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Supermeeting

Evento da Abras aborda os formatos de loja 
e as estratégias para aumentar a competitividade, 
conquistar, entender e atender compradores cada 
vez mais enigmáticos e versáteis

para todos os formatos
de loja e perfis de clientes

Tendências

A Abras realizou, em 16 de junho, o Super-
meeting Loja 2010. No auditório Charles 

Bird, na sede da entidade, em São Paulo, 200 
participantes acompanharam palestras voltadas 
ao aprimoramento da gestão do negócio e do 
atendimento a clientes cada vez mais imprevi-
síveis e surpreendentes.

Para isso, consultores e executivos do setor 
abordaram a importância da exposição, da 
comunicação no ponto de venda e da adoção 
de ferramentas logísticas eficientes para o au-
mento da competitividade, além das principais 
tendências do varejo, observadas em viagem 
técnica ao FMI, um dos principais eventos 
mundiais do segmento.

Para o superintendente da Abras, Tiaraju 
Pires, que abriu o evento, discutir esses temas 
é essencial para que as empresas possam tirar 
proveito dos bons ventos que sopram em dire-
ção ao setor, nos últimos tempos beneficiado 
pela conjuntura econômica e pelo calendário 
promocional.

 “O PIB do País tende a alcançar os 7% esse 
ano e o setor também evolui. Só no primeiro 
quadrimestre teve crescimento real de 6%. E 
o cenário é favorável tanto pelo aspecto ma-
croeconômico quanto pelas vendas geradas 
pela Copa, mas resultados realmente positivos 
dependem da boa gestão das lojas”, ressaltou.

Palestras

A primeira palestra do dia, intitulada “Exposi-
ção eficiente de produtos, descomplicando o 
planograma”, foi apresentada pelo presidente 
do Andorinha Hipermercado, Amauri Gouveia. 

Por Margareth Meza
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A unidade presidida por ele tem 7.000 m2 de 
área de vendas, fica em São Paulo (SP) e detém 
o maior faturamento por loja do País, que em 
2009 somou R$ 234,9 milhões.

Em sua apresentação, o supermercadista 
apresentou diversas estratégias de exposição 
postas em prática no Andorinha, entre elas a 
organização com ênfase nos produtos de maior 

giro na loja. “O ideal é mesmo colocá-los em 
locais privilegiados, pois não adianta forçar a 
venda de itens que não estão sendo procurados. 
À medida que há facilidade para encontrar pro-
dutos de alto giro, sobra tempo ao cliente para 
observar os demais”, exemplificou.

Gouveia mostrou, ainda, falhas comuns e 
alternativas para minimizar problemas pre-
judiciais ao planograma, como a ruptura. 
“Retiramos da etiqueta o preço e mantemos 
apenas o nome dos itens que estão fora das 
prateleiras, para sinalizar que se trata de uma 
ausência temporária. Temos, ainda, vários en-
carregados que se comunicam via rádio com 
o intuito de agilizar a reposição dos produtos 
nas gôndolas”, declarou.

Segundo o empresário, diversos profissionais 
podem exercer essa tarefa, desde que sejam de-
vidamente capacitados para desempenhar essa 
função. “Promotores e repositores, por exemplo, 
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O presidente do 
Andorinha, Amauri 

Gouveia, relatou 
a importância da 

exposição ao 
bom desempenho 

das vendas

Pires: 
“O cenário é 
favorável tanto 
pela conjuntura 
econômica 
quanto pelas 
vendas geradas 
pela Copa, mas 
resultados 
positivos 
dependem da boa 
gestão das lojas”
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podem ser escalados se receberem treinamento. 
O primordial é contar com profissionais atentos 
aos pedidos dos clientes”, complementou. 

Comunicação 

A segunda palestra do Supermeeting, deno-
minada “A importância da comunicação”, foi 
apresentada pelo sócio-diretor do Future Group, 
Alexandre Van Beek. Segundo o executivo, a 
loja deve ser o ponto de partida das ações de 
comunicação, pois o consumidor decide o que 
comprar exatamente no ponto de venda. “A loja 
deve ser a engrenagem, os trabalhos devem ser 
iniciados nela, não adianta apenas fazer propa-
ganda”, enfatizou.

Van Beek mostrou dados de pesquisa para 
mostrar a real necessidade de se comunicar 
com eficácia dentro da área de vendas, com 
ênfase, principalmente, à simplicidade. “Os 
consumidores entenderam que a comunicação 
dentro da loja é 32% mais eficiente, isso desde 
a entrada, o que inclui o estacionamento e a 
fachada, que deve ser limpa e ter um bom tra-
balho da marca”, destacou.

Além desses aspectos, é preciso levar em 
consideração as mudanças comportamentais 
dos consumidores, ocorridas principalmente na 
última década. Entre as razões, o fácil acesso 
às informações, advindas de sites e de redes 
sociais que possibilitaram o início da experiência 
de compra bem antes da entrada na loja. “Os 
consumidores passaram a comparar preços, a 
conversar entre si sobre aspectos como entrega 
e qualidade e a receber informações até quando 
não as procuram, por meio dos spams”, disse.

Diante dessa realidade, conforme o pales-
trante, é necessário que o supermercadista 
transponha a relação de compra e venda e passe 
a prestar serviços que conduzam às informações 
que devam ser enxergadas pelo consumidor. “As 
mensagens precisam ser diretas e simples para 
facilitar a escolha. Além disso, com tanta infor-
mação, o cliente acha que sabe tudo, então é 
preciso surpreendê-lo para que compre produtos 
que estão fora de sua lista”, destacou.

