GUIA PARA SUPERMERCADOS
O QUE VOCÊ PRECISA SABER
PARA CONQUISTAR O SEU
CLIENTE

Uma pesquisa da Flink sobre a
experiência de consumidores em
supermercados
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1 - INTRODUÇÃO

Bem-vindo ao Guia Flink para te ajudar a entender o que você precisa
saber para conquistar o seu cliente. Temos, como visão, descomplicar os
supermercados, e isso pressupõe que precisamos compreendê-los
totalmente.
Para a Flink essa compreensão passa, antes de tudo, pela experiência do
cliente. É por isso que entrevistamos centenas de consumidores, em
supermercados do Nordeste, para entender quais os seus maiores desejos
e incômodos.

Neste guia, selecionamos alguns dos pontos mais abordados pelos
consumidores na pesquisa realizada. Quais são os seus maiores
incômodos? Quais as suas expectativas na ida ao mercado? Esses
resultados vão te ajudar a transformar as compras dos seus clientes em
um momento mais prazeroso para eles e mais lucrativo para você.
Satisfazer é atender às expectativas.

Conseguir atender os desejos do seu cliente em uma experiência de
compra significa uma chance maior de retorno à loja. Mas conquistar isso
não é tão simples, e você sabe disso melhor do que ninguém. Atender as
expectativas dos clientes não é uma tarefa fácil e sua complexidade está
justamente nos inúmeros fatores que influenciam esse sentimento.
A maior parte dos clientes aponta, por exemplo, que sente alegria antes
de ir às compras. Esse sentimento, no entanto, é muitas vezes
transformado

por

desapontamento

e

ansiedade

por

causa

de

problemas como filas e locutores que anunciam ofertas. Confira os
resultados e venha com a Flink, descomplicar o seu supermercado para
satisfazer ainda mais o seu cliente.

2

1 - INTRODUÇÃO
A

organização

dos

supermercados ajuda a tornar
mais

simples

e

prática

as

experiências dos consumidores
dentro da loja. Essa demanda é
frequentemente
por

clientes

mencionada

nas

empresa, uma boa organização
torna a reposição e a arrumação
mais

eficientes,

reduzindo

também os custos dos serviços e
as possíveis perdas de produtos.

entrevistas

realizadas, principalmente em

Considerando que a organização

relação à estruturação das filas e

do supermercado comunica ao

do layout das lojas.

cliente e, de acordo com os relatos

Ao

encontrar

um

espaço

nas entrevistas, leva a um maior

sinalizado, boa estruturação e

prazer

disposição

apresentaremos alguns aspectos

das

mercadorias

durante

as

compras,

nas prateleiras, o consumidor

preliminares

tem uma primeira impressão

problemas nas experiências com

positiva do supermercado. Por

o layout de supermercados.

exemplo, ele pode memorizar
com

mais

encontrar

rapidez
um

onde

determinado

produto e, assim, otimizar o seu
tempo

nas

contribui

compras,

para

o

estimular

que
o

retorno às lojas. Afinal, um lugar
que ajuda a organizar a rotina e
o tempo não deve gerar a
sensação de desorganização.
A desorganização é o segundo
fator mais citado nas entrevistas
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Do ponto de vista interno da

apontados

como

2 - O QUE OS CLIENTES PENSAM SOBRE O LAYOUT
Por meio das entrevistas e conversas com clientes de supermercados,
a Flink identificou alguns padrões:

O principal aspecto citado por clientes
em

relação

ao

layout

dos

supermercados é a inconstância da

23%

Dos entrevistados
reclamaram que o
layout está sempre
mudando.

disposição dos setores e prateleiras.
Numa semana, um produto fica em um

É

setor,

supermercado

na

seguinte em outro.

