
ATENDIMENTO

Saber as preferências dos
clientes faz a diferença
para o consumidor que
fica dividido entre
comprar naloja do bairro
ou no grande centro que
traz mais possibilidades

Diferentemente das grandes em-
presas,que,porcontaremcomde-
zenas de unidades e atenderem
um número muito grande de pes-
soas, são obrigadas a realizar um
atendimento mais padronizado e
inflexível, as pequenas empresas
podem estabelecer um contato
muito maiorcomseusclientes.
, "A vantagem e vocação da pe-

quena empresa é a possibilidade
de oferecer um atendimento ma is
personalizado, mais pessoal". Es-
sa é a constatação de Gustavo Car-
rer, consultor de marketing do
Serviço de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas de São Paulo
($ebrae-SP). Com a tendência ca-
da vez maiordeasgrandesredese
lojas se estabelecerem em todos
os setoresda economia, as microe
pequenas empresas precisam en-
contrar meios de se diferenciar e
enfrentar essa forte concorrência.
Um dos caminhos para conseguir
manter os clientes fiéis ao peque-
no empreendimento é apostar na
qualidade do atendimento, tor-
nando-o o mais personalizado
possível.

O dono do negócio tem a possi-
bilidade de estar sempre presente
na loja e aproveitar para fazer uma
espécie de pesquisa de mercado.
"É preciso conversar muito com o
cliente, estar presente nos horá-

rios de pico para ouvir e interagir.
Muita informaçãoé perdida nodia
a dia, quando não se presta aten-
ção nas sugestões dos clientes",
analisa Carrer. Ele acrescenta que
os funcionários também precisam
estar treinados para focar na troca
de informações com os clientes.
Assim, ao conhecer e conversar
com o consumidor, o empresário
pode oferecer produtos e serviços
mais customizados e orientados.
"Conhecendo melhor esse cliente
e entendendo seus gostos, o em-
preendedor pode oferecer o que
interesse mais àquela comunida-
de, tendo um serviço mais pes-
soa l", afirma Carrer.

Para o consultor coisas simples
como uma embalagem ou servi-
ços de entrega podem fazer a dife-
rença na hora deoconsumidores-
colher onde vai comprar. O Se-
brae-SPrealizou uma pesquisaso-
breasrelaçõesdaMPE'scomseus
consumidores e ela indica que
80% dos clientes dessas empre-
sas são os consumidores finais do
produto, responsáveis por 68%
de seu faturamento. Outra forma
de atrair a atenção dos comprado-
res é a criação de complementos
aos produtos comercializados, o
que por muitas vezes é inviável às
grandes empresas, por atende-
rem uma clientela muito maior.

Além da presença no dia-a-dia
do trabalho e da conversa com os
clientes, outra forma eficaz de co-
nhecerbemoconsumidoréterum
cadastro sempre atualizado. A
pesquisa do Sebrae-SPsobrea re-
laçãodeMPEscomseusconsumi-
dores indica que apenas 37% das
empresas possuem um cadastro
atualizado de seus clientes e 46%
não possuem cadastro algum.

Com os compradores devidamen-
te cadastrados o dono do negócio
obtém mais informações pessoais
epodepersonalizarotratamentoa
cada um. Ele consegue ver a fre-
qüência de consumo, os produtos
e marcas mais procurados e iden-
tificar o que é ideal para determi-
nado cliente. "O empresário tem
que estudar essas informações
parasempresemanteratualizado,
eti rarproveito delas. Ligarnoani-
versário do cliente, fazer promo-
ções de acordo com sua profissão
e pautar promoções personaliza-
das são exemplos de ações possí-

veis para o empreendedor", atesta
oconsultordoSebrae-SR

Manter uma caixa de sugestões
na loja é mais uma forma eficiente
de o empresário saber as opiniões
deseusclientes."Àsvezescomum
bom programa de computador é
possível analisarasvendaseo per-
fil dos clientes. Nesse caso nem é
preciso perguntar nada a ele", res-
salta Carrer.

