
Acertando o passo [Reforma de loja]

Metamorfose
lucrativa

A loja é como se fosse um ser vivo, sempre em
permanente mutação; a reforma, o momento crítico da
metamorfose que busca conquistar e fidelizar o cliente

Por Adenilson Fonseca

Planejamento
Para a arquiteta Beatriz

Lodi, planejar as
reformas e construção

de lojas ocorre cada
vez mais cedo

e um cliente olha para a fachada loja e
vai embora sem entrar, pode ser nor-
mal. Mas se dois, três, fazem o mesmo

e isso vira uma prática... Cuidado! O visual
pode estar fazendo uma antipropaganda da
loja. Ninguém gosta também de corredores
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apertados, ambiente abafado e quente, de
pouca luz. Talvez seja a hora de o supermer-
cado "abrir um sorriso" para o cliente e evi-
tar que ele vá embora. Para isso, é necessá-
rio que a loja passe por uma "plástica".

Normalmente, quem reforma uma loja
já pagou o maior preço pela necessidade de
mudar: a fuga do cliente. Para que isso não
aconteça, é necessário se antecipar à reação
da clientela e promover mudanças que
acompanhem a evolução do mercado. "O
que acontece é que muitos empresários não
têm coragem de reformar. Acham que o
investimento é muito alto, que não vale a
pena e acabam por perder o cliente", alerta
o administrador de empresas e arquiteto,
Celso Cabana Prado, sócio-diretor da Can-
dossim & Cabana Arquitetos Associados,
empresa paulista especializada nas áreas de
arquitetura, design e marketing de varejo.

Prado lembra que são comuns no meio
supermercadista empresas familiares tradi-
cionais que crescem sem promover refor-
mas ao longo da sua trajetória. Porém, che-
ga um momento em que isso é inevitável.
"Ele (o supermercadista) só se atenta para a
necessidade de reformar a loja quando a
clientela já foi embora", reafirma.



Planejamento
Depois que o cliente já mudou de

supermercado, é muito tarde para
reformar. Mas a causa talvez não este-
ja ligada à necessidade de reforma.
Outros fatores podem estar interferin-
do na fidelização do cliente, por isso,
para não dar um tiro no escuro, o
supermercadista precisa estar seguro
sobre algumas questões como: a loja
está mesmo precisando de reforma?
Que tipo de reforma? Muitas vezes,
uma simples pintura da fachada pode
resolver o problema. E como saber se
é necessário reformar tudo ou só uma
pintura? É nesse momento que entra o
profissionalismo, cada vez mais pre-
sente no setor supermercadista.

Decidindo-se pela reforma, tenha
em mente uma palavra mágica: plane-
jamento. Porém, antes mesmo de pla-
nejar e pôr em prática execução da
obra, não se pode esquecer que a pri-
meira recomendação é contratar um
profissional especializado no ramo e
que realmente entenda as necessida-
des da empresa. A contratação de
arquitetos vem deixando de ser moda
ou luxo, para se tornar uma estratégia
de vendas. Com capacidade técnica e
formação acadêmica para auxiliar o
supermercadista, esse profissional
pode prestar assessoria, desde a
necessidade ou não de mudança, pas-
sando pela melhor escolha de material
até o lay out mais adequado.

Na opinião da arquiteta especialis-
ta em supermercados, Beatriz Lodi, o
planejamento de reformas ou constru-
ção de uma loja vem ocorrendo cada
vez mais cedo. "Antes eu era chama-
da para planejar o lay out depois da
loja pronta. Hoje já me chamam quan-
do surge a idéia de abrir uma loja",
lembra Beatriz, arquiteta que presta
serviço à rede Supernosso, de Belo
Horizonte. Ela informa que a contri-
buição de um profissional do ramo

engloba desde as questões de legisla-
ção urbana e ambiental, a fatores
como viabilidade de acesso, fluxo de
clientes e perfil do consumidor, itens
fundamentais no planejamento de
uma loja. Outra dica importante refe-
re-se à escolha do tipo de atendimen-
to. "Não adianta desenvolver o con-
ceito atendimento/produto num bairro
pobre", observa.

Nestes bairros, aliás, o supermer-
cadista deve ficar muito atento à sutil
diferença entre reformar para agradar
ao cliente e sofisticar demais. Pode
acontecer de uma reforma ficar "mui-
to chique" e o consumidor mais
humilde julgar que aquela loja "não
seja para ele". O que, evidentemente,
não é uma carta branca do consumidor
para que a loja esteja sempre suja e
com pintura mal conservada.

