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primeira impressão é a que fica! 
A frase bastante comum, oriunda 
da sabedoria popular, vale para 
um cliente que entra pela primei
ra vez em uma loja de varejo! 

Quem não gosta de visualizar o que 
deseja de imediato, encontrar facilidade 
no deslocamento e sentir-se bem dentro 
de um estabelecimento comercial? 

O segmento de supermercados no 
Brasil já percebeu esse desejo de seu 
público e, devido à forte e crescente 
concorrência, desenvol
veu práticas de gestão 
que envolvem estratégias 
das mais avançadas. Esse 
cenário gera um super-
mercadista mais exigente 
e atento a detalhes, uma 
vez que as pessoas que 
frequentam as lojas têm 
a mesma atitude. 

Nesse contexto, o 
layout apresenta-se como 
fator determinante nas 
estratégias de marketing, 
seja para uma pequena 
loja de consumo de luxo, 
onde o layout traduz a ex
clusividade e a sofistica
ção almejadas, seja para 
os hipermercados mini

ao cliente, oferecendo fluxo de circula
ção, logística etc. 

"Quando se trata de um projeto novo, 
ou mesmo de uma loja nova, fica mais fácil 
criar, explorar as ideias e colocar em prá
tica as experiências de um profissional, 
aliado ao conhecimento de seus gestores", 
observa o diretor da Pro Market, José Car
los Benjamin Júnior, empresa que fabrica 
expositores planejados. 

Especialistas no setor, voltados ao 
varejo, são enfáticos ao afirmar que o 

mizarem a concorrência 
das lojas da vizinhança. 

Na Europa, alguns 
hipermercados criaram 
áreas cujo layout facilita o 
acesso e agiliza a compra. 
Com exceção das grandes 
redes que ainda utilizam um layout pa
drão, a fórmula é a adequação. 

A verdade é que, em lojas de varejo, 
sobretudo nos supermercados, um bom 
layout é capaz de operar milagres, alteran
do toda a realidade do estabelecimento ao 
garantir total conforto aos consumidores 
e melhores oportunidades de venda ao 
empresário. Para que isso ocorra, é indis
pensável que o layout da loja tenha per
feita distribuição de suas áreas e seções. 

Todo layout deve seguir algumas re
gras consideradas fundamentais para 
uma boa operação tanto na retaguarda, 
facilitando o abastecimento, o controle 
de estoque, como no conforto necessário 

layout de supermercado está em cons
tante processo de evolução para alcan
çar resultados. 

Trata-se de uma verdadeira e eterna 
corrida que acompanha as mudanças de 
hábitos e desejos do consumidor, ao mes
mo tempo que procura soluções novas e 
criativas com foco na elevação do patamar 
de qualidade do layout, superando as ex
pectativas do cliente mais exigente. 

Com um layout eficiente, as vendas 
de um supermercado apresentam re
sultados expressivos e tal fato pode ser 
comprovado pela mudança de fatura
mento após a realização de mudanças 
no supermercado. 

Segundo o arquiteto e diretor da 
Yoshimura, Cláudio Yoshimura, empre
sa especializada em projetos e obras de 
supermercados, o resultado das vendas 
é fruto de um trabalho intenso em todas 
as atividades da loja, porém o diferencial 
mais forte entre um concorrente e outro se 
dá pela escolha de uma correta estratégia 
de vendas refletida no layout. 

"Um detalhe fundamental nessa com
petição é que um excelente layout para 
um determinado perfil de consumidor 

ou região não será tão 
eficiente para outro mer
cado, ou seja, não existe 
layout certo ou errado 
sem que o público-alvo es
teja muito bem definido, 
pois é um equívoco tentar 
agradar a todos os públi
cos ao mesmo tempo. En
tão, escolher a estratégia 
de vendas torna-se fator 
decisivo para o sucesso 
do empreendimento, e 
cada layout atende a es
tratégias completamente 
diferentes em cenários 
regionais diferentes", ad
verte Yoshimura. 

