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Cortes
Especiais
Agregue
valor ao seu
açougue

Novos hábitos
alimentares

Eficiência energética
Loja bem iluminada
e com menor gasto?
É possível

Seu cliente está pensando fora da caixa

É preciso acompanhar os novos e irreversíveis cenários para que sua loja não perca oportunidades de vendas

Destaque

Por Marlucy Lukianocenko

Preço e qualidade
podem caminhar juntos
O consumidor busca valor
agregado independentemente
do canal de compra que está
frequentando. A afirmação
pode parecer óbvia, mas não
é, principalmente ao vir de um
especialista com larga experiência
em uma das principais redes
de hard discount, a alemã
Aldi, formato de loja no qual
o preço baixo é considerado a
característica predominante.
O britânico Paul Foley, ex-CEO
da Aldi para o Reino Unido e a
Irlanda, é um dos palestrantes da
Convenção Abras 2015, que será
realizada entre os dias 15 e 17 de
setembro, Atibaia (SP). Fundador
e sócio diretor da Foley Retail
Consulting, o executivo é um dos
grandes destaques do evento.
Ele falou com exclusividade à
SuperHiper sobre alguns assuntos
que tratará em sua apresentação
durante a Convenção, entre eles
particularidades do formato
hard discount, além de suas
expectativas em relação ao
mercado brasileiro.
12

Agosto 2015

M

uitos profissionais do varejo brasileiro
provavelmente se identificarão com a trajetória do britânico Paul Foley, que ainda muito
jovem, aos 15 anos de idade, adentrou o mundo
varejista e por ali decidiu trilhar seu caminho.
Ao longo de sua trajetória profissional, chegou
a CEO para o Reino Unido e a Irlanda de uma
das mais importantes redes alemãs, a Aldi,
após ter passado por experiências interessantes nas britânicas Bejam Frozen Foods
(vendida em 1989) e Iceland Frozen Foods.
Ambas redes vanguardistas especializadas
em comida congelada fundadas, respectivamente, no final da década de 1960 e início
dos anos 1970.
Aos 56 anos, casado e pai de cinco filhos,
formado em Business pela West Hertfordshire College, o inglês soma mais de 40
anos no mercado varejista. Nos 23 anos
que passou pela Aldi e agora à frente da
Foley Retail Consulting, ele tem acumulado
experiências varejistas de mercados mundo afora. Ainda, como CEO da Aldi, implementou a operação da rede, na Austrália.
Nos últimos anos, Foley vem focando esforços em mercados emergentes.
Assim, foi responsável por estabelecer
o formato de hard discount alimentar na
Rússia. E, também, pela reestruturação do
posicionamento estratégico de hipermercados
como o Gippo, na Bielorrússia. Entre alguns dos
mercados nos quais já atuou estão: a Polônia,
a Ucrânia, a África do Sul e o Oriente Médio.
Com essa experiência diversificada em relação a países e a regiões do mundo e também
de longa data no hard discount, Paul Foley, em
artigo preparado para SuperHiper (ler em www.
abras.com.br), se diz surpreso quando ouve co-

mentários resumindo que o principal atributo
do formato é preço. O sucesso do hard discount,
segundo ele, está em entender o que o cliente
quer e em sua gestão operacional.

Caminho para obter lealdade
Quando questionado se os consumidores que
frequentam esse tipo de loja possuem características comuns, ele responde que não há um
tipo específico ou um grupo social, econômico
ou demográfico. No entanto, de modo geral,
há sempre quem procura por valor agregado,
ainda que seja difícil definir o que esse conceito
representa para clientes de diferentes lugares
do mundo. Portanto, a empresa inserida nesse
formato não pode privilegiar somente a questão
preço dissociando-o da fidelização de seu cliente, uma vez que eles não são fiéis.
“Minha experiência, nos últimos 40 anos,
mostra que o consumidor vai procurar valor,
independentemente de onde esteja. E o que é
esse valor? Eu tenho produtos e preço, então
deve haver uma boa relação entre ambos sobre
o que será interessante para o meu cliente.
Mas para que isso aconteça é preciso entender
o que o consumidor específico de minha área
de atuação quer. Eu preciso conhecê-lo. Não é
oferecer só preço, mas um produto de qualidade
e adequado ao meu público.”
Um hard discount de sucesso, descrito por
Foley, é um formato de negócio que realmente
entende seu cliente e teme perdê-lo. Por isso,
se torna ferozmente competitivo diante de
qualquer alternativa melhor que seja ofertada
por outro varejista.
Como exemplo, ele cita que o hard discount
precisa mudar seu sortimento de forma ainda
mais dinâmica do que qualquer outro formato. E
negocia seus produtos de marcas próprias como
marcas individuais. A oferta de produtos de marca própria é uma das principais características
do hard discount. Na rede Aldi representa quase
95% das vendas. Em alguns países da Europa a
marca própria, em geral, responde por mais de
50% das vendas, conforme dados Nielsen. No
Brasil, ainda está na casa do 5%.

