


Na reta fina
Renata Renault SUPERMERCADISTAS ENCONTRAM NOS CHECK STANDS UMA SOLUÇÃO

CRIATIVA PARA AUMENTAR AS VENDAS

Fazer compras nos supermercados, para
uma boa parte da população, é uma tarefa
agradável em que o consumidor passeia

entre as gôndolas, admira e analisa ofertas,
coloca no carrinho produtos saborosos e ex-
perimenta novidades. E quando a tarefa já foi
cumprida com o devido cuidado, se dirige ao
caixa pagar os produtos escolhidos. Algumas
vezes se vê obrigado a enfrentar uma pequena
fila e é justamente neste momento que o con-
sumidor se lembra daquela mercadoria que fi-
cou numa gôndola, por vezes, distante de onde
ele se encontra. Ou mesmo se não há fila, sua

memória pode ser acionada com a possibilida-
de de estar quase saindo da loja.

Afinal, quem já não quase esqueceu da
pilha do controle remoto da TV, e teve a sorte
de encontrar em sua frente um check stand?
Os check stands (pequenas gôndolas "coladas"
aos caixas) hoje renascem de um conceito de
bem servir com agilidade. Com o intuito de
amenizar o desconforto, agregar valor às mer-
cadorias que eram facilmente esquecidas pelo
consumidor na hora da compra e aumentar as
vendas, além de diminuir os furtos, nasceram
essas gôndolas colocadas na reta final. Produ-
tos com um alto potencial de compra por impul-
so como balas, chocolates, ehicletes, escovas
de dente, cigarros, lâminas de barbear, revis-
tas, preservativos, pilhas, filmes fotográficos,
isqueiros, refrigerantes gelados, entre outras,
são os mais destacados nelas.

CORINGA
Um acessório que pode ser considerado

um "coringa" pelo supermercadista, afinal nele
podem-se colocar pequenos objetos com mar-
gens de lucro interessantes e, ao mesmo tem-
po, agradar o consumidor que hoje em dia tem
cada vez menos tempo de percorrer a loja toda
mais que uma vez. O diretor comercial da Droid
Tecnologia, Ronald Peach Jr., acredita que os
check stands podem atingir vários públicos e
saciar diversas necessidades e desejos, por
isso é imprescindível que os supermercadistas
invistam neles. "Após uma compra, o consumi-
dor pode estar com fome ou sede; portanto,
os caixas são ótimos locais para produtos de
consumo instantâneo. Se lembrarmos que é
um local de espera, é também onde devem
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Compra
por impulso
Ocorre quando um
consumidor, por
alguma razão, decide
comprar algo que não
estava previsto. Para
incentivar esta com-
pra, considerada mui-
to importante no va-
rejo de auto-serviço,
as empresas devem
investir em técnicas
de exposição e pro-
moção de produtos
na loja, bem como
cuidar de todo layout
interno e externo do
estabelecimento.

ser expostos itens que estimulam a
como salgadinhos e chicletes para

a garotada e revistas, ou itens de alto valor
agregado que precisam de maior observação
e tempo de decisão. É o caso de cremes,
cosméticos e produtos mais sofisticados, que
geralmente não competem bem em preço e
que nesse momento podem ser observados e
tocados", argumenta.

De acordo com o diretor da fíaja Filmes,
distribuidora autorizada da FUJIFILM, o investi-
mento em check stands vem aumentando pelo
fato de que a compra por impulso é uma cres-
cente mundial: "A venda por impulso é uma das
mais incrementadas nos países desenvolvidos,
mostrando números impressionantes. O mundo
está muito corrido e as pessoas não têm tempo
de sair para comprar um item específico. Ge-
ralmente saem para sanar todas as carências
momentâneas, e é aí que acontece a venda de
impulso", relata.

REDUÇÃO DE PERDAS
Os check stands também servem para o

supermercadista que se preocupa em reduzir

perdas relativas a furtos. De acordo com Jairo
de Oliveira, gerente proprietário do Supermer-
cado Oliveira, em Patos de Minas, após inserir
os check stands na loja, houve uma diminuição
perceptível de furtos no supermercado. "Fiquei
pouco tempo sem aderir ao check stand. Abri
o meu supermercado em 1989 e logo em 1992
percebi que introduzir os check stands seria o
ideal para diminuir os furtos e ainda obter mais
giro no meu supermercado. Hoje comprovo que
estava certo, pois constatei uma redução de
98% de furtos na minha loja", comemora.