É preciso avaliar de 
que forma o supermerca
do pretende ser visto pe
lo seu público. O tipo de 
consumidor que se deseja 
atrair determina o tipo de 
loja que se deve montar. 
Um estabelecimento mui
to luxuoso num bairro 

popular pode afastar seus clientes poten
ciais, mesmo quando oferece bons preços. 
Do mesmo modo, uma aparência excessi
vamente modesta em uma região de alto 
padrão pode afastar consumidores de alto 
poder aquisitivo, mesmo que os produtos 
expostos sejam destinados a eles. 

Obedecendo-se essas regras, Benjamin 
Júnior, da Pro Market, avalia que as se
ções mais fortes, que puxam o movimento 
de pessoas no estabelecimento, devem ser 
posicionadas de forma que equilibrem o 
fluxo de consumidores. 

Por exemplo: açougue e padaria de
vem ser projetados distantes um do ou
tro, normalmente nos fundos, fazendo 
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com que o cliente circule pela loja e passe 
pelas áreas de apoio (Preparos e Câmaras 
Frigoríficas); a seção de hortifrúti, que 
ocupa cada vez mais espaço no layout, 
representa em média 12 a 13% da área 
de vendas da loja e também deve estar 
em posição estratégica no supermercado, 
assim como a de bebidas. 

"Nos projetos mais modernos o que 
se observa é que, além desse equilíbrio 
das seções, encontramos mais espaço 
destinado aos vinhos, em geral denomi
nados adegas, e, no mesmo ambiente, 
juntam-se as bebidas destiladas, cerve
jas especiais e as cachaças mais nobres, 
agregando valor aos produtos", detalha 
Benjamin Júnior. 

Já na opinião do Gerente Comercial da 
IMF Fabrão, Alcir José Cardozo, uma das 
grandes preocupações dos supermerca-
distas quando o assunto é concorrência 
é a forte tendência em facilitar o ato da 
compra, pois a cada dia o tempo fica mais 
curto e o desejo do consumidor é fazer 
as compras o mais rápido possível, com 
conforto, praticidade e segurança. 

Levando em conta esse fator, Cardozo 
conta que o Grupo Fabrão, por meio das 
empresas IMF e Lince, possui profissio

nais destinados a acompanhar de perto 
esse comportamento dos consumidores. 
"Assim podem traduzir as tendências em 
layouts, elaborando projetos com produ
tos temáticos que facilitam muito a iden
tificação dos setores, diminuindo o tempo 
de busca pelos produtos. É uma maneira 
de ter lojas dentro de lojas, e isso inclui 
acabamentos personalizados e até cores 
que diferenciam os setores", defende. 
Layout x estratégia de venda 

Para poder planejar ou alterar o layout 
da loja, é indispensável saber que tipos de 
produtos serão expostos, quantas pessoas 
são atendidas diariamente no local, qual o 
estoque necessário e qual o público-alvo. 

As respostas permitirão que o super-
mercadista, empresa ou arquiteto respon
sável pelo planejamento da mudança sai
ba qual a imagem que o estabelecimento 
comercial precisa ter para se tornar re
ferência na paisagem da rua ou mesmo 
do bairro, e para que sua presença possa 
ficar gravada na mente da clientela a ser 
conquistada e fidelizada. 

Não há fórmulas mágicas e prontas 
quando se fala em layout de loja. Contu
do, duas classificações intrinsecamente 
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ligadas ao conceito de um supermercado 
podem ajudar na montagem adequada de 
uma loja: razão ou emoção. 

Numa loja de vizinhança, onde o con
ceito é o varejo emoção, o layout pode 
ganhar um toque leve, alegre, poético, 
que convide o cliente a sentir-se em casa 
dentro da loja. Já no caso do varejo razão, 
onde estão inseridos os hiper e as gran
des redes, devem predominar o preço e o 
autosserviço, com o layout ligado ao mer-
chandising para atrair o público. 

