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As redes de supermercados es-
tão correndo para se adaptar aos
novos hábitos de consumo. Ga-
rantir mudanças que são — ou
serão — muito valorizadas pelos
clientes pode ser, em muitos ca-
sos, uma questão de sobrevi-
vência, além de render bons
frutos para as empresas.

O Grupo Pão de Açúcar abra-
çou o desafio de atender às novas
necessidades dos consumidores,
sem deixar os antigos de lado. Mas
não se trata de um trabalho sim-
ples. Para atender os diferentes
interesses do público, por exem-
plo, as indústrias lançam novos
produtos, o que acaba inchando
as gôndolas. Os novos entram mas
nem sempre os antigos podem
sair. “Nosso desafio é equilibrar
isso no espaço das lojas, que não
vai crescer”, afirma Patrícia Con-
tesini, gerente de mercado consu-
midor da rede varejista.

Um modo de aumentar a atra-
tividade da loja é levá-la o mais
perto possível do consumidor. E
não se trata de um novo portal de
internet. O Pão de Açúcar vai lan-
çar um aplicativo para compras
online direto no celular. “A rela-
ção com o consumidor será cada
vez mais multiformato, temos de
estar prontos para atender onde
ele estiver”, afirma. Paralelamen-
te, o grupo não deixa de lado o
cliente tradicional, ainda não
adepto às novas tecnologias.

Patrícia afirma que o traba-
lho das empresas agora é ouvir o
consumidor, planejar mudan-
ças e voltar a ouvir de novo,
para que ninguém fique de fora
das inovações.

Produtos customizados
Beth Furtado, autora do livro De-
sejos Contemporâneos e sócia-
diretora da Alia Consultoria de
Marketing, afirma que as empre-
sas têm um papel importante na
mudança de comportamento das
pessoas. “Vivemos um período de
interdependência , o que nos é
apresentado nos modifica e isso
faz com que passemos a exigir
mudanças nas corporações.”

O Walmart tem desenvolvido
um trabalho de sustentabilidade
de olho nos clientes do futuro.
Uma estratégia que tem um moti-
vo simples, afirma Christiane
Urioste, diretora de sustentabili-
dade do Walmart: “É bom para os
negócios”, diz. “A geração futura

será muito mais crítica, porque
hoje é educada dentro de concei-
tos de sustentabilidade. Ela é
ciente de que os recursos naturais
são finitos”, diz Christiane. Ela
acredita que o consumidor de
hoje também valoriza as ações de
sustentabilidade. Nesta semana, o
Walmart Brasil suspendeu a ven-
da de termômetros de mercúrio
em todas as suas 263 farmácias no
país, e passou a oferecer um preço
mais acessível ao produto digital
(R$ 9,98). O mercúrio é um pro-
duto considerado altamente no-
civo ao meio ambiente.

A rede de supermercados
também quer liderar uma corrida
contra as sacolas plásticas e se
propôs a educar o cliente a res-
peito. O programa iniciado em
2008, e que hoje chega a 300 lo-
jas, oferece aos clientes que não
utilizam as sacolas descontos na
compra de produtos. A empresa
divide o número de itens com-
prados por cinco e multiplica por
R$ 0,3 (valor de cada sacola). Os
clientes ganharam R$ 700 mil em
descontos dessa forma.

As ações do Walmart também
devem render bons resultados
para a Kimberly-Clark, que de-
senvolveu o Neve Naturalli espe-
cialmente para a rede (ver maté-
ria ao lado) . ■

“Vivemos um período de
interdependência, onde o que
nos é apresentado nos modifica
e isso faz com que passemos a
exigir mudanças também das
corporações”

Beth Furtado
Alia Consultoria

Divulgação

O desafio de
atender novos
clientes...
... sem abandonar os antigos. Compras
por celular vão conviver com as gôndolas

Na batalha contra as sacolas
plásticas, Walmart deu descontos
de R$ 700 mil aos clientes

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 6.
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