Tais

fundamental

que
tenha

boa

mudanças atrapalham os consumidores

sinalização.

em suas compras. A maior parte afirma

relatam que, recorrentemente,

que perde muito tempo para encontrar

se perdem dentro das lojas. Não

alguns

das

é nada legal ter um dia corrido,

mudanças no layout. Levando em

estar cansado e se perder entre

conta que a alteração do layout é

as prateleiras.

produtos

em

função

Alguns

o

clientes

importante para que o cliente circule
mais, como conciliar essa estratégia
com a satisfação do cliente?

Sabemos que, nas filas, as prateleiras de

O incômodo com o layout é

doces e salgadinhos, com suas cores

principalmente sobre o tempo

primárias ligadas ao desejo de comer,

perdido em busca dos produtos.

estimulam a compra. Na mesma lógica,

É

a

caminhar nos corredores da loja

boa

organização

das

prateleiras

possível

fazer

seu

cliente

comunica e leva ao interesse pelos

para

produtos.

tem

trocaram de lugar nas prateleiras

dificuldade para encontrar algo, pode

e, ao mesmo tempo, acabar com a

acabar esquecendo ou mesmo desistindo

sensação de perda de tempo?

da

Sim. Temos a solução para esse

Quando

compra.

facilidade

o

Portanto,

para

achar

cliente

quanto
um

mais

produto,

maior a chance dele voltar. É possível
fazer isso mantendo a estratégia de
alteração do layout.
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37%

Dos entrevistados,
citaram que o maior
problema nas lojas
é a desorganização.

buscar

produtos

que

impasse.
Para

53%

a procura constante
por produtos é a
principal causadora
da perda de tempo

2 - O QUE OS CLIENTES PENSAM SOBRE AS FILAS?
As filas são, sem sombra de dúvidas, o fator mais comentado durante as entrevistas
realizadas. Em nossas conversas, foi observado que as filas são grandes geradoras de
ansiedade e estresse entre os clientes. Muitos evitam ir ao supermercado em horários
específicos por pensarem nas filas. Eles citam que, além das filas representarem
perda de tempo, também interferem no deslocamento pela loja, impedindo a
passagem e tornando o caminho mais longo.
Por mais contraditório que possa

70%

Dos entrevistados citaram
de forma espontânea que
não gostam de filas.

parecer,

clientes

têm

a

impressão que o caixa rápido é mais
demorado do que o convencional.

Um fator central e importantíssimo para

Isso leva, muitas vezes, o consumidor a

os clientes é a redução do tempo de

procurar um mercadinho de bairro ou

espera nas filas. Na perspectiva dos

uma padaria para fazer as compras

clientes, esse é um problema que causa

diárias. Resolver esse problema pode

bastante incômodo na ida ao mercado. O

levar mais clientes a frequentarem o

desafio é: como melhorar essa situação

seu supermercado todos os dias.

sem

despender

investimento
digitais

um

grande

financeiro?

Soluções

simples

podem

mudar

completamente esse cenário.

60%

Dos entrevistados acham
que as filas são os maiores
vilões do tempo gasto nas
lojas

Você sabia que esses efeitos das filas
também

são

percebidos

em

Para os clientes, só existe uma solução

supermercados

para reduzir o tempo desprendido em

principalmente em horário de pico?

filas de caixa, e por isso:

Alguns clientes relataram que, ao

37%

observarem o estacionamento cheio,

Afirmam já ter abandonado
o carrinho de compras na
fila do caixa e deixado a loja

de

menor

porte,

interpretam como indicador de longas
filas e preferem procurar

outra loja

Esse número não leva em consideração

para fazer as compras. Que tal reduzir

o número de pessoas que já deixou de

o tempo de seus clientes na loja?

entrar na loja, devido ao tamanho das
filas: 23% dos entrevistados.
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muitos

50%

consideram a fila o
maior problema das
lojas

4 – QUAIS SÃO OS MAIORES INCÔMODOS DOS CLIENTES?
Sem dúvida, as filas e a organização do layout do supermercado são os dois
principais fatores apontados quando o assunto é satisfação na hora das compras.
Mas alguns outros problemas também foram bastante recorrentes e por isso
resolvemos dedicar um tópico para focar neles.

