
rede de lojas Quero Quero tem como peculiari

dade o fato de a maioria de seus pontos de ven

da estarem localizados em cidades pequenas. O 

diretor Comercial, Humberto Chan, apontou a 

gestão de categorias como ferramenta essencial 

para um papel mais estratégico do gestor de compras, e 

acrescentou que a forma de atuação do varejista precisa ser 

bastante diferente em cidades com menor número de habi

tantes, na comparação com a atuação em cidades grandes. 

"Descobrimos que nossas lojas, nos pequenos municípios 

não poderiam ter a pretensão de vender tudo para todos. É 

preciso focar para elevar as vendas. Com um bom projeto 

de gestão de categorias, conseguimos escolher os produtos 

que deveríamos colocar nas nossas prateleiras, direcionar 

as campanhas publicitárias e obter expansão nas nossas 

vendas", ensina o diretor Comercial. 

Fazer escolhas não é tarefa fácil, segundo Chan, mas é 

necessário. "Primeiramente definimos os papéis de cada 

categoria como forma de estratégia de venda e marketing", 

comenta e acrescenta: "dentro de uma família de produtos, 

as categorias podem ter estratégias diferentes. A ideia é ser 

forte, ter mais presença na mídia e mais espaços nas lojas 

para os artigos que consideramos os carros-chefes da cate

goria elencada como a mais importante para nós". 

A partir da definição da categoria e dos artigos que serão 

ofertados ao Shopper de forma mais agressiva, Chan sinaliza 

como pode ser montada a estratégia do varejista. "Na rede 

para a qual trabalho, optamos por desenvolver um novo 

layout na parte de exposição das lojas, apontando para o 

cliente o que queremos que ele olhe primeiro", revela. 

O destaque, de acordo com a disposição das gôndolas, das 

prateleiras e até mesmo da iluminação foi dado para o que 

confere mais rentabilidade à rede. "Nas nossas lojas os pro

dutos destinados ao revestimento de imóveis sempre está 

em evidência, tanto nos pontos de venda como nos nossos 

tablóides e nas propagandas veiculadas na mídia", conta. 

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
.



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
.



comprar na loja. No quesito preço é necessário ter a certeza 

de que o shopper tem os preços na memória, ou seja, ele 

pode abandonar as compras ao verificar que os valores dos 

artigos são sempre superiores aos da concorrente. "Para 

manter o cliente e fidelizá-lo, é indispensável, além de pra

ticar preços competitivos, oferecer-lhe produtos que ele, em 

geral, encontra com mais facilidade na sua loja. É preciso 

manter pequenas indulgências, não deixar que ele vá até lá 

para comprar o leite de soja light sabor uva, com o qual está 

acostumado, e não o encontre na prateleira. Na próxima 

compra, como os seus preços e os da concorrência são si

milares, este cliente decepcionado com seu "esquecimento" 

poderá migrar para a loja ao lado!" 

No item praça, o pulo do gato, segundo Fernandes, é 

cutucar o cliente do concorrente na vizinhança, sedu-

zindo-o a entrar no seu estabelecimento para fidelizá-lo 

por meio de estratégia já definida e em andamento. E no 

quesito promoção, o último "P" citado pelo diretor de Ma

rketing, ele relembra aos empresários do setor supermer-

cadista que as promoções pipocam em todo o comércio 

varejista e que oferecer apenas as melhores oportuni

dades não farão um consumidor migrar de um ponto de 

venda para outro, exceto se a promoção for espetacular. 

Nesse caso, a dica de Fernandes é tratar muito bem o 

cliente quando uma promoção é lançada, sabendo quem é o 

foco da ação. "Surpreenda o seu cliente com novidades, des

cubra o que seu shopper quer comprar. O consumidor é um 

sujeito com pouco tempo, exigente e que sabe os preços dos 

artigos decor. Portanto, facilite a vida dele e lhe dê o que ele 

quer, ofereça inovações e ele será sempre cliente", garante. 

Case Coop 
Para apontar o papel desse gestor no contexto brasileiro, 

o gerente Comercial e de Logística da Coop, Luiz Gustavo 

Maldi Ramos, lançou mão do case da empresa onde atua. 

Ele ressalta que não há melhor estratégia do que escolher 

para quem se quer e para quem não se quer vender. "Somen

te desta forma, fixando os produtos para um determinado 

público-alvo, entendendo o cliente é que vamos acertar na 

compra e elevar as vendas", garante. 

Além de relacionar a necessidade de conhecer o cliente 

a fundo para poder atendê-lo na amplitude de suas neces

sidades, Ramos ressalta a importância de lapidar as pes

soas do seu negócio, a fim de que trabalhem em sintonia 

e tenham total conhecimento das estratégias de venda e 

mídia definidas para a rede. "Talvez o grande problema seja 

o gerenciamento de pessoas. É preciso que haja lideran

ça nos departamentos envolvidos na estratégia comercial, 

compartilhamento de informações e ações, para que todos 

entendam sua importância no contexto geral e façam seu 

trabalho da melhor maneira possível", argumenta ele. 

Na rede varejista Coop houve a união dos departamen

tos de compras e de logística, a partir do entendimento de 

que um não se sustenta sem o outro. "Tomamos a decisão 

de unir os dois departamentos porque percebemos que o 

trabalho conjunto funciona melhor. Ficou mais fácil para 

todos entender que não basta fazer o pedido de determinado 

produto para que ele venha, como num passe de mágica, 

para o nosso estoque. Isso não existe. Há dificuldades no 

deslocamento, prazos etc." 

Ramos também levantou a questão de que os compradores 

de uma loja de varejo não podem ser meros "tiradores de 

pedidos". Segundo ele, é preciso arrojo, é necessário inova

ção para que o desejo de adquirir novidades, cada vez mais 

ávido entre os consumidores, seja atendido. 
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Text Box
Fonte: Supervarejo, São Paulo, ano 13, n. 148, p. 140-142, jun. 2013.




