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Ovice-presidente de vendas e
marketingdaGeneralMotors,
MarkLaNeve, disse queuma
boacampanha publicitária e
novos veículos podem recupe-
rar amarca suecaSaab. “Nós
nãoprecisamos que aSaab
vendaemgrandes volumes.
Precisamosapenas que tenha
umdesempenhomelhor queo
dehoje”, diz. ASaab luta para
se recuperar desde que foi ad-
quirida pelaGM, em2000,
mas suas vendas continuam
fracas.Noanopassado, cresce-
ramapenas 1%.

AoperadoraClaro faz, a partir
de hoje, umapromoção envol-
vendoabandade rockU2, que
fará showsnoBrasil. O evento
já vemdandooque falar, de-
pois da enormedemandae
problemasnavenda dos in-
gressos. Serãodistribuídos 2,4
mil ingressos para quemcom-
prar umaparelho daBenQ, a
partir deR$499. Para evitar
transtornos, a Claro terá segu-
rançasnas 21 lojas envolvidas,
emshoppings da capital e no
interior deSãoPaulo.

Apósquatromeses dediscus-
são sobre a gerência de seus
negóciosmusicais conjuntos,
a Sonye aBertelsmann (do
ramodemídia) concordaram
queoexecutivo-chefeeopresi-
dentedo conselho iriam trocar
deposição. O comandoda
SonyBMGMusicEntertain-
ment vai paraRolf Schmidt-
Holtz, executivo daBertels-
mannquepresidia o conselho
dogrupo. AndrewLackassu-
meemseu lugar. O acordo
devealiviar tensões entre as
comandantes daSonyBMG.

AMicrosoft e empresas coli-
gadas a ela pretendem desen-
volver novos equipamentos
que desafiem a hegemonia do
tocador demúsica digital
iPod, da Apple. “Não creio
que o que chegou aomercado
até agora seja a resposta fi-
nal”, disse o presidente da
Microsoft, Bill Gates. Ele elo-
giou o site de venda demúsi-
ca iTunes, da Apple. Mas dis-
se que estuda a criação de
umdispositivomais barato e
de conexãomais fácil.

Amultinacional japonesa
Olympusanunciouo lançamen-
todamenor emais leve câme-
radigital de 7megapixels já
feita nomundo.Na sexta-feira,
a empresamostrouomodelo
emsua sedeemTóquio. A ca-
merazinhaMju 710 temCCD
de7.1megapixels e pesa ape-
nas 103gramas.AOlympus
deve colocá-la a vendaainda
estemês, pelo preço de45mil
ienes (cerca deUS$380).
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Estratégia é dar a impressão de se estar em uma loja especializada em certos produtos

SonyeBertelsmann
trocamexecutivos

Mattel tentarecuperar
mercadodaBarbie
FabricanterelançaoKen,
namoradodaboneca,paradar
fôlegoàsvendas.qPÁG.B11

Ambientesajudamaprovocarcompraporimpulso

1-OPÇÕES-NoEmpórioSantaMaria, clientepodealmoçarumamassaeescolherumvinho. 2-TROCA-Carrefour vemmudandoa
comunicação visual das lojas há quase um ano. 3 -COMIDA-Whole Foods, nos EUA, investe em restaurantes dentro da loja