Ainda falando em 
estratégia de venda em 
harmonia com o layout 
da loja, vale ressaltar 
que os especialistas do 
ramo são unânimes em 
acrescentar que os su-
permercadistas devem 
evitar a compra de layout 
padrão dos fornecedores, 
em geral mais em conta, 
sem antes realizar ampla 
pesquisa e atenta avalia
ção das possibilidades 
disponíveis no mercado. 

"O consumidor reali
za suas escolhas dentro 
do salão de vendas im
pulsionado por desejos, 
hábitos e necessidades 
que precisam ser des
vendados por quem está 
montando um layout de 
loja. Se colocar os vinhos 
na frente, perto da entra
da, estes seguramente 
venderão muito mais do 
que se estiverem na parte posterior no 
trajeto do cliente; porém, colocando os 
vinhos na entrada pode ser necessário 
retirar o bazar dessa mesma área e, de
pendendo do caso, poderemos sacrificar 
a venda de um setor para aumentar o de 
outro. Isso sempre deve ser muito bem 
avaliado já que faz parte da estratégia a 
ser definida para cada público focado", 
resume o arquiteto Yoshimura. 

Vanguarda no lugar certo 
Consumidor exigente, com maior po

der aquisitivo, movido pelo progresso da 
economia brasileira e o aumento da con
corrência entre as lojas de varejo faz com 

que os empresários do setor supermerca-
dista procurem novidades que magneti
zem seus clientes. 

Segundo Cardozo, da IMF, nos últi
mos dez anos a procura por inovação e 
personalização de produtos e espaços 
cresceu palpavelmente. Ele enfatiza 
que "o consumidor está cada vez mais 
exigente e atento às tendências de mer
cado, forçando nossos colaboradores a se 
diferenciarem pelos processos de capa
citação periódica a que são submetidos, 

Além da seção de hortifrúti, outra ala 
está em crescimento em boa parte dos su
permercados. A inovação, em muitas lo
jas, em geral se dá junto à adega e clama 
por layout bem específico: a charutaria. 
O público ávido por esse tipo de produto 
é composto por homens bem resolvidos 
e mulheres mais finas, as mais recentes 
consumidoras de charutos e afins. 

Na seção de padaria, o layout também 
vem sofrendo alterações e ganhando mais 
requinte, dependendo da região do País. 

O atendimento destinado 
ao consumidor do "pãozi
nho francês" varia muito 
de acordo com o público 
e isso reflete no tipo de 
gôndola: em alguns mer
cados o cliente tem que 
ser servido, enquanto em 
outros a preferência é pe
lo autoatendimento. No 
caso específico de seções 
como padaria e açougue, o 
layout deve sempre respei
tar as leis impostas pela 
Vigilância Sanitária. 

aprimorando a qualidade e o diferencial 
de nossos produtos na busca por excelên
cia e crescimento constante". 

Nessa linha de raciocínio, Benjamin 
Júnior, da Pro Market, defende que os 
equipamentos que fazem a diferença 
num layout serão sempre aqueles que 
trazem um retorno imediato ao inves
timento feito. 

Ainda de acordo com o diretor da Pro 
Market, se mobiliários não forem pensa
dos e projetados no momento da elabora
ção do layout, farão falta para exposição 
de alguns produtos, como os expositores 
para ovos, alhos, frutas secas e bananas, 
na seção de hortifrúti, por exemplo. 

Tendências 
O arquiteto Claudio 

Yoshimura destaca como 
inovação o "Walk in Coo-
ler", uma câmara resfria
da, com alta capacidade 
volumétrica, cheia de 
bebidas à disposição dos 
clientes, cujo propósito é 
evitar a falta de bebidas 
geladas. 

O profissional também ressalta a uti
lização cada vez mais comum de exposi
tores com design especial e de elevado 
cuidado visual para produtos mais deli
cados, como os da seção hortifrúti, tem
peros, ovos, pães industrializados, bolos 
embalados, pontos extras promocionais. 

Tais expositores, segundo Yoshimura, 
já se encontram em catálogos oferecidos 
por diversos fabricantes de expositores 
para supermercados. 

