
O desafio é grande: observar
os diversos comportamentos
do consumidor e identificar as
oportunidades de venda

Cada vez mais, o grande desafio do varejo
é proporcionar conveniência aos clientes.
Seja pela correria das grandes cidades,

pela relação de proximidade comum nos peque-
nos centros ou pela grande variedade de marcas
e produtos, os pontos de vendas caminham para
o que costumamos chamar de "multivarejos".
Muito mais que produtos, a meta é oferecer pra-
ticidade ao público-alvo.

Há tempos, não encontramos apenas remé-
dios nas farmácias ou apenas pães e bolos nas
padarias. Hoje, toda a ocasião de consumo é
uma oportunidade para atender diferentes ne-
cessidades dos consumidores. Ao contrário do
que víamos em um passado não tão distante,
atualmente, as pessoas pulverizam mais suas
compras, buscam canais alternativos e querem,
acima de tudo, praticidade e conveniência.

Os varejistas correm para se adaptar a este
novo cenário. Cada vez mais, o varejo, seja pe-
queno, médio ou grande, precisa conhecer as
necessidades de seu público. Vale lembrar que
o comprador, antes de tudo, é uma pessoa com
comportamentos diferentes, em diversas ocasi-
ões. Cabe a cada varejista identificar estes com-
portamentos e aproveitar as ocasiões para apri-
morar as vendas e fidelizar os seus clientes.

E como conhecer as necessidades de cada
público? Além de observar constantemente o
comportamento do shopper, o ideal é realizar,
periodicamente, pesquisas junto aos clientes,
buscando identificar o que procuram em cada
estabelecimento.

Avaliar as características de localização tam-
bém é fundamental para identificar oportuni-
dades. Considerar se o bairro residencial ou
comercial, a classe econômica, idade média,
predominância de homens ou mulheres, se há
mais famílias ou solteiros na vizinhança são al-
guns dos fatores que precisam ser considerados
na definição, ampliação ou revisão dos produtos
e serviços ofertados.

Internamente, a recomendação é observar as
áreas que recebem maior fluxo de consumidores
e os locais que precisam se tornar mais atrativos.
Além da quantidade, a disposição e distribuição
dos produtos no interior da loja ajudam a aumen-
tar a fidelização do shopper e, consequentemente,
aumentam ainda mais as possibilidades de venda.

Para se tornarem mais próximas dos consu-
midores e atenderem esta demanda por conve-
niência, até as grandes redes estão "migrando"
para os modelos de lojas mais customizadas. Por
conhecerem bem o perfil de seus clientes, o obje-
tivo é levar comodidade, seja para regiões próxi-
mas à residência ou ao trabalho de seus clientes.

Além de exigente, o comprador atual está
sempre atento às alternativas que possam faci-
litar o seu dia a dia. E o multivarejo é tudo que
ele precisa para adequar as suas necessidades às
ocasiões de consumo.
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