Sushibar,almoço,café:novas
armasdossupermercados

Em tempo

Vera Dantas

O clima de concorrência, cada
vez maior no varejo de alimen-
tos, já obriga as empresas a in-
vestirem mais em novos cená-
riosdentrodas lojasparaatrair
aatençãodoconsumidor.Cafés
comperfil gourmet, quiosques,
espaçosespeciaisparaalmoços
elancheseambientescomdeco-
ração diferenciada começam a
ganhar destaque nas lojas.
Nos Estados Unidos, em re-
des como aWegman’s ouWho-
leFoods, depois de fazer super-
mercado é possível almoçar
num sushi bar ou comer uma
pizza feita na hora em forno à
lenha. Na Inglaterra, aWaitro-
se oferece para o consumidor
uma ilha gourmet onde se pode
saborear pratos com carne ou
ostras. Na França há, em lojas
de varejo, até Salad’sBar, onde
o consumidor come salada pre-
paradanahoraou levaoprodu-
to para casa.
“Preço competitivo é a porta
de entrada no varejo, mas a so-
fisticaçãodeofertas,deambien-
tes, é uma tendência crescente,
principalmente na área gour-
met”, diz um dos sócios da con-
sultoria Gouvêa de Souza GS&
MD,Alberto Serrentino.
O restaurante dentroda loja,
vinculado às prateleiras de co-
midas semiprontas ou congela-
das,viraumatrativoeaumenta
a margem de lucro dos super-
mercados, que é pequena nos
produtos básicos de alimenta-
ção, higiene e limpeza.
O investimento no gourmet
diferenciado no Brasil começa
aserfeitonovarejotop,destina-
doaumpúblicodebolsorechea-
do. Uma pesquisa da Gouvêa,
com base nos dados do IBGE,
mostra que pessoas com renda
superior a 20 salários mínimos
gastavam, entre 1995 e 1996,
25% do orçamento destinado à
alimentaçãocomrefeições fora
de casa. No período entre 2002
e 2003, este porcentual de gas-
to com alimentação fora do lar
já havia saltado para 37%.
No sofisticadoEmpório San-
ta Maria pode-se almoçar uma
massaeescolherumvinho.“Te-
mos consumidor que vem fazer
compras básicas de supermer-
cado, almoça e leva o jantar
pronto”, diz a coordenadora de
eventos do Empório SantaMa-
ria, Moara Verdelho. A empre-
sa, com foco na gastronomia,
temumespaço com40mesas e
uma bancada para 20 pessoas
no sushi bar, separado da área
onde os consumidores empur-
ramcarrinhosdecompras.Nos
fins de semana oferece café da
manhã.
OEmporiumSãoPaulo, com

quatro lojas emMoemaenaVi-
laNovaConceição, quer trilhar
o mesmo caminho. A rede im-
portou uma máquina italiana
para preparar massas frescas
que poderão ser levadas para
casaouconsumidasnahora,na
suamaior loja, de 1,8mil m², na
avenida Jurema. “Vamos ter
mesas próximas à área do café,
na entrada da loja. A idéia é
agregar valor ao negócio e cati-
var o consumidor”, diz um dos
proprietários ,JulianoHannud.
O Santa Luzia, na região dos
Jardins, commetade de seu es-
toquevoltadopara importados,

já ampliou sua cozinha para
atenderàdemandaporcongela-
dos e pratos prontos para levar
para casa. “O consumidor pede
um reservado para tomar um
chá da tarde, para almoçar,
masnão temos espaço”, lamen-
taodiretordoSantaLuzia,Jor-
ge Conceição Lopes. “Já fize-
mos uma reforma e colocamos
um café especial no mezanino,
mas está difícil negociar imó-
veis e terrenos na região para
ampliar o supermercado.”
Lopesobservaqueoconsumi-
dor está cada vez mais exigen-
te. “Ele quer experimentar

friosequeijos, degustarvinhos,
pede um espaço especial para
lanches.” Mas o retorno com a
área gourmet, observa, com-
pensa. “Só com os congelados
demarcaprópria, dobramosas
vendas,ecomarotisserie,refor-
çamos o caixa.” O faturamento
de janeiro fechou comumcres-
cimento de 8% em relação a ja-
neiro do ano passado.
OPãodeAçúcar reforçou in-
vestimentos em seus ambien-
tes de lanche e rotisserie com a
inauguração de lojas de tercei-
ra geração.Naunidade doReal
Parque, na região doMorumbi,