O profissional especializado no setor 
supermercadista conta também que há 
inúmeras novidades no quesito gabinetes 
refrigerados. Ele acrescenta que, se a esco
lha for benfeita, a nova aquisição se reflete 
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em ótimos resultados de vendas, como é 
verificado com os expositores centrais de 
autosserviço para frios e queijos. 

De olho nas novidades, a NSF, indús
tria de equipamentos para supermerca
dos, desenvolveu e patenteou uma mesa 
refrigerada para fatiar carnes, de acordo 
com o diretor da empresa, Diniz Amilcar 
Matias Fernandes. 

"Com refrigeração, essa mesa contribui 
para que o processamento da carne seja 
feito na mesma temperatura em que ela 
sai da câmara fria onde está armazenada, 
e chegue ao balcão expositor sem perder 
qualidade. Isso agrega valor ao produto 
embalado e amplia sua vida útil durante 
a exposição", comemora. 

Lançamentos para todos 
os gostos 

Com a aproximação do maior even
to supermercadista do mundo, a APAS 
2013, que acontecerá entre os dias 6 e 9 
de maio no Expo Center Norte, em São 
Paulo, há uma corrida da indústria de 
equipamentos para tornar sua linha de 
produtos mais atrativa, visando aos lan
çamentos e novas tecnologias durante os 
quatro dias da feira. 

Na opinião de Cláudio Yoshimura, o 
maior número de lançamentos está no 
segmento de gôndolas para hortifrúti, se
tor que, segundo o arquiteto, não só vem 
apresentando crescimento de área ao lon
go dos anos em diversas redes de varejo, 
mas também vem ganhando concorrência 
das lojas especializadas. 

"Os expositores padronizados compra
dos em catálogos para essa seção sempre 
foram do tipo caixas de madeira, de apa
rência ultrapassada e pouca durabilida
de, mas de alguns anos para cá sofreram 
muitas mudanças, havendo um uso mais 
difundido do aço comum, aço inox, vidro 
e granito", acrescenta. 

Além de mudança no conceito, também 
as alterações nos revestimentos externos 
se torna a tendência para os equipamen
tos utilizados pelos supermercadistas nas 
lojas. Benjamin Júnior, da Pro Market, 
cita o MDF revestido com acabamentos 
madeirados como grande tendência pa
ra este ano em prateleiras, módulos ou 
mesmo gôndolas. E ele explica o moti
vo: "para a proteção contra impactos, os 

para-choques, são produtos plásticos de 
alta resistência. No caso de aparadores 
e bordas das vascas, o plástico também 
é material indicado tanto para limpeza e 
asseio, dificultando acúmulo de sujeira e 
bactérias, como para detalhe decorativo". 

Para ele, os formatos modernos devem 
visar primeiramente à funcionalidade, em 
seguida à ergonometria e maior exposição 
possível do produto a ser apresentado, em 
qualquer departamento. Portanto, a ten
dência é a união desses quesitos ao design 
moderno, que fará do produto sempre o 
ator principal em exposição. 

O Grupo Fabrão também aposta nos 
lançamentos voltados aos supermercados 
em 2013. A empresa desenvolveu uma 
linha de expositores temáticos para os 
setores de pães, café e adegas, e ainda 
novos checkouts, sendo que a grande 
novidade são expositores fechados com 
portas deslizantes. 

"Trabalhamos com tecnologia de pon
ta, e assim identificamos novas tendências 
de materiais, como as madeiras tions, ti
das como ecologicamente corretas e com 
uso crescente na confecção de alguns 
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expositores", adianta Cardozo, da IMF 
Fabrão e Lince Refrigeração. 

Para os supermercadistas que estão 
pensando em mudar o layout da loja, uma 
dica preciosa vem de Claudio Yoshimura. 
O arquiteto acredita que a tendência de 
aumento de espaço para produtos mani
pulados, resfriados, congelados e frescos, 
que já é fato em outros países, está che
gando ao Brasil. Segundo ele, isso é facil
mente explicado pela mudança de hábitos 
de consumo e preferência por produtos 
prontos ou semiprontos 
por parte do consumidor. 