Outra mudança que deve ser bem
planejada, na opinião de Beatriz, é
quando se vai expor os produtos. "O
supermercadista deve estar atento ao
tipo do cliente. O consumidor de classes
C e D vão a busca de promoções, mas
os A e B querem mais é organização e
bom atendimento. É preciso ter muito
cuidado para não confundir informação
com poluição visual", alerta.

Em obras
A Rede Supermais, central de

negócios da Zona da Mata Mineira,
está em constante reforma para adap-
tação de suas lojas. "Além do padrão
da rede, as reformas não param para
adaptar a loja às necessidades do
cliente", relata o diretor da Rede
Supermais, Alceu Freyesleben Sales.
Segundo ele, gradativamente, todas as
lojas da rede serão reformadas e adap-
tadas a padrões mais modernos e de
acordo com melhor funcionalidade.

Com 19 lojas, 12 associados, e um
faturamento de R$ 160 milhões em
2003, a Rede Supermais conta com
cinco engenheiros e duas arquitetas
em seu departamento de expansão,
para que nenhuma tendência escape
dos olhos e da perspicácia empresarial
na hora de identificar o momento cer-
to de fazer a reforma. "Antes de a loja
começar a se tornar obsoleta e as ven-
das começarem a cair, tem de mexer",
recomenda Sales, que tem no departa-
mento operacional o apoio para apon-
tar as necessidades das mudanças e
repassar aos profissionais responsá-
veis, como engenheiros e arquitetos.

Na rede Supernosso, o gerente de
marketing, Ronaldo Peixoto, lembra
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que as reformas fazem parte do dia-a-
dia do supermercado e que é preciso
estar atento ao comportamento do
consumidor. "Temos de carregar água
na peneira para o cliente. O consumi-
dor é muito inteligente e temos de
estar atentos a isso na hora da reforma,
porque a visão dele é muito importan-
te para tomar uma decisão". Opina
Peixoto

Uso de materiais
Segundo a arquiteta Beatriz Lodi,

não há muita evolução em relação ao
material usado, mas o supermercadis-
ta deve priorizar, principalmente no
piso, material mais resistente, durável
e de fácil conservação. Tomar o cuida-
do de fazer bem feito certamente evita
problemas futuros como a necessida-
de de trocar todo o piso em pouco
tempo após a reforma.

Para Beatriz, outra grande preocu-
pação do supermercadista hoje é no
que diz respeito ao tipo de iluminação
da loja. Primeiro é preciso aproveitar

ao máximo a luz natural, depois o cui-
dado deve ser voltado para a escolha
correta do tipo de lâmpada, como as
mais duráveis, que iluminam e econo-
mizam energia. Uma dica é escolher
corretamente o número da lâmpada e
a colocação correta na loja.

Retorno
"As mudanças vão acontecendo

no setor e a gente tem de acompa-
nhar" justifica o gerente de expan-
são da rede de supermercados,
Bahamas, Egladston Campos Reis.
Para ele, a reforma pode ser motiva-
da por dois fatores, além da necessi-
dade de atender melhor o cliente. "-
Além de adaptar ao mercado, tem de
seguir o padrão das lojas da empre-
sa. O consumidor pode não identifi-
car a loja como da mesma rede, se
não forem seguidos os padrões de
lay out", informa.

Ao contrário de quem ainda
resiste à idéia de reformar a loja,
Reis está certo de que é compensa-

dor. "Não há dúvida de que há
retorno. A reação do cliente é ime-
diata se ele foi embora, com certeza
irá voltar após as reformas". A rede
Bahamas conta com um engenheiro
que acompanha as obras. Em uma
ocasião específica foi necessária a
contratação de um arquiteto para
direcionar o visual da loja. "Ela fica
ao lado de um prédio histórico e
queríamos adequar a loja ao visual
do imóvel que é preservado pelo
Patrimônio Histórico", justifica
Reis. Ele informa que "quando se
trata de um prédio diferenciado, é
fundamental" a contratação de um
arquiteto para orientar a construção.

O gerente do Bahamas lembra que
o supermercadista deve estar sempre
em contato com empresas de outras
cidades e regiões para se manter infor-
mado sobre as tendências do merca-
do. Uma boa dica, segundo Reis, é
visitar lojas de outros empresários e
um contato permanente com pessoas
que entendam do setor.


