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Perecíveis bombando
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Os supermercados
focados em produtos
naturais e orgânicos
têm sido considerados
um novo formato por muitos
supermercadistas. Nos Estados
Unidos, algumas redes têm
aberto esse “novo” formato com
outra bandeira para competir
com as redes especializadas.
O que penso é que hoje todos querem vender comida
saudável e nutritiva. É exatamente o que os consumidores
buscam. Assim, consideraria os supermercados naturais
muito mais uma evolução do supermercado tradicional
do que um novo formato concorrente.
Os reais concorrentes de formatos diferentes são muito mais as
drogarias, os atacarejos, os cash&carry, as pequenas lojas de vizinhança,
entre outros, como a internet. Agora, que estão tirando venda dos tradicionais,
isto eles estão. Mas, ao invés de ﬁcar preocupado, e abrir outra bandeira para
vender mais perecíveis, evolua nas suas próprias lojas, operando uma mais
extensa linha de perecíveis e procure vender mais saúde. E para tal, o foco
deve estar nos perecíveis.
Conheça algumas ideias que extraí da rede americana Fresh&Thyme,
rede com 27 lojas em seis estados do norte do país.
Na área destinada aos perecíveis eles têm:
4 Frutos do mar recebidos diariamente
4 Carne de gado criado sem hormônios
4 Pães quentinhos e deliciosas guloseimas vindas
de padarias artesanais e preparadas em seus fornos
4 Refeições saudáveis feitas em cozinhas próprias e prontas para o consumo
4 Variedade de alimentos naturais e orgânicos vendidos a granel
4 Grãos de café orgânico torrados na loja
4 Corredores de produtos de mercearia nutritivos e gostosos
4 Linha de limpeza de produtos não nocivos à natureza
4 Alimentos sempre especiais
4 Várias opções de produtos sem glúten e sem lactose
4 Além de um departamento inteiro com vitaminas,
suplementos e produtos especiais de higiene corporal;
Em seu marketing aﬁrmam que suas lojas combinaram o espírito das feiras
semanais com a conveniência de uma loja de bairro, com ofertas de alimentos
nutritivos e naturais, criando assim uma nova e saudável experiência de compra.
Garantem que vão nutrir seu corpo afetando muito pouco o seu bolso.
Aﬁrmam que comprando em suas lojas você será levado de volta aos
bons e velhos dias em que a comida era pura, simples, nutritiva e deliciosa.
Eles também garantem que os consumidores vão desfrutar dos seus produtos
superiores e frescos pagando preços refrescantemente baixos.
Quem resiste a esses apelos?
Os consumidores é que não.

Frases a ponderar
“Aprendi nessa vida que todo mundo quer viver no topo
da montanha, sem saber que a verdadeira felicidade
está na forma de subi-la.” Gabriel G. Marquez
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