Yoshimura também 
destaca a novidade de, 
em supermercados onde 
isso é possível, ocultar 
totalmente as filas do 
checkout para os clientes 
que circulam no salão de 
vendas, tornando o am
biente e a experiência de 
compra muito mais agra
dável, dando uma melhor 
condição de apresentação 
dos produtos na entrada 
do supermercado. 
Automação 
a serviço do 
faturamento 

Facilitar a vida do con
sumidor é, também, uma 
forma de fidelizá-lo. Além 
disso, o empresário do va
rejo se beneficia com o que 
se pode chamar de moder
nidade. Automação é um 
grande aliado do layout para garantir que 
a compra seja agradável até o final. 

Na prática, a automação consiste na au
tomatização dos procedimentos internos, 
envolvendo um conjunto de equipamentos 
e softwares especializados em atender as 
necessidades específicas desse mercado, 
com informações rápidas e qualificadas, 
processos e tecnologia. 

A intenção da implementação da au
tomação é proporcionar ao cliente maior 
agilidade e qualidade no atendimento, 
pois, quanto melhor o supermercadista 
conhece todos os seus processos, melho
res condições ele tem de oferecer um mix 
de produtos mais adequado ao público-

-alvo dele, com mais opções de produtos 
e marcas, monitoramento de datas de 
vencimento, avaliação e eliminação de 
divergências de preço etc. 

"Um ponto positivo da automação é que 
o processo auxilia na elevação dos lucros, 
já que proporciona melhor avaliação da 
lucratividade e da gestão do supermerca
do. Com a melhoria das informações e do 
gerenciamento há ganho financeiro, com 
diminuição de ruptura, estoque parado, 
etc. E na área de vendas, a automação ga-

rante agilidade no atendimento, evitando 
filas no checkout e aumentando a rotativi
dade de clientes na loja", garante garante 
o gerente de TI da C.R.E. Automação Co
mercial, Valdir Ballet Júnior. 

Embora otimize processos internos, 
a automação comercial não deve ser feita 
sem avaliação prévia. Há indicações di
ferenciadas para cada tipo de varejo, e o 
ideal é que seja uma venda consultiva, ade
quada ao perfil do lojista e do seu negócio. 

O ponto de partida deve ser a escolha 
do fornecedor ideal: não apenas o melhor 
no momento da compra ou o mais barato, 
mas aquele que tiver condições de acom
panhar o negócio. 

0 fornecedor deve garantir a conectivi
dade, a escalabilidade, a manutenção e a 
confiabilidade da solução oferecida. Tam
bém é importante que o investimento seja 
contínuo e permanente. 

O modelo de negócio irá evoluir, novas 
tecnologias surgirão e novos recursos se
rão incorporados aos sistemas. "Garan
tir a compatibilidade futura é garantir 
a evolução gradual da automação, de 
acordo com a evolução do negócio. É 
fundamental focar em um fornecedor 

que entenda do negócio 
e que possa tomar conta 
de uma parte grande da 
tecnologia, pois assim 
haverá maior disponibi
lidade do ponto de venda 
e melhor atendimento 
no pós-venda", adverte 
Eros Jantsch, diretor de 
hardware da Bematech. 

Para que a automação 
jogue em favor do super
mercadista, independen
temente do tamanho da 
loja ou da rede, Ballet Jú
nior avalia que o mínimo 
necessário é investimen
to no checkout completo, 
com CPU, monitor, gaveta, 
impressora fiscal, teclado 
e leitor de código de bar
ras, e o sistema chamado 
de frente de loja. 

Porém, segundo ele, 
o ideal é que também se 
tenha o ERP, pois o bom 
gerenciamento é essencial 

para melhores resultados. 
O que há de mais moderno 
em automação? 

