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Em um país das dimensões do Brasil, espalham-se cerca de um milhão de pontos de venda. 
Diante da concorrência, qual é o diferencial de uma loja para conquistar um cliente? Funcionários 
treinados, promoções, comunicação, bom atendimento e cuidados com o ambiente são aspectos 
essenciais para o sucesso de qualquer negócio, mas, no varejo, todo cuidado é pouco: além de 
tudo isso, conhecer o produto e o gosto do cliente, e estar de olho na concorrência, também são 
comportamentos fundamentais.  
 
"Produtos de qualidade, bons preços e bom atendimento são obrigações de qualquer loja. O 
diferencial é estar sempre se renovando, de olho na concorrência e nos gostos da clientela. O 
sucesso da empresa começa no seu dono e na sua capacidade de enfrentar desafios", afirmou o 
consultor de varejo e autor do livro "O sucesso na cabeça", José Alfredo Lievore, na palestra 
"Estratégias de marketing e vendas para um varejo de sucesso". Lievore falou no segundo dia da 
Super Rio 2006, 18ª Convenção de Supermercados e 12º Encontro de Atacadistas e Distribuidores 
do Estado do Rio de Janeiro, no Riocentro, Zona Oeste da cidade. 
 
Comércio tradicional pode servir de exemplo  
Segundo o especialista, todo varejista deveria ter como exemplo os antigos donos de mercearias 
e pequenas lojas de bairro do passado, quando cada cliente era conhecido pelo nome e o dono do 
estabelecimento também sabia os gostos e até as formas de pagamento preferidas de cada 
freqüentador. "Óbvio que, com a correria de hoje, isso não seria totalmente possível. Mas acredito 
sim que é possível conhecer o gosto das pessoas e oferecer um ambiente agradável para cada 
cliente", frisou Lievore que tem opinião parecida com Io Ventura, subgerente da rede de 
supermercados Venturão, com quatro lojas em Valença, interior do estado do Rio. 
 
"Temos muitos compradores universitários e fizemos um trabalho direcionado para eles. 
Estudamos os produtos que mais gostam e sempre os colocamos bem visíveis nas nossas 
prateleiras. É uma questão de pesquisa e de vontade de crescer", enfatizou Ventura. Já o segredo 
de Gérson Soares, gestor de negócios da rede Super Líder, de Campos, na região Norte do estado 
do Rio, é a variedade de produtos dentro das lojas. "Temos que dar muitas opções para todos. Em 
cada categoria, temos imensa diversificação de marcas e estilos. Não adianta só promoção e loja 
limpa. Tem que dar o que o cliente quer", disse. 
 
Outro ponto fundamental no sucesso da loja, de acordo com Lievore, é a qualidade no 
atendimento. Funcionários treinados, capazes de não só receber o cliente, mas também de 
diferenciar um produto do outro, são elementos de primeira necessidade. "A equipe deve ser 
homogênea e deve estar disposta a dar o seu melhor. O empresário tem que investir em 
treinamento de pessoal sempre", alertou.  
 
Cuidado praticamente obrigatório na Rede Maxi de Supermercados, com 50 lojas em todo estado 
do Rio e cerca de 5 mil funcionários. "Nada acontece se as pessoas não estiverem comprometidas 
com o trabalho. Fazemos treinamento com todos, desde o pessoal da limpeza até os gerentes e 
diretores. Todos devem estar envolvidos no negócio", ressaltou Alexandre Andrade, gerente de 
Recursos Humanos (RH) da empresa, que defende a participação nos lucros como fator de 
motivação nos bons resultados da empresa.  
 
"O funcionário que sabe que vai ganhar com o aumento de vendas acaba se envolvendo mais e 
trabalhando melhor. É uma forma de envolver todo mundo no sucesso da nossa rede", completou 
Andrade. Com ou sem participação nos lucros, o bom atendimento é sempre um diferencial no 
comércio, assim como conhecer e oferecer as novidades do mercado e observar a concorrência e 
todos os seus pontos fracos.  
 



"O lojista tem sempre que rever e renovar suas estratégias. Saber os passos da concorrência e 
sempre tentar fazer algo novo também fazem parte de qualquer estratégia. É um trabalho de 
cabeça e de coração. O bolso cheio é conseqüência de tudo isso", brincou Lievore. 
 
 
Atenção redobrada para a baixa renda  
Engana-se quem pensa que as estratégias para vencer a concorrência se limitam ao varejo 
voltado para as classes A e B. As classes C, D e E não só compram muito, como gostam de 
produtos com história e tradição e também de pagar à vista. "Todo compra é feita por impulso e 
esse tipo de consumidor se influencia muito pela força da marca dos produtos e pelos bons 
atendimento e ambiente da loja", explicou José Alfredo Lievore, durante a palestra na Super Rio 
2006. 
 
Reposição rápida dos produtos e funcionários bem treinados também são fundamentais. "Oitenta 
por cento dos clientes decidem a compra dentro da loja e 78% são influenciados pelo funcionário. 
Um vendedor capaz de diferenciar os produtos e de ser gentil vai conquistar o consumidor", 
comenta. A decisão pode levar apenas 10 segundos, mas a satisfação com a compra tem longa 
duração. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, 22 mar. 2006. Jornal do Logista, p. B 11. 


