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Modelo de vendas originado 
pela necessidade de massifi car o 
consumo, o varejo experimenta 
uma mudança brusca de direção 
em sua linha evolutiva. Como nas 
lojas de artigos de luxo, a nova 
tendência varejista é a persona-
lização das ofertas e serviços.

Líder no setor de supermer-
cados no Brasil, o Grupo Pão 
de Açúcar aderiu à virada con-
ceitual e trata de colocá-la em 
prática. Para tanto, formou uma 
joint-venture com a consultoria 
inglesa Dunnhumby, e há nove 
meses trabalham em parceria.

Nas escolas de comunica-
ção, o tema também desperta 
interesse. “O varejo pressupõe 
uma estrutura massifi cada, com 
grandes lojas e uma infi nidade 
de produtos para atender muitas 
pessoas. Mas a era do conhe-
cimento e da comunicação bi-
direcional, propiciados pela 
internet, mudou as relações 
com o consumidor”, avalia Ri-
cardo Pastore, coordenador do 

A personalização do varejo
Pão de Açúcar e a consultoria Dunnhumby criam joint-venture para esmiuçar o banco de dados do programa Mais
Jonas Furtado

núcleo de estudos do varejo da 
ESPM. “Há uma corrida entre os 
grandes players para colocar o 
cliente no centro das decisões.”

A opinião é endossada por 
Regis Duarte, diretor geral da 
Saatchi & Saatchi X no Brasil, 
agência especializada em shop-
per marketing. “O movimento 
de simplesmente disponibi-
lizar produtos e promoções 
que não estejam associadas a 
um profundo entendimento do 
comportamento do consumidor 
deverá ser cada vez menor. De-
fi nitivamente, o sentido se volta, 
torna-se ‘de fora para dentro’. Ou 
seja: do cliente para o varejo e 
deste para a indústria.” 

Com previsão de faturamento 
de US$ 630 milhões em 2011, 
a Dunnhumby foi fundada há 
22 anos pelo casal de ingleses 
Clive Humby, matemático, e 
Edwina Dunn, geógrafa. O marco 
da expansão da empresa foi a 
parceria com a rede britânica 
Tesco, estabelecida em 1995, 

para o lançamento do programa 
de fi delidade para os clientes do 
supermercado, então vice-líder 
do setor no Reino Unido. 

Três anos mais tarde, o grupo 
de varejo alcançou a liderança. 
De lá para cá, as parcerias se 
repetiram em diversos países, 
incluindo Japão e China. Parale-
lamente, a Dunnhumby ganhou 
contornos globais, formou novas 
joint-ventures com gigantes de 
outros mercados, como a rede 
americana Kroger e a francesa Ca-
sino, por meio da qual a consultoria 
aproximou-se do Pão de Açúcar.

Hoje em dia, as compras de 
cerca de 350 milhões de pessoas 
são acompanhadas pela empresa, 
semanalmente. “Não somos espe-
cialistas em todos os mercados, 
mas somos experts em analisar 
dados. Gostamos de pensar que 
somos criativos com números”, 
diz Edwina. “A maioria das compa-
nhias passou os últimos anos em 
busca de efi ciência, aprimorando 
métodos e processos de trabalho 
menos dispendiosos para os negó-
cios. Mas muitas dessas práticas, 
como os call centers, se compro-
varam inúteis para os clientes. O 
grande desafi o é unir efi ciência e 
respeito pelo consumidor.” 

No mercado brasileiro, a atua-
ção da Dunnhumby tem como 
base os 2,7 milhões de clientes 
inscritos no Mais, o programa 
de fi delidade do Pão de Açúcar. 
Acima de 50% do faturamento 
da bandeira se deve a esses con-
sumidores, cujas informações 
sobre frequência, preferências, 
tíquete médio e volume de com-
pras formam um preciso — e 
precioso — banco de dados.

A partir do cruzamento dessas 
informações, a equipe da consul-

toria traça estratégias de preços, 
promoções e marketing direcio-
nado. O estudo dos dados indicará 
soluções para o mix de produtos, 
que poderá variar de uma loja 
para outra, conforme o perfi l dos 
clientes. O mesmo raciocínio vale 
para o controle dos estoques, para 
que nunca falte uma segunda 
opção de marca na ausência do 
produto preferido pelos clientes. 
Em breve, o sistema poderá ser 
incorporado pela bandeira Extra, 
também do Grupo Pão de Açúcar.

“A primeira etapa é entender 
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o consumidor brasileiro, e já 
estamos começando a entrar 
na pele dele”, diz Humby, antes 
de relatar as peculiaridades que 
saltam aos olhos do casal nas 
avaliações iniciais sobre o va-
rejo brasileiro. “Há dois cenários 
bem distintos. Os produtos 
frescos são parte importante 
da experiência de compras do 
brasileiro, assim como em al-
guns mercados asiáticos, como 
o chinês e o sul-coreano. Quanto  
aos hábitos de compras, no en-

tanto, o comportamento geral 
está mais próximo dos ociden-
tais”, compara. “Temos vistos 
padrões asiáticos aliados a hábi-
tos de compras europeus, é uma 
experiência fantástica.”

Os números da Dunnhumby 
também têm impacto sobre os 
fornecedores. Até a semana pas-
sada, a consultoria inglesa havia 
acertado parcerias com a Unile-
ver, PepsiCo e Colgate, empresas 
internacionais com as quais já 
trabalha em outros mercados, 
além da brasileira Wickbold. 

A partir dos padrões encon-
trados, é possível até sugerir 
mudanças nas embalagens de 
certos itens. “Por meio de es-
tatísticas, podemos mostrar que 
talvez haja um problema com o 
rótulo de certo cereal orgânico 
que tenha boas vendas no geral, 
mas não faz tanto sucesso entre 
os consumidores habituados 
a comprar outros alimentos 
orgânicos. Neste caso, pode ser 
que estejam faltando informações 
aos clientes”, exemplifi ca Humby. 

Edwina Dunn e Clive Humby, consultores sócios do Pão de Açúcar: o brasileiro mescla o padrão de consumo asiático e o europeu 

Ar
th

ur
 N

ob
re

Mix de produtos – Quando as vendas de determinada marca 
vão mal, é comum a retirada dos produtos da prateleira. “Se 
aquela marca é importante para um cliente fi el, mesmo 
que represente 3% das vendas da categoria, o varejista 

não perderá apenas as vendas daquela marca, mas de todo 
o carrinho desse cliente”, alerta Humby. 

Marcas próprias – Algumas marcas próprias 
simplesmente copiam os produtos líderes. 
Para Humby, isso é errado. “O caminho correto 

é perguntar, por exemplo, qual o tipo de café que 
as pessoas que não compram café na minha loja 
desejam. E investir em um produto para esse público.” 

Clientes fi éis – São frequentes as promoções exclusivas 
para novos e ex-clientes. “Os clientes fi éis, aqueles que 
vão à loja toda semana, são quase sempre deixados 

de lado. Na Dunnhumby, temos uma máxima a esse 
respeito: os clientes antigos também precisam de carinho”.

Com a palavra, o especialista 
Alguns erros frequentes das redes de varejo
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