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Proximidade dos clientes não é mais suficiente. As pequenas empresas estão sentindo no caixa o 
poder de investimento de grandes redes do varejo, seja com supermercados e ou com franquias. 
Cada vez mais, o pequeno varejo busca alternativas de marketing bem mais baratas, mas não 
menos eficientes.  
 
"Quando um shopping é inaugurado, logo pode-se notar o aumento na profissionalização e 
melhoria na imagem das pequenas lojas ao seu redor", diz Luiz Fernando Lucas, sócio da Meglio 
Consultoria & Design, que consegue 40% de seu faturamento com pequenas empresas.  
 
Os supermercados são os que mais sofreram com a expansão dos grandes grupos. José Roberto 
Lage era dono de um pequeno supermercado, na Vila Romana, em São Paulo. O espaço estava 
apertado, havia na mesma rua um concorrente, e outra loja de uma grande rede nas redondezas. 
Lage decidiu comprar o concorrente, e, com o terreno maior, resolveu não aumentar 
significativamente a área de disposição de produtos. Ao invés disso, criou um estacionamento 
para os clientes. "O retorno desse investimento deve acontecer em dois anos e meio, contra cinco 
anos em empresas maiores", diz Lage, que usou a consultoria da Meglio para a reestruturação.  
 
Mas as mudanças mais importantes foram em relação à imagem. O logotipo criado ganhou uma 
folha de maçã, para ganhar a simpatia dos clientes, e o nome, Superville Vila Romana, foi 
escolhido para invocar ao mesmo tempo a idéia cosmopolita, mas com uma referência ao bairro. 
Tudo isso foi feito a partir de pesquisas qualitativas com moradores. "Fica muito caro para 
pequenas empresas fazer pesquisas quantitativas", explica Lucas. A única decepção de Lage é não 
ter conseguido um ponto no lado direito da rua, que segundo os consultores que o aconselharam, 
atrai mais a atenção de motoristas e transeuntes.  
 
As pretensões de Lage são grandes. Ele já está planejando cartões de fidelização, que dão 
descontos para os fregueses mais assíduos, e cartão de crédito. Esse último ainda deve ter que 
esperar por um capital de giro maior.  
 
Empresários menos experientes também estão recorrendo a estratégias sólidas de marketing para 
turbinar seus negócios. Dona de uma casa em uma avenida de Campinas (SP), Maria José Amaral, 
queria abrir uma loja de sapatos para atender moradoras locais. Com a ajuda de consultores, 
Maria abriu uma loja que mistura design moderno e um ambiente aconchegante, que lembra uma 
sala de visitas. "Eu queria uma loja pequena, mas não uma lojinha", diz Maria, que também 
pretende lançar um cartão de fidelidade.  
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