O ceticismo, desencadeado pela crise fi-

nanceira global, é 
mais uma causa des-
sa rápida e evidente 
transformação de há-
bitos e condutas, na 
opinião do executivo. 
“Os consumidores 
estão mais descon-
fiados e indiferentes 
e, consequentemen-
te, menos leais às 
marcas. Para rever-
ter esse quadro, a 
loja precisa avaliar 

se passa informações realmente verdadeiras e 
cria um envolvimento real e harmonioso com o 
cliente”, explicou.

Para isso, citou cases de duas redes, uma 
brasileira e uma norte-americana. Uma delas 
colocou animais mecânicos na seção de laticí-
nios para envolver as crianças e tornar mais 
natural e agradável a compra dos pais, que ficam 
mais relaxados. A outra montou, na gôndola de 
chocolate, um equipamento que possibilitava 
ao consumidor, ao apertar um botão, tirar uma 
foto para exibição em um painel cuja mensagem 
era ‘tá todo mundo comendo chocolate’. “Essa 
iniciativa criava um envolvimento simples com 
o consumidor”, explicou Van Beek. 

Vantagem competitiva

Além de estreitar laços com o cliente, é 
possível criar diferencial competitivo com o 
aperfeiçoamento de outras áreas do negócio, 
como fez a rede Sonda. Para mostrar essa 
possibilidade, o diretor de tecnologia do grupo, 
José Ricardo Scheurer, apresentou a palestra 
“Logística e gestão de estoques como estra-
tégia competitiva”.

A empresa, composta por 24 lojas e um 
centro de distribuição no estado de São Paulo, 
implantou um conjunto de ferramentas para 
diminuir estoques, aumentar a margem e mini-
mizar trocas e perdas. Entre elas, a definição do 
sortimento do mix, para minimizar trocas, e o 
gerenciamento de categorias (GC), implantado 

Van Beek: o consumidor decide o 
que comprar no ponto de venda, 
por isso a comunicação com o 
cliente deve ser iniciada nele
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para reduzir o volume de produtos estocados 
nas prateleiras das lojas.

“Descobrimos que havia excesso nas gôn-
dolas e definimos, através das vendas diárias, 
a periodicidade do abastecimento. Com isso, 
o estoque caiu imediatamente, assim com as 
trocas e as avarias”, mencionou. 

O Sonda também passou a utilizar indicado-
res que medem, por exemplo, o desempenho dos 
fornecedores. Um deles é o OTIF, abreviação de 
on time in full, expressão que pode ser traduzida 
como dentro do tempo, na totalidade, ou seja, 
que o produto ou o serviço foi entregue no tem-
po e na quantidade correta. “Com isso, detecta-
mos que o desempenho de alguns fornecedores 
não é satisfatório e, dessa forma, os chamamos 
para chegarmos a um 
denominador comum”, 
mostrou Scheurer.

Para o diretor, é 
possível implantar es-
ses indicadores na loja, 
e não necessariamente 
tecnologia de ponta. O 
importante é enxergar 
os benefícios propor-
cionados por eles. “As 
discussões sempre fi-
cam acerca do preço dos produtos, mas uma 
das grandes vantagens é a empresa enxergar os 
benefícios desses aplicativos”, ressaltou.

Lições do FMI

Por fim, o consultor da Abras e sócio-diretor 
da Ascar & Associados, Antonio Carlos Ascar, 
apresentou as últimas tendências do varejo, ob-
servadas em maio durante o FMI 2010, realizado 
todos os anos nos Estados Unidos. 

Segundo Ascar, durante o evento, este 
ano promovido de 10 a 13 de maio, falou-se 
muito na oferta de comodidade, de serviços, 
de saúde, de experiências agradáveis, e não 
da venda de mercadorias. 

Por meio dessas observações, além das pos-
sibilitadas por visitas técnicas em lojas de Las 
Vegas e São Francisco, o consultor selecionou 

os principais aspectos 
e tendências para o va-
rejo supermercadista. 
“Selecionei o que de 
mais importante foi 
tratado e as próximas 
realidades que tere-
mos aqui no Brasil”, 
mencionou.

Entre elas, destacou o fato de o consu-
midor estar mais informado e consciente, 
de saber o que quer e, por isso, passa a ser 
mais racional e a buscar valor e preço baixo 
na hora da compra. “Ele quer pagar um bom 
preço e levar produtos de qualidade, é a re-
lação custo-benefício”, enfatizou.

O desejo de ter 
experiências agradá-
veis, inclusive dentro 
do supermercado, é 
mais uma tendência em 
voga, conforme Ascar. 
“As pessoas não que-
rem apenas comprar 
produtos, e é nesse 
momento que se torna 
imprescindível estabe-
lecer contato com os 

clientes, tanto por meio dos funcionários, que 
devem ser treinados para esse fim, quanto pelo 
espaço físico da loja, sua limpeza e estacionamen-
to, por exemplo, onde o frequentador observará 
se há ou não local para estacionar”, apontou.

Outro ponto abordado, e que está ligado ao 
anterior, é a satisfação dos funcionários, já que, 
na opinião do consultor, para ter consumidores 
100% satisfeitos é necessário ter colabora-
dores 100% satisfeitos. “Gaste menos tempo 
com reuniões e avaliações e muito mais com o 
planejamento da vida deles”, mostrou.  

O consultor destacou, ainda, a necessidade 
de se manter um negócio diferente dos demais, 
bem como por fim ao modelo one size fits all, 
em português, um tamanho serve a todos. “Os 
consumidores são únicos e, ao mesmo tempo, 
são vários em um só. A palavra é customizar, 
customize a loja”, ressaltou.

Para Scheurer, do Sonda, 
planejar logística e gestão de 
estoques possibilita ganho de 
vantagem competitiva

O consultor da Abras, 
Antonio Carlos Ascar, 

destacou as tendências 
do varejo observadas 
em viagem técnica ao 

FMI, nos Estados Unidos