9%

Apontaram
insatisfação
com a presença
de locutores em
lojas de
supermercados

47%

33%

Apontaram a consulta de
preços como o maior
problema ou maior inimigo
do tempo nas compras

Acham que o atendimento
é um dos principais pontos
de melhoria a serem
trabalhados

Os inimigos da satisfação dos consumidores de supermercados.
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Carrinhos sem manutenção: Eles são

A reposição de produtos no horário

um

autosserviço,

das compras é um outro problema

proporcionam agilidade e transmitem

frequente na visão dos clientes. Eles se

uma primeira impressão sobre a loja,

sentem incomodados por precisar

logo na chegada do cliente ao local. No

interromper a escolha de frutas e

entanto, esse cartão de visitas é visto por

verduras, por exemplo, para que os

muitos clientes como um motivo de

nichos sejam repostos. Aproveite os

desânimo na hora das compras. 20% dos

horários com menos fluxo para repor

entrevistados disseram que carrinhos

as gôndolas e nichos, isso com certeza

mal conservados tornam a experiência

vai gerar mais facilidade no fluxo de

no supermercado insatisfatória.

compras do seu cliente.

Consulta e comparação de preços

A presença de locutores nas lojas

complicada: Perder tempo procurando

também é vista com incômodo. Que

os preços dos produtos, que muitas

tal explorar outras formas para atrair

vezes estão desatualizados, é um ponto

seu cliente para as promoções? O

de reclamação constante. Você pode

tradicional

folheto

apostar em consultores de preços fáceis

promoção

pela

ou investir em uma organização que

simples de atingir esse objetivo. Se

garanta a rapidez e facilidade na hora de

quiser ser mais arrojado e conquistar o

checar o preço do produto. Mas vem cá,

cliente de forma ainda mais assertiva,

você acha que essas são as únicas

sem precisar de locutores na loja, fale

formas de solucionar esse problema?

com a gente.

símbolo

do

e

loja

placas
são

de

formas

5 – POR QUE A FLINK?

Unir as facilidades digitais à experiência de escolher os próprios produtos.

Depois de realizar as nossas pesquisas de mercado, chegamos a
conclusão de que a maioria das pessoas gosta de escolher os produtos
pessoalmente. No entanto, a ida ao supermercado é relatada com uma
série de incômodos, apresentados neste guia.
Os clientes estão dispostos a mudar seus hábitos de consumo em
busca de mais facilidade e satisfação. Experiência é palavra valiosa para
compreender o que eles buscam. É por isso que nós acreditamos que o
papel das lojas mudou: Vender produtos é a função básica, fornecer além
disso uma boa experiência na ida às compras é o diferencial que pode
destacar o seu supermercado dos demais.
O momento da compra é o seu instante mais valioso com o cliente e
pode ser motivo de decepção ou fortalecer a sua marca. Para tornar a
experiência de compra divertida e conveniente, a Flink traz soluções
digitais que aperfeiçoam a experiência na loja e no momento da compra,
garantindo a tranquilidade de que o seu cliente estará leve, feliz e em
boas mãos!
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6 – NOSSO CONTATO

Soluções simples que usam a tecnologia de forma descomplicada, a
favor da sua loja. Trazemos uma solução inovadora, mas acessível ao seu
supermercado. Fale com a gente e vamos juntos construir uma
experiência de compra muito mais prazerosa para o seu cliente.

Adoraríamos receber o seu contato
(81) 9.96948615
life@flink.life
@flink-descomplicando-supermercados
@flink.app.supermercado
@descomplicando.supermercados
Recife - PE

Com carinho,

Ps.: Acompanhe o nosso LinkedIn para ficar por dentro de novos posts,
resultados de pesquisas e quizzes personalizados!
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