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H
á 15 anos, a expressão to do
a Tesco (algo como "fazer um
Tesco", em tradução livre)
significava, na Inglaterra,
o mesmo que fazer alguma

grande bobagem. Isso porque a rede de
supermercados Tesco, naquela época,
era sinónimo de má qualidade. Difí-
cil imaginar que, apenas uma década
e meia depois, a rede detenha mais de
30% do mercado local, tenha pratica-
mente uma loja em cada esquina, três
linhas de marcas próprias de sucesso e
15 milhões de membros ativos no Club-
card, o cartão fidelidade da cadeia de
supermercado.

A Tesco conseguiu chegar a esse pa-
tamar e desbancar a rede Sainsbury, que
era a maior do Reino Unido, com uma
única arma: o cartão fidelidade. "Eles
aprenderam como ninguém a coletar e
analisar dados dos consumidores por in-
termédio do cartão", explica o consultor
da IBM especializado em varejo, Alejan-
dro Padron.

Com isso, diz Nuno Fouto, do Pro-
grama de Varejo (Provar) da FIA, a rede
conseguiu oferecer ao consumidor de
cada formato de loja exatamente aqui-
lo que ele procura, do primeiro preço à
marca premium, de acordo com o perfil
do consumidor e a situação de compra.
"O inglês é muito sensível ao preço. Ele
é racional, mas é atraído pela diferen-
ciação. E a Tesco, com as informações
do cartão, conseguiu oferecer as duas
coisas", explica Fouto.

A estratégia não foi acertada apenas
para livrar a Tesco da má reputação,
mas continua rendendo bons resulta-
dos; basta dar uma espiadela em alguns
números divulgados no mais recente re-
latório anual da companhia. De 2009
para 2010, a rede aumentou suas vendas
em 3 bilhões de libras, algo como R$ 9
bilhões. O lucro cresceu 500 milhões de
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libras no mesmo período, ou o equiva-
lente a R$ 1,5 milhões.

Clube de dados
O Clubcard, o cartão fidelidade da

rede, é considerado pelos especialistas
como o grande pulo do gato dos ingle-
ses. Há até um livro dedicado a isso, cujo
título é Scoring Points e ainda não tem
versão em português.

Lançado em 1995, o cartão de van-
tagens tem hoje mais de 15 milhões de
membros ativos no Reino Unido, segundo
informações da assessoria de imprensa da
Tesco. O que mais importa nessa quanti-
dade de associados não é apenas as com-
pras que eles fazem, incentivados pelas
vantagens que a rede oferece. O essencial
é que, cada vez que esses clientes realizam
uma aquisição, a rede fica sabendo o que
comprou, quanto gastou, como pagou,



em que loja a compra foi feita, em qual
horário do dia e por aí vai. "A Tesco conse-
gue, por exemplo, fazer promoções exclu-
sivas para um em cada três clientes, que
têm perfis semelhantes, oferecendo um
grupo de produtos que costumam com-
prar, a preços que podem pagar, em lojas
em que costumam ir. É uma eficiência
promocional sem igual", conta Padron.

Isso faz, até hoje, com que a rede te-
nha uma grande capacidade de se dife-
renciar dos concorrentes, oferecendo aos
consumidores exatamente aquilo de que
precisam, em formatos de lojas adequa-
dos (há pelo menos quatro formatos:
Tesco, de grandes lojas; Tesco Express;
Tesco Local, as lojas de bairro; e Tesco
Metro, lojas localizadas em estações de

A TESCO DESBANCOU A REDE SAINSBURY,
QUE ERA A MAIOR DO REINO UNIDO, COM
UMA SÓ ARMA: CARTÃO DE FIDELIDADE

metro; além da operação pela internet,
-ajustadíssima).

No Brasil, a rede com mais experiên-
cia em cartões fidelidade que misturam
oferta de vantagens aos clientes fiéis e
captura e análise de dados é o Grupo
Pão de Açúcar. São mais de 2 milhões
de cadastrados e um crescimento de 10%
nessa base nos últimos 12 meses, de acor-
do com dados do grupo.

O programa de fidelidade tem dez

"Já tinha ouvido falar, algumas
vezes, que a Tesco engolira o
pequeno varejo inglês. Mas não
imaginava que tivesse sido na
proporção que foi. Ao menos em
Londres. Naquela cidade, nos dez
dias em que estive por lá, só vi lojas
Tesco, com uma ou outra exceção: a
rede Sainsbury.

Além dessas duas redes,
praticamente não há supermercados
londrinos. 0 que existe, sim,
são mercearias, geralmente de
imigrantes indianos, que vendem
artigos de primeira necessidade,
produtos de limpeza e bebidas
alcoólicas.

0 principal diferencial desses
pequenos mercados (o maior que
visitei tinha apenas um checkout)
em relação às lojas da Tesco é ficar
abertos até um pouco mais tarde,
por volta das 23 horas. Além disso,
ficam localizados nas ruazinhas
residenciais, enquanto as lojas de
grandes redes estão sediadas nas
avenidas ou ruas maiores, mas todas
dentro dos bairros.

Há, inclusive, lojas Tesco de três

ou quatro checkouts, planejadas
para serem lojas de bairro, daquelas
que a gente conhece aqui. E, para
se ter uma ideia mais precisa de
como a Tesco espalhou-se pela
cidade e não deixou espaço nem
para as pequenas, no bairro em que
fiquei hospedada -Hammersmith, a
noroeste do centro londrino - havia
duas avenidas principais, paralelas,
uma a oeste e outra a leste. Cerca
de dez quadras separavam ambas.
Havia um Tesco em cada uma delas.
Em uma, um Tesco Metro; na outra,
o Tesco Local.

