
O Consumidor
A

s lojas de vizinhança
apresentaram forte cres-
cimento nos últimos dez
anos. É o renascimento
de um estilo de comér-

cio muito comum no passado, com
atendimento personalizado, grande
variedade de produtos frescos e conve-
niência. Este é o conceito de loja de
vizinhança, que reúne supermercados
especializados em suprir as neces-
sidades diárias dos consumidores
localizados num raio de 600 metros a
um quilômetro.

Segundo o diretor regional da rede
de supermercados Pão de Açúcar,
Paulo Lima, a Companhia Brasileira
de Distribuição (CBD) adotou esse
conceito por conseqüência, consi-
derando que o posicionamento dos su-
permercados da rede favorece a carac-
terística de vizinhança. "São lojas
dentro da comunidade e isso faz com
que fiquemos muito próximos dos
nossos clientes", diz.

O executivo ressalta dois aconte-
cimentos que aceleraram o surgimento
desse tipo de loja. O primeiro foi a
estabilização da moeda. O outro ponto
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foi o "apagão", ocorrido em 2001. "A
partir desses dois momentos, as pessoas
começaram a parcelar as compras e
sentir vantagens relacionadas, como
evitar perdas e ter produtos sempre
frescos", afirma.

Giro News sempre apostou na força do
conceito de loja de vizinhança, mesmo
quando todos acreditavam que o varejo
independente seria engolido pelos
gigantes. Pesquisas feitas pela revista
indicavam que o futuro seria dominado
por esse formato, já que 42% dos
consumidores faziam suas compras a pé.

Comportamento
Lima garante que a CBD se adequou

facilmente a esse novo comportamento
de compra. Para isso, foi realizado
um estudo a fim de identificar de que
maneira a empresa poderia se aproximar
mais dos clientes. Com os dados nas
mãos, algumas medidas foram adotadas,
como contratar hostess para recepcionar
e atender os consumidores, colocar
cafés nas lojas e criar o café cultural
- local onde o cliente toma café e pode
comprar livros, revistas.

Apesar das ações, Lima frisa que a
principal mudança foi do cliente. "Nós
já estávamos preparados, principalmente
porque já dávamos um foco muito forte
na área de perecíveis", salienta. Em
sua opinião, essa seção é cada vez
mais um elemento de consolidação
do posicionamento da empresa. Os
números reforçam essa tese. Hoje, 50%
da área de venda das lojas da rede são
destinadas aos perecíveis.

O diretor destaca ainda os investimentos
no setor de comida pré-pronta. Isso
porque, ele opina, o mercado de
alimentação está dividido hoje em dois
pontos: commodities, caracterizada por
uma compra racional, no qual o preço
é o grande atrativo; e conveniência, des-
taque para a seção de perecíveis, onde o
preço conta menos do que a qualidade.
"Estamos nos especializando na seção
de rotisseria, transformando-a num local
de ligação com o cliente, facilitando sua
vida", resume.

Identificação
Tornar o ambiente menos frio é sem

dúvida um dos desafios das grandes



acredita. Por esse motivo, no processo de
seleção a prioridade é dada a colaboradores
que residam próximo à loja.

A dificuldade de encontrar espaços
disponíveis para montar lojas de vi-
zinhança faz com que grandes com-
petidores do setor modifiquem suas
estruturas. Um bom exemplo disso é a
bandeira Carrefour de hipermercados.

Com o objetivo de mostrar que está com
maior variedade de produtos e serviços,
que tem ambientação diferenciada para
tornar o momento da compra mais
agradável aos clientes, a empresa investiu
no projeto design store. Desenvolvida
pela DesignNovarejo, a ação criou um
novo modelo de comunicação interna
para a loja Carrefour Pinheiros - primeira
da rede no Brasil.

O diretor comercial da Novarejo,
Marcos Morrone, ressalta que o

Tendências
Uma pesquisa feita pelo Instituto

norte-americano Wirthlin Worldwide,
especializado em marketing, concluiu
que os consumidores das grandes
cidades estão sentindo falta do
atendimento que as pequenas lojas
costumam oferecer, porque as grandes
redes, em geral, lançam mão de um
atendimento pasteurizado.

O atendimento é um dos trunfos da
loja de vizinhança. Como conhece
melhor o hábito de consumo de
cada cliente, esse formato de varejo
pode suprir sua área de vendas com
produtos e serviços mais adequados
ao seu público.

Investir em seções destinadas à ex-
posição de perecíveis, como horti-
frutis, laticínios e congelados, destacar

Mora ao Lado
redes para se destacar no conceito de
lojas de vizinhança. Por esse motivo,
Lima divulga que o objetivo da CBD
é melhorar a operação em cada setor
para obter a mesma eficiência das lojas
especializadas - açougues, hortifrutis
e padarias.

O executivo destaca que para o cliente se
sentir realmente em casa é preciso investir
no funcionário. "Ele deve ser bem treinado
e suas ações devem estar de acordo com
as diretrizes da empresa e do consumidor,
O tratamento que o funcionário dispensa
ao cliente é fundamental para que ele se
sinta realmente em casa dentro da loja",

projeto gerou uma nova identidade
visual, já que foram trabalhadas desde
a sinalização da seção ao produto,
criando inclusive novos mobiliários
para a ambientação.

O diretor de marketing corporativo
do Carrefour Brasil, Rodrigo Lacerda,
informa que o conceito utilizado
para realizar as modificações foi o
de universos, ou seja, separar a loja
por segmentos a fim de propiciar a
ambientação do local de acordo com
a categoria de produtos. "Queremos
transformar o ato da compra num
momento ainda mais prazeroso", diz.

os pratos da rotisseria e caprichar
no atendimento personalizado são
apontados por especialistas como
cuidados obrigatórios para o sucesso de
uma loja de vizinhança.

Quando o assunto é layout, o diretor
comercial da Design Novarejo, acredita
que a tendência é criar áreas dentro da
loja com produtos relacionados. Como
exemplo, ele cita a loja da rede Carrefour
denominada "Carrefour Bairro".

Inaugurado dia 14 de dezembro de
2005, o ponto-de-venda, localizado
no Morumbi, bairro nobre da capital
paulista, apesar de ser uma bandeira de
hipermercados, possui a peculiaridade
de possuir quatro mil metros qua-
drados. Em sua área de venda, há seções
específicas. Na infantil, por exemplo,
são encontrados todos os tipos de
produtos relacionados a esse público,
como DVD's, sapatos, fraldas e talcos.

Morrone ressalta que este conceito de
"bolsões de consumo" pode ser adotado
independente do tamanho da loja. "A
idéia é proporcionar comodidade e
rapidez aos consumidores no ato da
compra, pois eles encontram num mesmo
local produtos relacionados", afirma. G
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