Saber anunciar
A maioria dos clientes das mi-

cro e pequenas empresas está pró-
xima a elas. Essa é mais uma cons-
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tatação da pesquisa do Sebrae.
85% de seus compradores estão
no mesmo bairro ou na mesma ci-
dade do negócio. Por isso essas
empresas precisam saber explo-
rar essa proximidade. Para Gusta-
vo Carrer o pequeno empreende-
dor precisa se mostrar à comuni-
dade. "O empresário pode fazer
um corpo a corpo, visitar empre-
sas na região, bancos, deixar um
cartão do seu negócio em outros
estabelecimentos,semostrarpara
o mercado. Às vezes o pequeno
empresário está ali há anos e nun-
ca se apresentou aos moradores
da região", explica o consultor. Ele
lembra que as pessoas muitas ve-
zes não têm tempo para conhecer
o lugar e que ao ir pessoalmente
aos locais, cria-se mais um víncu-

lo. Com essa relação estabelecida
fica mais fácil conseguir indica-
ções para comprarna empresa.

Carrer também destaca que a
comunicação visual é fundamen-
tal para o sucesso da empresa jun-
to aos clientes. "Hoje está tudo
muito parecido, as lojas não dife-
rem muito. O empresário precisa
criar uma identidade própria, não
pode ser somente mais um no
mercado". O consultor conta que
as empresas em geral utilizam o
mesmo padrão nos cartazes e fai-
xas nos quais apresenta promo-
ções, perdendo uma oportunida-
de da se identificar ao comprador.
Uma das formas de "mostrar a ca-
ra" da empresa é utilizar cartões
de visitas, sacolas, folders e mate-
riais promocionais, sempre apre-
sentando o logoda empresa.

Facilitar o pagamento
A forma de pagamento é mais um
fator que pode ser preponderante
na hora do consumidor escolher
onde comprar. O empresário que
administra micro e pequenas em-
presas precisa ampliar as formas
de pagamentos oferecidas. "Tem
que procurar alternativas, forne-
cer opções de cartões de crédito e
débito", relata Carrer. O consultor
também aconselha os empreen-
dedores a oferecer o crediário co-
mo opção aos compradores. "Se o
empresárionãotivercondiçõesde
bancar o crediário deve procurar
parcerias com instituições finan-
ceiras",finaliza.

Para mais informações sobre o
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Conhecer            o cliente é fundamental



Valdir Forestti, dono do Depósito Miguel, tem cadastro de clientes

Prioridade do Depósito
Miguel é o atendimento
O Depósito Miguel, loja especia-
lizada em materiais de constru-
ção desde 1994, viu no atendi-
mento personalizado uma forma
de tentar combater a concorrên-
cia dos grandes home centers,
que hoje dominam o mercado.
"O que diferencia a pequena loja
da grandeéo atendimento", sen-
tencia Valdir Forestti, sócio da lo-
ja sediada em Caieiras, na Gran-
de São Paulo. O Depósito Miguel
conta com cerca de 70% de seus
clientes cadastrados no sistema
da empresa, algo considerado
essencial. "Nós aprendemos
comasnecessidadesevimosque
o cadastro é imprescindível para
evitar inadimplência e não rece-
bermos cheques semfundoe po-
der dar um tratamento mais pes-
soal", explica Forestti. O empre-
sário garante que conhece a
maioria de sua clientela e faz
questão que os funcionários os
•Chamem pelo nome, para que o
cliente não seja um número, mas
sim uma pessoa.

Para conhecer mais e ampliar
a intimidade com os comprado-
res^ pesquisademercadoéfun-
damental. O Depósito Miguel usa
essa ferramenta para otimizar
-cada vez mais as relações com os
clientes. "Ainda estou na conver-
sa com os clientes no dia-a-dia

para atenderas necessidades. Eu
e meus funcionários conversa-
mos com eles para saber se estão
satisfeitos, o que deveria melho-
rar. Precisamos saber o que se
passa na nossa área, pra ver a di-
reção certa a tomar", diz Forestti.
O próximo passo da loja é realizar
uma pesquisa profissional para
se interar ainda mais com seus
consumidores.

