
tadores. Mas há quem diga que os ta-
bloides - nome "oficial" da ferramenta
de comunicação - são um tiro no pé.
Muitos supermercadistas utilizam o
tabloide para tirar o cliente da concor-
rência. Basta que o consumidor vá ao
supermercado vizinho com o folheto
para que o valor do produto seja cober-
to. Ou seja, é bom para o consumidor,
mas será que é uma vantagem para a
empresa?

Uma pesquisa realizada pelo Instituto
Data Popular detalhou os prós e contras
do tabloide. O levantamento mostra que
as classes A e B são as que mais recebem
os folhetos em casa, mas gostam e usam
menos do que os integrantes das classes
C, D e E. Esses, sim, ficam de olho nas
ofertas trazidas pelo tabloide e usam o
"documento" para comprovar o preço
mais baixo de um supermercado e ga-
nhar desconto no concorrente.

"Ainda há espaço para o crescimento e
aprimoramento do tabloide como veícu-
lo de comunicação, para falar com a base
da pirâmide e levá-la ao ponto de venda
com mais fidelidade", afirma a diretora
do Instituto Data Popular e especialista
em pesquisa de varejo, Sônia Bittar.

O levantamento indica que as redes
de supermercados que enviam tabloides
para as residências priorizam as camadas
superiores, com 73,8% nas classes A e B,
72,3% na C, e 58,3% na D e E. Porém,
embora a distribuição dos folhetos pro-
mocionais seja mais bem realizada no
topo da pirâmide, a ferramenta encontra
maior aceitação nos domicílios das clas-
ses D e E. Entre a baixa renda, 35% gos-
tam de recebê-lo em casa. Já nas classes A
e B, apenas 26,2% aceitam bem o mate-
rial. "Ou seja, o público que mais aprecia
o folheto é o que menos o recebe."

E mais um detalhe importante: Sô-
nia diz que 85% da população brasileira
pertence às classes C, D e E, ou seja, são
pessoas que movimentam R$ 760 bilhões

por ano na economia. "Existe espaço pa-
ra aumentar as vendas entre quem tem
salários mais baixos. Os supermercadis-
tas devem priorizar também esse consu-
midor, que tem predileção pelo pequeno
varejo", afirma Sônia.

Mas ela diz que o formato dos tabloides
deve ser modificado, para que o folheto
não seja apenas uma forma de o consu-
midor barganhar preço no concorrente.
"Está se perdendo uma oportunidade de
fidelizar o cliente e de se aproximar dele.
O tabloide pode servir como ferramenta
institucional e educacional."

Sônia destaca que, entre as classes A
e B, 78% preferem comprar em super e
hipermercados, e 12% nos pequenos;
na C, a proporção é de 59% e 31%; na
D, de 49% e 41%; e na E, 36% gostam
mais de freqüentar os grandes, e 55%, os
pequenos. "Há uma grande renda indo
para o pequeno varejo. É preciso investir
no vínculo com a população de renda
mais baixa. É possível, por exemplo, fa-
zer tabloides segmentados - de acordo
com os gostos e anseios de cada classe - e
também levar em conta a região onde
determinada loja está. O pequeno varejo
pode se organizar e 'conversar' melhor
com a baixa renda."

Sônia sugere que os tabloides ofe-
reçam mais informações para atrair
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a atenção do cliente. "As pessoas das
classes C, D e E gostam de ler notícias
sobre culinária, dicas de cuidados com
os filhos, além dos preços e das fotos
dos itens. As cores do folheto devem ser
exuberantes, num estilo que combine
com a cultura brasileira."

Já as classes A e B apreciam um es-
tilo minimalista, com menos cores.
"Uma idéia é fazer tabloides colecioná-
veis, com receitas culinárias. É possível
incrementar o tabloide também com
informações sobre etiqueta, dicas edu-
cacionais e sobre ecologia, um assunto
que chama muito a atenção. O folheto
pode ser um produto exclusivo de um
supermercado, para que haja identifica-
ção com a marca. Atualmente todos os
tabloides são iguais e alguns consumi-
dores não conseguem identificar o no-
me da loja. Ou seja, a ferramenta perde
a eficácia."

A especialista em pesquisa de varejo
diz que há supermercados que utilizam
o tabloide para divulgar ofertas diárias,
do dia da feira, do fim de semana e das
épocas especiais. "O investimento é al-
to. Por isso o tabloide tem de ser mais
planejado. Os fornecedores dos produtos
também podem participar da elaboração
e dos investimentos."

Balanço
Os supermercados já se deram conta

de que, ao mesmo tempo em que divul-
gam as ofertas, oferecem "munição" para
que o concorrente ganhe o cliente. Há
quatro anos as oito lojas da rede Futura-
ma, na capital paulista, interromperam
o envio dos folhetos para o consumidor e
de distribuí-los nas unidades. Porém, na
loja do bairro de Santo Amaro, a prática
foi retomada.

Por conta das obras do Metrô, a uni-
dade foi transferida da Avenida Adolfo
Pinheiro para a Praça Dom Francisco
Souza. A inauguração foi realizada no dia
21 de agosto deste ano. "O folheto tinha
sido descartado porque muitos clientes o
levavam para conseguir preço melhor no
concorrente. E isso, quatro anos depois,
voltou a acontecer. Quando faltavam
quatro dias para a abertura da loja, os
tabloides começaram a ser distribuídos
nos bairros vizinhos. Foi o que bastou
para que os concorrentes da região anun-

ciassem que, quem comparecesse às lo-
jas com o tabloide do Futurama, teria
uma oferta mais vantajosa", detalha o
gerente-geral da rede, Antônio Ferreira
de Souza.