Existem várias tendências ganhando 
terreno e fazendo sucesso entre os con
sumidores de vários países. Nos Estados 
Unidos e em algumas nações da Europa, 
o que há de mais recente no segmento é o 
self-checkout, que não necessita de ope
rador de caixa e permite que o próprio 
cliente faça todo o processo sozinho. Há 
também terminais de consulta com in
teração dos clientes, vitrines virtuais, 
pagamento via celular e etiquetas ele
trônicas de preço. 
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"Quanto à diferenciação, destacam-se 
hoje, em relação a processos, supermerca
dos que utilizam coletores de dados para 
um cuidado maior com preços, validade 
de produto etc , ou ainda em relação à 
apresentação, que utilizam etiquetas ele
trônicas de preço nas gôndolas ou cardá
pios e tabelas de preços automatizadas no 
açougue, por exemplo", diz Ballet Júnior. 

Além do sistema de self-checkout, 
Jantsch, da Bematech, destaca o motion 
display digital, que são displays promo
cionais animados utilizados para atrair 
a atenção dos clientes para as novidades 
nos produtos e serviços e para divulgar 
descontos especiais e grandes liquidações. 

Os displays, utilizando tecnologia di
gital, permitem atualizações imediatas 
de seu conteúdo de acordo com as ne
cessidades do estabelecimento, poden

do iniciar ou encerrar uma promoção a 
qualquer momento. 

Outro equipamento que faz sucesso 
entre os clientes é o Quiosque Interati
vo. Trata-se de equipamento que, além de 
atuar como display para merchandising 
de produtos, auxilia o cliente através da 
venda guiada. Funciona com tecnologia 
touch screen e oferece interatividade, 
possibilitando consultas das caracte
rísticas dos produtos, disponibilidades, 
preços, prazos, e tc . 

O diretor da Bematech chama atenção 
para aparelhos remotos para força de ven
das, que são equipamentos portáteis, com 
tecnologia wireless, que possibilitam aos 
vendedores acesso imediato a informa
ções detalhadas sobre as características 
dos produtos, disponibilidade em estoque, 
opções similares, preços, formas de pa

gamento, entre outros. "Essa tecnologia 
permite ao vendedor um atendimento 
muito mais eficiente e reduz treinamentos 
exaustivos sobre os inúmeros produtos da 
loja", completa. 

Jantsch destaca o sistema RFID (iden
tificação por rádio-frequência) como mais 
uma ferramenta de gestão da cadeia va
rejista que está se tornando realidade. É 
uma tecnologia que possui utilidade simi
lar à do código de barras, porém com mui
to mais eficiência e muito mais possibili
dades de uso. Com sua utilização em larga 
escala, será possível rastrear a trajetória 
de um produto desde a sua fabricação, até 
a venda ao consumidor final. 

A automação do varejo passa pelo pa
gamento da compra por meio eletrônico. 
A Cielo investe na máquina com tecno
logia Banda Larga. Com essa solução, o 
lojista que possui o serviço de internet 
contratado pode reduzir os custos com 
telefonia ao realizar as vendas com car
tão. A internet rápida 3G está presente 
em 2.769 municípios, o que representa 
84% da população do País. 

"A Cielo, com essa solução inovadora, 
tem a proposta de tornar ainda melhor a 
experiência de compra e venda com cartão", 
afirma Rogerio Signorini, diretor de inova
ção e produtos emergentes da companhia. 

A venda por meio de lojas virtuais 
ganha mais impulso a cada ano e é ten
dência forte, já que o consumidor moder
no quer "perder" cada vez menos tempo 
dentro das lojas físicas. Por esse motivo, 
o e-commerce já é adotado por algumas 
redes de supermercados. 

Os supermercadistas poderão conferir 
na Feira APAS 2013 os melhores fornece
dores de equipamentos e projetos de auto
mação, de acordo com a realidade de cada 
loja. Na área de exposição também haverá 
instituições financeiras que apresentam 
linha de crédito para os empresários que 
queiram investir em modernidade, tanto 
no layout quanto na automação. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Supervarejo, São Paulo, ano 13, n. 146, p. 90-86, abr. 2013.