Propaganda localizada
De acordo com pesquisa realiza-
da pelo Sebrae-SP, 85% dos con-
sumidores das micro e pequenas
empresas estão localizadas no
mesmo bairro ou cidade de sua
sede. Por isso, a maior parte da
propaganda realizada por elas se
dá no âmbito regional. "Eu faço
divulgação em jornais locais, em
condomínios próximos à loja e
eventualmente panfletagem nas
áreas localizadas. Éaqui que está
o meu comprador", ressalta Fo-
restti. E segundo o empresário
não é necessário realizar uma di-
vulgação maciça do negócio,
pois a estrutura da loja não com-
porta atender uma área muito
grande.

Forestti também conta que o
cliente dificilmente vai comprar
na pequena empresa por causa
de grandes ofertas e anúncios. O

que vale é a propaganda feita por
quem já compra na loja. "Por isso
o tratamento é primordial. Esse
tipo de divulgação (boca a boca)
só e feita com o cliente satisfeito.
Seoatendimentoforfeitocomra-
pidezederodiferencialdeprocu-
rar entender o que ele quer, nós
alcançamos essa satisfação", re-
lata. Ele acrescenta que as pro-
moções oferecidas são feitas
mais com o intuito de tornar o
compradorfielàlojadoqueatrair
novosclientes.

Contornando as dificuldades
As pequenas empresas encon-
tram muitasdificuldadesem con-
correr com os preços e facilida-
des apresentados pelas grandes
lojas. Para aumentar o poder de
compra e competirem melhores
condições uma solução encon-
tradaéauniãoentreosmicroem-
presários. O Depósito Miguel se
juntou a mais 30 lojas e formou a
redeCasanova. Nessa rede os lo-
jistas negociam em conjunto
com os fornecedores, eassim po-
dem comprar produtos por um
preço menoreoferecer melhores
condições a seus clientes. "Ga-
nhamos poder de negociação e
otimizamos a tarefa deconversar
com todos os fornecedores. Um
ou dois lojistas conversam com
fornecedores década ti pode ma-
terial. Vale a mesma coisa ao ne-
gociarmos com financeiras e até
para a propaganda", explica Fo-
restti. Outro ponto importante é o
das parcerias com as financeiras.
Essa é a melhor forma encontra-
da pelo empresário para poder
oferecer melhores formas de pa-
gamento a seus clientes. Ele con-
ta que sozinho não tem condi-
ções de bancar financiamentos
deseu material equeseassociara
umainstituiçãodecréditofoifun-
damental. "As grandes redes ofe-
recem forma de pagamento em
5,10vezes.Esevocênãotiveres-
sa articulação, perde o cliente.
Somente a parceria com finan-
ceiras nos permitiu dar boas ta-
xas definanciamento em relação
ao mercado", completa. O Depó-
sito Miguel se prepara agora para
se mudar para uma loja maior e
melhorlocalizada.

Locadora aposta em
funcionários mais antigos
No setor de videolocadoras, os só os filmes, para sempre transmi-
empresários independentes tam- tir as informações corretas aos
bem encontram dificuldades para
combater a concorrência. As
grandes redes têm um poder de
compra muito maior junto às dis-
tribuidoras, por adquirirem um
maior número de cópias queaslo-
cadorasdebairro.

Nesse contexto, a solução en-
contrada pela Alex Vídeo para se
manterfoiadotarumatendimento
personalizado. Luciano Damiani,
proprietário da locado-
ra que está há 21 anos
no mercado paulistano
econtacom 3 unidades,
dizque,parasediferen-
ciar. é necessário en-

consumidores. 'Sempre tem gen-
te para determinadofilmeeoaten-
dente precisa saber o que cada
cliente gosta. Quando ele passa a
ter uma confiança no atendente,
no estabelecimento, ele vai retor-
nar e vai estar sempre satisfeito. É
algo a mais para o comércio", re-
sume.

Olho do dono
Outro diferencial que as
pequenas empresas
precisam explorar é a
presença do dono do
negócio no estabeleci-
mento. "Você pode con-
versar diretamente com
o cliente, mostrar que
ele é importante. O bra-
sileiro gosta de atendi-
mento personalizado. É
uma qualidadee um de-
feito de todos nós", fala

o dono da Alex Vídeo. Ele ainda
afirma que é preciso fazer de tudo
para manter e satisfazer as neces-
sidades do consumidor, coisas
além de apenas vender o produto.
A locadora localizada no Alto da
Lapa começou numespaçode 100
metros quadrados e já se mudou
duas vezes para espaços maiores,
massemprena mesma localidade.
"Permanecemos sempre na mes-
ma rua, para não perder o cliente.
O público é bem regional. Se mu-
darmos de região, corremos o ris-
codeperderboapartedaclientela.
A pessoa não vai a outro bairro pa-
ra alugar um filme, ela vai num lu-
garque está próximoa ela", finali-
za Damiani.