Mesmo assim valeu a pena, segun-
do ele. "Fizemos uma negociação com
os fornecedores e oferecemos preços
convidativos. O resultado é que, no dia
da inauguração, as vendas foram 12%

maiores em relação a uma data normal.
O imóvel é alugado, e está sendo dividi-
do com a Telhanorte. Era preciso fazer
uma divulgação especial. Todos os dias
um carro de som ficava durante oito ho-
ras em cada bairro da região - além da
distribuição dos tabloides. E deu certo:
na abertura, havia fila para entrar, com
aproximadamente 1,6 mil pessoas. Foi
um sucesso."
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Souza conta que, há quatro anos,
quando os folhetos foram deixados de
lado, uma faixa foi afixada nas lojas,
explicando aos freqüentadores que o
investimento seria revertido em des-
contos. "Se as pessoas não tivessem o
folheto nas mãos não iriam ao concor-
rente em busca de ofertas. Já ouvi de
um consumidor que ele ia à loja só para
pegar o tabloide."

O gerente ainda não decidiu se vai
continuar a distribuir o tabloide. Ele in-
veste R$ 20 mil por mês, para fazer du-
zentos mil folhetos. "Se a concorrência
chamar o cliente para cobrir a oferta, não
valerá a pena. A propaganda boca a boca
e o uso de faixas também são eficazes.
Vamos analisar."

No Supermercado Santa Gemma,
que fica na Vila Mariana, zona sul de
São Paulo, os tabloides são muito uti-
lizados. De acordo com o encarregado
de loja, Danilo Ramos, são distribuídos
quinze mil unidades por mês nos con-
domínios da vizinhança, com custo de
R$ 2 mil. "Quando os clientes não rece-
bem os folhetos, aparecem para comprar
e perguntar por que não chegaram. As
pessoas gostam de saber das ofertas. O
folheto dá retorno de negócios, os preços
vistos são comentados entre os amigos.
A ferramenta facilita a propaganda boca
a boca", afirma Ramos.

Ele diz que o folheto é feito com uma
foto do produto, o preço, e sempre vin-
culando os itens a alguma data especial.
"Em época de volta às aulas, priorizamos
os produtos de papelaria em promoção.
Os freqüentadores do Santa Gemma já
esperam por isso."

Diferenciação
"O tabloide é uma ferramenta de

grande importância. Mas sozinho não
resolve o problema de comunicação dos
supermercados. Além disso, são muito
mal utilizados", analisa o professor de
Marketing da Universidade de São Pau-
lo (USP) e professor e consultor da Fun-
dação Instituto de Administração (FIA),
José Lupoli Júnior.

Ele analisa que as empresas se ba-
seiam em anúncios de produtos que são
líderes, de marcas conhecidas que fazem
parte do dia a dia do consumidor. "Isso
representa que as diferenças entre preços

são mínimas, elaboradas a partir das ne-
gociações com os fornecedores. Quando
as pessoas recebem o folheto em casa, en-
cartado num jornal, por exemplo, nem
conseguem perceber de qual rede é."

Para Lupoli, as bandeiras deveriam
fazer uma separação: um tabloide que fi-
caria nas lojas e outro que seria entregue
nas casas dos consumidores. "Dentro do
supermercado é importante completar o
serviço de divulgação, reforçar o apelo
dos produtos em oferta. A ferramenta
estimula a compra por impulso, orienta
o comportamento dos freqüentadores.
Os tabloides que chegam às pessoas, em
casa, precisam de apresentação diferen-
ciada - cores, design, informações. Os
supermercados devem criar uma identi-
dade, reforçar a marca."

O especialista dá algumas dicas: ele
sugere que os supermercados destaquem
produtos exclusivos, em vez daqueles que
todas as redes anunciam. "Dessa forma,
os clientes não usariam o folheto para
conseguir vantagens de preços no con-
corrente - o que significaria um 'gol con-
tra' por parte do supermercadista."

Para ele, as empresas poderiam se
arriscar um pouco mais e destacar itens
duráveis e semiduráveis nos tabloides. "O
consumidor não se desloca porque uma
bandeira vende uma lata de cerveja por
R$ 0,02 a menos do que o concorrente.

do Data Popular:
o público que mais

aprecia o tabloide é o
que menos o recebe

Isso não basta. As pesquisas com o pú-
blico são necessárias porque são elas que
revelam o que impacta os clientes. Isso
tem que ser prioridade nos folhetos."

Lupoli dá um exemplo bem-sucedido
de tabloide distribuído dentro das lojas
da Audi, fabricante de carros, nos Estados
Unidos e na Europa. "A montadora ofe-
rece os folhetos com as promoções que
vão vigorar na semana seguinte. É uma
forma de fazer o cliente voltar ao local.
Ele encontra os preços promocionais que
valem para a semana atual, e também os
da próxima. É um incentivo que fideli-
za", destaca. "Uma das principais fun-
ções do tabloide é provocar a substituição
do comportamento de compra de quem
o recebe", completa.
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