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Varejista não pode perder o foco no público-alvo 
 
Um produto diferente, um bom desconto, novas formas de atender. Novidades chamam atenção e 
é inevitável que desperte na concorrência o interesse em entender o porquê do sucesso. Lojistas 
concordam que é impossível se prevenir da cópia, mas também é interessante aproveitar as 
tendências do mercado. Observar a concorrência é essencial para manter-se atualizado, mas é 
preciso cuidado para não copiar as idéias em vão. 
 
Alexandre Pires, sócio da Madeirol, que produz armários e cozinhas planejadas, diz que teve uma 
idéia copiada pela concorrência. Segundo o empresário, a Madeirol tem como lema entregar as 
cozinhas prontas em 12 dias úteis. "Fazemos esta promoção há oito anos, e tenho detectado que 
só agora a concorrência tem oferecido serviços parecidos. Alguns entregam em 13 ou 15 dias, 
mas não como nós. Ninguém é mais dono de uma idéia, tudo é copiável", defende. 
 
A troca de idéias é válida, segundo Monica Assis, consultora da Ponto de Referência, mas o lojista 
deve ter o foco no cliente, antes de copiar idéias alheias. "Antes de implementar práticas de 
outros, é importante ver se a essência competitiva é a mesma. O lojista deve sempre ter em 
mente o que é melhor para o cliente", avalia. 
 
A consultora lembra que a maioria das lojas atualmente tem os mesmos procedimentos, copiando 
umas das outras. "O foco, no entanto, deve estar no cliente, não no produto, pois assim ninguém 
ganha. O diferencial deve estar no serviço. Ganha quem oferecer algo a mais para o cliente".  
 
Seguir a tendência do mercado é forma de copiar sem caracterizar espionagem. Conhecida por 
seus armários planejados, a Ornare foi aos poucos ampliando seu portfólio para os outros pontos 
da casa.  
 
- Até 1999, só produzíamos armários. Mas como nossos clientes começaram a pedir para fazer os 
outros ambientes, fomos gradativamente ampliando a oferta.  
 
Para conseguir um bom resultado, procuramos novos fornecedores, que já atendiam à 
concorrência, que é parâmetro de qualidade - diz Esther Schattan, sócia diretora financeira da 
Ornare. 
 
Referência  
A empresa, no entanto, também foi "copiada", e serve de referência em outros segmentos. Esther 
garante que seu site foi o primeiro a apresentar aos clientes projetos prontos, assinados por 
arquitetos ou pela equipe do Studio Ornare. "Ficamos sabendo que outras lojas estavam adotando 
o mesmo procedimento quando nosso webdesign disse que foi perguntado se poderia fazer um 
site "igual ao da Ornare", lembra. Outro exemplo de "cópia" contado por Esther são os 
marceneiros independentes que oferecem serviços dizendo que fazem armários "tipo Ornare".  
 
Rômulo Almeida, proprietário de duas franquias e um restaurante na praça de alimentação do 
Madureira Shopping, não acredita nesta troca de informações entre concorrentes. Além das 
franquias do Rei do Mate e Giraffas, ele abriu há quatro meses o Maneco com Jaleco, servindo 
comida mineira a quilo.  
 
- Às vezes, converso com os concorrentes sobre fornecedores, relacionamento com o shopping. 
Não debatemos sobre estratégias das lojas, o que acontece normalmente é observar o que é feito, 
qual a demanda do público e tentar superar a concorrência - diz.  
 



Segundo Almeida, a cópia pode ser interessante para os dois lados. Quem copia deve apresentar 
um diferencial sobre o que já existe e quem é copiado deve se atualizar para não perder a 
clientela. "No final, quem ganha é o consumidor", conta.  
 
- A concorrência é saudável quando é ética. É importante que os concorrentes tentem superar uns 
aos outros, oferecendo novidades ao mercado. O que não deve ser estimulado é a concorrência 
desleal - avalia Esther. 
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