Apesar das dificuldades encon-
tradas pelas pequenas locadoras
para concorrer com asgrandes re-
des, Damiani lembra que, o que
também pode atrapalhar é a pira-
taria. "Hoje você encontra em
qualquer esquina uma banca ven-
dendo DVD pirata. Eo preço deleé
quaseomesmodalocação",finali-
za. Eleacrescentaqueasautorida-

des precisam agir. "Se não houver
umcontrolemaiorda pirataria não
sei até quando a gente consegue
suportar",finaliza.

Conhecer o cliente
Saber o queseu cliente queréfun-
damental para mantê-lo fiel ao ne-
gócio. O cadastro de todos os
usuários é uma forma eficiente de
obteresseconhecimento. Masou-
tro caminho bastante eficaz é a
pesquisa de mercado. Essa tese
também é defendida pela Alex Ví-
deo.

A locadora explora a vantagem
de seus funcionários serem anti-
gos e conhecidos do público e, te-
rem intimidadecom os freqüenta-
dores da loja. "A pesquisa de mer-
cado existe, mas não de forma bu-
rocrática. Eles perguntam ao
clienteoquefaltanaloja,oquetem
que melhorar, o que está bom",
conta Damiani. O empresário ex-
plica que alguns custos, comoo de
realizar uma pesquisa formal, são
inviáveis. "Fazemos uma pesqui-
sa 'amadora1, mas constante. Per-
cebemos as necessidades e nos
adaptamos. Não deixa de ser uma
pesquisa", diz.

Conseguir a satisfação dos con-
sumidores faz com que a locadora
seja freqüentada pelos clientes
habituaisetambémcontribui para
trazer novos consumidores. "O
conhecimento da loja se dá mais
pelo boca a boca mesmo. Só faze-
mos panfletagem de promoções
ou algo diferente a cada seis me-
ses", diz Damiani. Segundo o em-
presário a locadora não tem ne-
cessidade de divulgar constante-
mente seu nome. "É mais para re-
lembrar que existimos e para apa-
recer para os novos moradores",
conclui.

Outros Atrativos
Uma forma encontrada pela Alex
Vídeo para trazer mais clientes foi
trabalhar com produtos que não
são oferecidos pela concorrência.
"Asgrandes redes trabalham mais
comoslançamentos,osfilmesque
saíram há pouco do cinema. Então
nós passamos a dar mais impor-
tância para filmes não america-
nos, ou que não tiveram muita re-
percussão", explica Damiani.

contrar meios de sem-
pre atender bem o con-
sumidor, já que, hoje,as
locadorassão muito pa-
recidas entre si, e ofere-
cem os mesmos produ-
tos.

Uma das formas mais eficazes
de diferenciar-se, explicou, é trei-
nando melhor os funcionários,
procurando, também, mantê-los
noemprego."Temosempregados
com sete, oito anos de casa. Posso
fornecer um atendimento melhor,
o funcionário conhece o cliente e
seus gostos. Em relação às gran-
des locadoras isso é uma vanta-
gem, já que elas não conseguem
atenderdeformapessoal",avalia.

Damiani também destaca que
essa permanência mais longa dos
funcionários na empresa faz com
que os clientes se identifiquem
mais com a Alex Vídeo. "Em geral,
os trabalhadores de videoclubes
são uma mão-de-obra muito rota-
tiva, formada por jovens e estu-
dantes que ficam pouco tempo no
emprego. Boa partedas locadoras
não investe nisso, então nós resol-
vemos investir edeu certo. Nossos
clientes seidentificamcom nossos
funcionários", explica. O empre-
sário acrescenta que seus empre-
gados sempre têm de estar atuali-
zadoseconheceroproduto,noca-
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