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KEVIN MOLONEY/NYT

Consumidor pode
trocar desconto
por privacidade
Comércio desenvolve tecnologia para conhecer vida pessoal
de clientes, como estratégia para ampliar ofertas personalizadas

Quem é quem. Loja da Safeway, em Denver: análise de dados

● PRIVACIDADE

Edital de Convocação - Em conformidade com
Título VI, Capítulo I e artigos 56, 59 e 60, também
cumprindo o que determina o artigo 61 do estatu-
to que rege o Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Confecções e Bordados de
Ibitinga e Região, viemos comunicar a todos(as)
associados(as) do referido Sindicato, em dia com
suas obrigações estatutárias, que a partir da pu-
blicação deste, permanece aberto por 10 dias, o
registro de chapas para concorrerem a Diretoria
Executiva, Conselho Fiscal, Delegados Represen-
tantes e respectivos Suplentes para o mandato
subsequente ao atual, que se realizará nos dias
25 e 26 de setembro de 2012, das 09:00 horas às
17:00 horas, tendo uma Mesa Coletora de votos
fixa na sede da entidade e itinerantes passando
pelos locais de trabalho. As inscrições de chapas
deverão ser feitas na secretaria do Sindicato, na
Av. Eng. Ivanil Franceschini, 5.305 - Jardim São
José - Ibitinga-SP, das 08:00 às 18:00 horas. Após
a divulgação das chapas registradas, abrirá o pra-
zo para impugnações, conforme o estatuto.

Ibitinga, 12 de agosto de 2012.
Josineide de Camargo Souza - Presidente

MICHAEL MINASI
DIRETOR DE MARKETING
DA REDE SAFEWAY
‘Se as informações de nosso
consumidor estiverem certas, a
personalização é um desejo
imediato do consumidor, e não
um medo’

Stephanie Clifford
THE NEW YORK TIMES

Houve um tempo em que com
dedicação e uma boa tesoura,
um comprador de supermerca-
do podia conseguir os mes-
mos cupons – e preços baratos
– que outro. Agora, ir ao super-
mercado está se tornando mui-
to menos igualitário.

Num Safeway em Denver,
uma embalagem com 24 garrafas
de água Refreshe custa US$ 2,71
para Jennie Sanford, uma geren-
te de projeto. Para Emily Vanek,
uma blogueira, o preço é US$
3,69.

A diferença? Os vastos dados
de compra que a rede Safeway
mantém sobre as duas mulheres
via seu programa do cartão de
fidelidade. Sanford tem um his-
tórico de comprar produtos da
marca Refreshe, mas não sua
água engarrafada, enquanto Va-
nek, uma partidária da Smartwa-
ter, disse que provavelmente
não experimentaria a Refreshe.

Assim, Sanford recebe o estí-
mulo para pôr outro produto Re-
freshe em seu carrinho de com-
pras, com a esperança de que ela
o continuará comprando e de au-
mentar as vendas da água engar-
rafada da companhia. Um site da
Safeway mostra-lhe o preço
mais baixo, que é atribuído quan-
do ela passa seu cartão de fideli-
dade no caixa.

A Safeway agregou recente-
mente o programa de personali-
zação a suas lojas. Por enquanto,
está criando ofertas personaliza-
das, mas diz que poderá ajustar
os preços com base em hábitos
dos compradores.

Companhias aéreas, hotéis e
locadoras de carros têm ofereci-
do preços variáveis há anos. Es-
ses preços baseiam-se, porém,
quase sempre em capacidade e
momento, ou são concedidos a
grupos – pessoas de idade obtêm
um desconto, usuários frequen-
tes outro.

Agora, redes de supermerca-
dos como Safeway e Kroger es-
tão dando um passo além, ofere-
cendo métodos distintos para
determinar preços individualiza-
dos. Com a expectativa de me-
lhorar margens de lucro muito
pequenas, eles estão criando
ofertas e preços específicos com
base nos estilos de vida e com-
portamentos dos compradores
que possam encorajá-los a gas-
tar mais: uma caixa maior de de-
tergente, mortadela se os dados
da empresa sugerem que o com-
prador tem filhos adolescentes
(mortadela cara se os dados indi-
cam que o comprador não se im-
porta com o preço dos frios).

O modelo de precificação de-
ve se estender para outras redes
de supermercados – e, com o
tempo, poderá substituir as eti-
quetas padronizadas de preço,
segundo analistas. Apesar de o
uso de dados de compra das pes-
soas poder suscitar preocupa-

ções com a privacidade junto a
alguns consumidores, as empre-
sas de varejo estão contando
com uma aceitação da compen-
sação pelas pessoas se ela signifi-

car um preço melhor para um
produto que elas desejam.

“Se as informações de nosso
consumidor estiverem certas, a
personalização é um desejo ime-

diato do consumidor, e não um
medo”, disse Michael Minasi, di-
retor de marketing da Safeway.

Alguns questionam. Joseph

Turow, um professor da Escola
de Comunicações Annenberg da
Universidade da Pensilvânia, dis-
se que os compradores deviam
se acautelar. A precificação em

supermercados e outros esque-
mas de varejo não é transparen-
te o bastante para dar aos consu-
midores um verdadeiro poder
ou escolha, disse ele, e “há um
senso de equidade distorcido
aqui”. Numa pesquisa de 2005
realizada por Turow, a maioria
dos entrevistados adultos não sa-
bia que as empresas de varejo po-
diam cobrar legalmente preços
diferentes, e mais de 90% disse-
ram que não gostariam que seu
supermercado cobrasse preços
diferentes de pessoas diferentes
na mesma hora.

As empresas de varejo dizem,
porém, que o terreno foi prepara-
do com os cupons individualiza-
dos, que são tremendamente po-
pulares. Sites como Amazon
também deixaram os consumi-
dores confortáveis com ofertas
customizadas e preços variados,
eles dizem. / TRADUÇÃO DE CELSO
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 ago. 2012, Economia & Negócios p. B7.