Agosto 2015

13

Destaque
“Cada uma de suas marcas tem como proposta preencher as necessidades específicas
do consumidor. O hard discount moderno testa
10% de seus produtos, semanalmente, em relação às marcas concorrentes. E nunca fica feliz,
se uma marca vender mais. O hard discount
estabelece lealdade de uma forma levemente
diferente do que outros players, mas não com
menos sucesso.”

Nova era
Segundo ele, é preciso agilidade na tomada de
decisões e atenção ainda mais aprofundada.
E o consumidor atual, muito mais informado
principalmente pela internet e redes sociais,
requer muito mais dos
varejistas. O que para
Foley pode significar
boas ou más histórias.
“Antes, as avós iam às
compras e lá tomavam
conhecimento se o preço era bom ou não. A
percepção de qualidade
e valor ocorria muito
mais no ponto de venda.
Hoje, o consumidor tem
acesso a um volume excessivo de informações
pelos meios eletrônicos.
Está informado sobre
saúde, estilo de vida, etc.
A rapidez do varejo em
dar respostas se torna ainda mais necessária.
Por isso, a proposta de loja oferecida a ele precisa estar muito bem definida e as mudanças
devem ser ágeis.” E acrescenta. “Além disso, eu
reconheço que varejistas têm que se comunicar
ainda mais com seu público, estar inserido no
seu dia a dia.”
Por isso, ele faz questão de enfatizar a necessidade de conhecer seu cliente. Por conta de
sua experiência em diversas partes do mundo,
ele reafirma que cada local tem sua especificidade. A língua será diferente, obviamente,
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mesmo para quem fala o mesmo idioma. Foley
exemplifica dizendo que o português de Portugal é diferente daquele que é falado no Brasil.
Portanto, em cada local é preciso entender o
perfil das famílias, os hábitos e o estilo de vida:
a que horas são feitas as refeições, os produtos
típicos, entre outros. “No momento da compra
ele vai em busca do valor agregado, do custobenefício e de algo com o qual ele se identifique.
O varejista precisará entregar o que ele espera,
principalmente no hard discount.”
Paul Foley também já teve experiência na
América Latina. Entrou pela Colômbia, onde, segundo ele, verificou muitas oportunidades, inclusive para o modelo hard discount. Quanto ao Brasil, será a primeira vez
que estará aqui e se diz
bastante entusiasmado.
“Há ótimas empresas espalhadas pelo País, com
operações reconhecidas internacionalmente.
Existem muitas diferenças regionais também e
oportunidades. Estou ansioso para encontrar os
varejistas nesse evento
de grande prestígio, que
é a Convenção Abras”,
comenta. De acordo com
ele, o momento é propício para que o formato
de hard discount entre
com força na América
do Sul e promete falar
aos participantes principalmente sobre os pontos
fortes e fracos desse modelo de negócio.
Durante 23 anos, Paul Foley trabalhou na alemã Aldi Group, passou por diversos cargos e em
1999 assumiu o posto de CEO para as operações
do Reino Unido e Irlanda, onde permaneceu até
2009. Hoje, ele faz parte do conselho do grupo.
Como destaque em sua atuação na empresa, ele
foi concorrente agressivo dos outros modelos de
negócios, obtendo crescimentos no faturamento
acima da média, e implementou as operações de
hard discount, na Austrália.

