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QUINTA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 2010

Shoppability, a habilidade de entregar ao shopper o que

ele busca

Estamos diante de um modelo de supermercado de vizinhança para

capturar os shoppers apressados que não se importam em pagar 15% a mais

por um produto, mas exigem uma experiência de compra adequada e

conveniente. As bandeiras de vizinhança do Grupo Pão de Açúcar se

propõem a capturar o bolso do paulistano apressado e briga na mesma área

do Dia% por um shopper mais exigente e fiel. A clientela é a mesma, mas

o shopper se comporta de modo diferente conforme o propósito da visita ao

supermercado, o tempo que tem e a expectativa do que vai encontrar no

sortimento da loja.

Com gôndolas baixas, sinalização intuitiva, lojas pequenas e de sortimento

reduzido, o Extra Fácil e o Extra Perto estão batendo suas metas ao capturar

muitas vezes pequenas compras, explorando ao máximo o potencial de

consumo do bairro onde suas lojas estão localizadas.

Criar uma experiência de compra adequada aos vários propósitos da

clientela é um desafio para qualquer varejista, pois, de fato, este deve

agradar a todos os públicos. No mundo virtual, a Amazon.com cria ofertas

direcionadas para o seu perfil com precisão tamanha. Um amigo afirmou

que na hora de escolher um presente para ele, a Amazon o conhece melhor

do que sua própria esposa. Não duvido, no varejo virtual é mais fácil ajustar

a loja para cada perfil de cliente, testar o que funciona e aprimorar as

campanhas e ofertas. No varejo real não é tão simples assim.

Apesar de as informações serem escassas, no varejo real existe muito mais

informação grátis do que a quantidade utilizada pelos varejistas. No mundo

on-line os varejistas se esforçam para capturar o máximo do share of pocket

de seus clientes, pois não existem espaços "`a venda" nem verbas

promocionais altíssimas cedidas pelos fabricantes de bens de consumo

como ocorre no mundo dos supermercados. 

A necessidade de maximizar o contato com o shopper, capturar seu bolso,

sua atenção e sua fidelidade levou a Amazon.com ao estado da arte na

capacidade de antecipar as necessidades de seus clientes. No varejo real,

bastaria observar mais o comportamento de compra dos shoppers para ter

insights riquíssimos, como espalhar cestinhas de compra ao longo da loja

ou agrupar todos os sucos naturais em um único corredor

(independentemente se são congelados, em caixinha ou em vidro), e medir

resultados de alterações nas variáveis de ponto-de-venda. 

Ainda estamos longe disso. A preocupação com shoppability tem sido

menor do que a preocupação com renegociações de verbas promocionais

com a indústria. Os casos de sucesso começam a ser divulgados agora e os

supermercadistas médios e pequenos ainda esperam um grande 'player' fazer

mudanças para copiar os novos modelos. O tradicional discurso "oferta de

preços, variedade e atendimento" está muito batido e a sobrevivência

depende de mais esforço e velocidade de mudança do que isso.
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