Além disso, oito quadras
depois da Tesco Local, havia
outra loja da Tesco, dessa vez um
supermercado mesmo, que nossos
amigos brasileiros apelidaram,
para facilitar a identificação,
de "Tescão". Com exceção de
uma pequena loja de indianos,
que vendia poucos itens e era
empoeirada e cara, nossas opções
eram as três lojas da rede inglesa
que domina, no papel, 30% do
mercado inglês. Na vida real,
parece que domina muito mais."

anos e, segundo a companhia, permite
segmentar as lojas de acordo com gru-
pos de consumidores. Além disso, pode
desenvolver ações dirigidas e descobrir
novos nichos de mercado.

O Grupo não confirma, mas há rumo-
res no mercado de que, por intermédio de
seu sócio francês, Casino, vai criar par-
ceria com a Tesco exatamente na análise
e coleta de dados dos consumidores, via
cartões de fidelidade. "O conhecimento
sobre o consumidor é um ativo cada vez
mais essencial, principalmente entre os
pequenos e médios negócios, que podem
usar esse tipo de estratégia para obter mais
informações e se diferenciar. Ao contrá-
rio das grandes, as redes menores levam
vantagem na agilidade", explica Padron.

Credibilidade e serviços
O conhecimento que obteve sobre o

cliente levou a Tesco a ser um caso de
sucesso também em outros dois tipos
de operação, que dizem muito sobre o
crescimento que a rede teve: sua linha de
marcas próprias e os serviços que opera.

"O grande diferencial da Tesco em
marcas próprias foi ter posicionado as
suas - mesmo as mais baratas - com
preço intermediário. A ideia foi dizer ao
consumidor: 'na dúvida, compre a nos-
sa'", explica o professor da ESPM, Pedro
Matizonkas, especialista nesse negócio.

Foi justamente na qualidade e no po-
sicionamento de preço que a rede trans-
formou os próprios produtos em avalistas
da marca. O principal cuidado, dizem os
especialistas, são bons fornecedores para
manter o patamar elevado.

No ano passado, a rede lançou mais
de 2,6 mil produtos novos no Reino Uni-
do, englobando suas três marcas: Tesco
Value (considerada de entrada, pouco
mais barata que a marca líder na cate-
goria), Tesco (posicionada como a líder)
e Finest (produtos exclusivos, de alta
qualidade, mais caros que as líderes).
Além disso, oferece produtos próprios
diferenciados em segmentos especiali-
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zados, como ingredientes orgânicos e
alimentação saudável.

No Brasil, as marcas próprias começa-
ram com o pé esquerdo - eram baratas e
de qualidade ruim - e ficaram estigmati-
zadas por um bom tempo. Prova disso é
a baixa penetração desses produtos entre
classes com maior poder aquisitivo.

De acordo com dados de uma pes-
quisa recente da Ipsos, a que a Super-
Varejo teve acesso com exclusividade,
apenas 25% dos brasileiros da classe A
compram produtos próprios das redes.
O porcentual cresce para 31% na classe
B e apenas quando se avalia a classe C
é que o porcentual sobe um pouquinho
mais e chega a 40%.

"Isso se deve muito à entrada das mar-
cas próprias no Brasil ter sido feita com
produtos de baixa qualidade e embala-
gem ruim. Conforme isso está mudan-
do - e há um movimento de rearranjo
dessas marcas que data de uns quatro
anos -, a tendência é que se amplie a
penetração em todas as classes", avalia
a diretora de Shopper & Retail da Ipsos,
Valéria Rodrigues.

Entre a três gigantes do setor, todas
têm estratégias de marcas próprias - ou

exclusivas - similares à adotada com
acerto pela Tesco. O Pão de Açúcar, por
exemplo, tem duas marcas exclusivas:
Taeq e Qualitá. A primeira é posiciona-
da em segmentos ligados à qualidade de
vida e é líder ou vice-líder em metade
das categorias nas quais concorre. Já a
Qualitá é uma linha mais voltada para
o dia a dia, com produtos básicos como

A Tesco tem operações em onze
países além do Reino Unido:
Estados Unidos (com a marca
Fresh and Easy), República Tcheca,
Hungria, Polónia, Eslováquia,
Turquia (sob a bandeira Kipa),
China, Coreia do Sul (em uma
joint venture com a Samsung),
Japão, Tailândia e Malásia.
Recentemente, anunciou que
deseja se estabelecer na índia.

arroz, feijão, biscoitos e itens para lim-
peza. Ocupa liderança ou vice-liderança
em 35% das categorias. Há ainda marcas
próprias Casino, mais sofisticadas, e a
marca de vinhos Club des Sommeliers,
no Brasil desde 2001.

Para os empresários de menor porte,
no entanto, ter marca própria é um pou-
co mais complicado. "O ideal seria adotar
a estratégia em parceria com uma coope-
rativa, para ter mais poder de negociação
com fornecedores e mais escala", sugere
Padron (mais informações no boxe "Es-
tratégias de sucesso").

Empréstimo, agência de viagens,
banco e estratégia eficiente de entrega
são outros desdobramentos do conhe-
cimento que a Tesco tem sobre seus
clientes. São serviços complementa-
res, que atendem o cliente, qualquer
que seja a sua necessidade. A rede in-
glesa é hoje o maior banco de varejo
do Reino Unido.
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