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Lógica de Compra
na Papelaria

Entender como o consumidor compra material escolar
e otimizar a exposição da categoria são algumas ações

para aumentar o faturamento desta seção

A
grupar produtos de
acordo com a lógica de
compra do consumidor
parece papo de mate-
mático, mas é a fórmula

que faltava para aumentar as vendas
de lápis, canetas, cadernos, borrachas,
corretivos e outros itens da categoria
volta às aulas.

Quem explica a equação é o gerente
de trade marketing da BIC Brasil,
Marco Aurélio Souto. Para chegar à
fórmula, a empresa investiu em pes-
quisas, especialmente para descobrir
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informações sobre o comportamento do
consumidor. Apartir dessas informações,
foram desenvolvidos conceitos de geren-
ciamento por categorias, incluindo am-
bientação para os produtos e material de
merchandising.

No momento de montar a seção de
volta às aulas, deve ser considerado
o ciclo de vida do consumidor da
categoria. As crianças, por exemplo,
são apresentadas às canetas, lápis,
apontadores, borrachas, lápis de cor,
giz de cera, cadernos de desenho,
lancheiras e interpretam esses objetos

como os "grandes amigos" que terão no
novo mundo que passarão a frequentar,
conhecido como escola.

Segmentação
A BIC classificou este segmento

de produtos para o público infantil
como Kids. Diante das novidades
que se apresentam, como professoras,
amiguinhos, quadro, lições, recreio,
uniforme, é natural que as crianças
elejam os materiais escolares como os
parceiros na nova jornada.

Graças a essa associação, os perso-
nagens licenciados ocupam lugar de
destaque no material escolar, uma
vez que toda criança deseja levar para
as aulas o Pernalonga, o Mickey, as
Meninas Superpoderosas e tantos outros
que habitam o imaginário infantil.

Marco Aurélio, da BIC, observa que
essa preferência é assumida por crianças
de todas as classes sociais. Mesmo
que a família não detenha bom poder
aquisitivo, os pais não deixam de levar,
pelo menos, uma caneta do personagem
adorado pelo filho. Quem possui mais
poder de compra não pensa duas vezes
e transforma a filha, por exemplo,
numa autêntica companheira da Barbie,
comprando toda a linha da boneca,
incluindo cadernos, mochila e lancheira.

Após a infância, o ciclo de vida do
consumidor de material escolar é
representado pelo universo Teen, utilizado
pelos adolescentes. Nesse segmento,
constam produtos como as canetas
esferográficas, os cadernos universitários
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e fichários, por exemplo. O design
assume formas mais ousadas e
contestadoras, em sintonia com a
fase de vida do ser humano.

Respeitando o ciclo de vida
de material escolar, após a fase
Teen, esse consumidor cresce,
conclui seus estudos e segue
para o mercado de trabalho. Ele
continuará utilizando- produtos
de papelaria, como marcadores
de quadro branco, destacadores
de texto, corretívos, entre outros.
Porém o design desses produtos
incorpora mais sobriedade e
seu apelo é a praticidade e a
funcionalidade.

Gerenciamento
Esses estudos inspiraram a BIC

a desenvolver gerenciamento por
categorias nos supermercados,
orientando a exposição dos pro-
dutos a respeitar os ciclos de '
vida. O resultado foi um aumento
de 20% nas vendas e mais satisfação
dos consumidores. "Corno a exposição
melhorou, os consumidores conseguiram
localizar seus produtos com mais
facilidade", atesta o gerente de trade
marketing.

Ele comenta que, quando a lista de
material escolar está nas mãos dos
consumidores, a primeira parada é
uma papelaria. O diferencial que atrai
esse consumidor para a papelaria é
justamente a ajuda de um balconista
para separar os itens solicitados na lista.
Com a ajuda do gerenciamento por
categorias, a BIC incorporou muitos
produtos ao mix de volta às aulas do
supermercado, auxiliando as compras
dos consumidores. Alguns itens, como
tinta guache, giz de cera e canetas
hidrográficas, foram incluídos para se
incorporarem à categoria.

Marco Aurélio comenta que o gran-
de entrave às compras de material
escolar no supermercado está na ca-
neta. O consumidor não gosta de
comprar canetas em supermercados
porque não pode testá-las. Atenta a
esse comportamento, a BIC enviou
promotoras para os pontos-de-venda,
munidas de diversos tipos de canetas e
papéis para teste.

O supermercado
deve combinar
o mix com cores
mais vendidas
e tendências da
moda

Tendências
Não é difícil acertar o alvo em material

escolar. Quem apostar suas fichas em
canetas gel em cores da moda para
conquistar a preferência dos adolescentes
já garante uma ótima nota na prova
dos desejos dos consumidores. Marco
Aurélio explica que os adolescentes
gostam de ter várias cores de caneta gel
na bolsa para marcar trechos importantes
no caderno ou nas apostilas.

Os corretívos também estão abo-
canhando suas fatias de mercado. O
campeão de vendas ainda é o corretivo
líquido em embalagem tipo fiasco. Já as
lapiseiras são consideradas uma verdadeira
conquista pessoal do ser humano. Quando
começa a utilizá-las, ele saiu da fase
"lápis", ganhando a praticidade de uma
lapiseira. As canetas representam um
momento sério e que carrega uma dose

de responsabilidade. Quando
as palavras são escritas a lápis,
dá para modificá-las, apagá-las.
Quando são escritas a caneta, são
definitivas, imutáveis.

Uma curiosidade também re-
velada nas pesquisas da BIC com
os consumidores de produtos de
papelaria está relacionada às cores.
Na infância, por exemplo, hágrande
procura por lápis de cor. Ocorre
até mesmo uma disputa entre os
estudantes para ver quem tem o
estojo com a maior quantidade
(e variedade) de lápis de cor. Ao
longo do tempo, o ser humano
perde esse interesse tão marcante
pelo colorido e adota tons mais
neutros, como pode ser observado
nos materiais espalhados pelas
mesas de executivos e homens de
negócios. "Tudo é cinza, preto,
branco, dá para arriscar um palpite
de que a vida começa colorida e
termina acinzentada", observa o
executivo.

Mini volta às aulas
Marco Aurélio recomenda ao su-

permercadista mais atenção no período
de volta às aulas, que varia em colégios
públicos e privados. No colégio par-
ticular, por exemplo, os estudantes
fazem a matricula antes do final do
ano e já recebem a lista de material
escolar. Nesse caso, os pais começam
a providenciar a compra de material no
início de janeiro.

Já os alunos de colégios públicos
recebem a lista quando retornam às
aulas, depois do Carnaval, na maioria
dos casos. Isso provoca uma corrida
às compras de material escolar. Essa
sazonalídade revela a importância de o
supermercado planejar suas compras em
dezembro, para expor a categoria nos
meses seguintes, estimulando as vendas.
Marco Aurélio lembra também que é
recomendável manter um espaço fixo
na loja para material escolar, incluindo,
por exemplo, produtos do ciclo Office,
destinados a escritórios. "Nunca se sabe
quando um consumidor vai à procura
de uma caneta, de um lápis ou de um
caderno extra. Para isso, é importante
estar preparado", comenta.
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