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Executivo egípcio repara nos mínimos detalhes, da disposição dos produtos nos pontos de 
venda 
 
Para crescer, o presidente Tarek Farahat diz que sua indústria e a concorrência precisam 
superar dois desafios críticos. O primeiro é a compreensão do lado psicológico do consumidor, 
que só ocorrerá a partir da observação de seus hábitos em loja e também durante a realização 
de pesquisas. O segundo ponto é a intuição. "Executivo algum no mundo consegue 
desenvolvê-la dentro do escritório. É por esta razão que eu preciso ir diariamente a um 
supermercado, farmácia ou padaria para observar, aprender, interagir. É como uma religião. 
Não dá para falhar um dia", explica Farahat. 
 
Na loja, ele observa a luz, as gôndolas, a disposição dos produtos, a reação dos consumidores, 
suas escolhas e também reações aos nossos itens. Na semana passada, Farahat conta que um 
consumidor na farmácia não comprou um produto da P&G porque achava que o mesmo era 
importado. Na tentativa de não perder a venda, ele foi até ele e disse que o produto era 
fabricado" no Brasil. Acontecimentos como este podem levá-lo a redirecionar sua estratégia. 
 
Foi por conta desta experiência in loco que Farahat está implantando no varejo brasileiro os 
chamados "grooming centers", uma espécie de pequeno centro que agrega todos os produtos 
de uma mesma marca com foco no homem ou na saúde bucal. No ano passado, 700 deles 
foram implementados na rede de hipermercados Extra. Tudo começou quando suas visitas e 
pesquisas realizadas demonstraram que o homem não gosta de ir ao supermercado, tampouco 
buscar produtos variados em diferentes prateleiras ou corredores. "O homem quer encontrar 
creme dental, fio dental, enxaguante bucal e escova de dente em um só lugar, ao invés de 
ficar circulando." 
 
A estratégia atinge produtos de higiene bucal e também masculinos. Conquistar a boca dos 
brasileiros não é fácil, uma vez que este mercado é muito desenvolvido no país. Embora seja 
líder em escovas dentais com 33% (dados Nielsen), Farahat quer ter 10% do mercado de 
enxaguantes bucais, do qual não atuava. Em creme dental, onde atua há sete meses, a 
estratégia é criar um amplo portólio para todas as faixas de preços. 
 

 
 
Marca monitora cliente com raio infravermelho 
Françoise Terzian 
 
A P&G investe mais de US$ 350 milhões por ano em pesquisa com consumidores. Uma dessas 
pesquisas é feita no centro de São Paulo, em uma loja controlada onde cerca de 600 
consumidores são analisados a cada três meses. A iniciativa da P&G ocorre em parceria com a 
agência de pesquisas quantitativas Ipsos e simula o ambiente de compra. Lá tem gôndola, 
produtos de marcas diferentes e check-out, mas nada pode ser adquirido. Tudo é uma 
simulação para analisar como o consumidor passeia pelas gôndolas, entre outros detalhes 
imprescindíveis para aumentar as vendas. "Colocamos câmeras pela loja e até dentro dos 
produtos para o consumidor", conta César Benites, diretor de pesquisas da P&G. A loja é 
fechada ao público e só recebe grupos a serem pesquisados. Com a ajuda desta loja, a P&G 
aprendeu que há, basicamente, três formas de arrumação para compras e também percebeu 
que escovas dentais e absorventes íntimos são tão ofertados que o consumidor fica indeciso na 
escolha. Com a tecnologia chamada de "eyetracking", a P&G consegue saber, a partir de um 
leitor de raios infravermelhos, como a retina do consumidor reage diante do que ele vê. A 
pessoa sentada diante da gôndola, sem mexer a cabeça, é submetida a algumas perguntas. 
Com isso, é feito um mapa de zonas quentes ou frias do lugar da prateleira que mais chama a 
atenção do consumidor. Dá para saber ainda se a embalagem é um sucesso ou fracasso. 
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