porexemplo,noespaçodoca-
fé – uma área envidraçada
comvistaparaforadosuper-
mercado–,oconsumidoren-
contra livros, jornais e revis-
tas.Aloja,queatendeumpú-
blico de uma região de alto
poderaquisitivo,custouR$6
milhões.
O Wal-Mart herdou, com
a aquisição da rede Sonae,
no Sul do País, 11 lojas Big e
Nacional com restaurante
com buffet e área de grelha-
dos.Aempresaestudaapos-
sibilidadede levar a idéiapa-
ra outras lojas do grupo. ●
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Para se diferenciar, lojas agora oferecemmuito mais que as prateleiras de produtos
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Alémdomundogourmet,ossu-
permercados, principalmente
as grandes redes, têm buscado
causar impacto no consumidor
comnovos ambientes. A idéia é
dar a impressão para o cliente
que ele está quase dentro de
uma outra loja especializada,
emumcenáriomais agradável.
Seoambienteéconvidativo,di-
zemos especialistas em varejo,
a propensão da comprapor im-
pulso aumenta.
O Carrefour vem há quase
um ano mudando a comunica-
ção visual de suas lojas, e algu-
masseçõestêmsedestacado.O
setordebazar,porexemplo,ga-
nhou um piso de madeira e co-
pos, jogos de pratos e panelas

em um novo arranjo decorati-
vo. Com a mudança, entraram
naseçãoprodutosdemaiorqua-
lidade e de customais elevado.
“É uma alteração estratégica
para chamar a atenção. O uso
de madeira, por exemplo, eno-
breceoespaçoeoproduto”, ob-
serva o consultor de varejo Al-
bertoSerrentino, sóciodaGou-
vêa de SouzaGS&MD.
NoCarrefour Bairro, noMo-
rumbi, várias áreas da loja obe-
decemaumadecoraçãotemáti-
ca. No setor de bebidas, as cer-
vejas,estãodispostasnumespa-
ço inspirado na decoração dos
botecos cariocas.
O concorrenteWal-Mart de-
cidiu vender telefones celula-

res, serviços de revelação digi-
tal,câmerasefilmadorasdefor-
maagrupadanumespaçodeno-
minado centro de tecnologia. O
testepiloto está sendoconduzi-

do em seis lojas, desde o fim do
ano passado, e já apresenta re-
sultados. As vendas de celula-
res nestes locais são 20%maio-
res do que nas outras lojas da
rede. “Criar uma atmosfera es-

pecial dentro da loja, comaten-
dimento diferenciado, cativa o
cliente e aumenta as vendas”,
dizovice-presidentedeMarke-
ting da rede, EduardoGouveia.
Elerevelaqueomodelofoi inspi-
rado na inglesa Asda, que per-
tence ao Wal-Mart. A compa-
nhiaestudatambémavendade
vestuário em espaços diferen-
ciados, numa espécie de loja de
departamentomaismoderna.
Uma pesquisa do Programa
deVarejodaUSP(Provar)reve-
la que, na população de renda
alta,quantomaisalojaéorgani-
zada,maior é a compra por im-
pulso.“Daíaimportânciadoam-
biente diferenciado, da separa-
ção por temas e da busca de ni-

chos”, diz o coordenador do
Provar, Claudio Felisoni de
Angelo.Eleobservaqueserá
cadavezmaisestratégicopa-
raovarejocriaratrativospa-
ra manter o consumidor
maistemponaloja.“Ambien-
tes especiais mexem com o
emocional e estimulam a
compra imediata”, diz.
Alberto Serrentino lem-
bra que, em outros países, a
tendência da loja dentro da
loja émuito forte. “Quemen-
tranaBilka,umsupermerca-
do dinamarquês, para com-
prarroupasdeesporte,mes-
mo empurrando um carri-
nhopensaqueestánumaloja
especializada”, diz. ● V.D.
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Hipoglóssaiembusca
doseu‘bebêJohnson’
Procter&Gambleusaemsua
pomadaaestratégiapopularizada
pelaJohnson&Johnson.qPÁG.B12

Wal-Mart estuda a
venda de vestuário
emespaços
diferenciados
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 fev. 2006. Economia, p. B10.