O aumento das vendas após a inserção
dos check stands também é observado. Ainda
mais se tratando de produtos com um grande
componente de compra por impulso, podendo
oferecer, assim, uma boa margem de lucro para
os supermercadistas. Para Wagner dos Reis
Silva, diretor do Supermercado Pioneiro, que
possui três lojas em Uberaba, investir em check
stands é sempre positivo, pois trata-se de uma
venda que possivelmente não seria realizada
em outros locais da loja.

Mas é preciso contar com a colaboração
das operadoras de caixa. "Temos mais de 300
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produtos espalhados em diferentes check stan-
ds da loja, pois os dividimos em categorias
como material elétrico, papelaria, revistaria etc.
Também aproveitamos estes locais para testar
a adesão dos consumidores a novos produtos,
já que os check stands são locais que sempre
têm a atenção do consumidor, por representa-
rem o final do ciclo do cliente na loja, tornando-
se a última lembrança que o cliente tem antes
de efetuar o pagamento de suas compras",
argumenta Wagner.

DE OLHO NO LAYOUT
Exatamente por ser a última lembrança do

consumidor, é muito importante a preocupação
do supermercadista com o layout dos check
stands na loja. Desta forma, apostar em dis-
plays bem produzidos, de alto impacto visual,
design leve e integrados ao layout são preo-
cupações que vão, além de melhor expor os
produtos, incentivar ainda mais a compra pelos
consumidores.

De acordo com Wagner dos Reis Silva, o
check stand também colabora para deixar a loja
mais arrumada, despertando mais a atenção

dos clientes e assim, torna-se mais fácil loca-
lizar os produtos, principalmente os de menor
porte. "Os check stands colaboram para um
melhor layout do supermercado, pois cria um
local de fácil visualização e ainda organiza os
produtos de menor porte como, chicletes e
pilhas", completa.

Mas cuidado! Check stands muito longos
atrapalham o trânsito na loja e ocupam muito
espaço. Já muito altos tapam a visão dos clien-
tes no interior e exterior do supermercado. Por
isso, é preciso que o supermercadista insira os
check stands de acordo com as possibilidades
físicas da loja, definindo a melhor dimensão
de acordo com o layout. O tamanho ideal dos
check stands dependerá também do tamanho
das filas de espera nos caixas e do sortimento
que se quer inserir.

MIX E PREÇO
Para se obter sucesso de vendas nos check

stands, é necessário que a oferta de produtos
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esteja apropriada para as preferências e neces-
Preço Premium
É maior que o preço
praticado pelos
concorrentes. Esta
prática é adequada
quando a empresa
pretende lançar um
produto cuja qua-
lidade é percebida
pelo consumidor
como superior à
dos concorrentes já
estabelecidos no mer-
cado, podendo, por
isso, cobrar um preço
maior. 

sidades dos consumidores do supermercado. A
idéia é manter o check stand sempre abasteci-
do com produtos que devem ser sempre bem
escolhidos, com melhor margem de lucro, fa-
zendo com que este setor seja um atrativo para
a loja e venda certa para o seu consumidor.

Uma dica para os supermercadistas é en-
fatizar produtos em que os fornecedores estão
investindo em mídia, além daqueles com em-
balagens chamativas. De acordo com Ronald
Peach Jr., apostar em uma boa embalagem,
boa exposição e bom preço são os componen-
tes mais importantes das vendas nos check
stands, pois "coloca o produto sempre na mão
do consumidor".

O preço também é componente importante
para compras nos check stands, ainda mais por
se tratar de um momento em que os consumi-
dores têm tempo para olhar e avaliar o produto.
Para Jairo de Oliveira, gerente proprietário do
Supermercado Oliveira, o ideal é que os pre-
ços, nos check stands, sejam acessíveis e não
muito elevados, pois os consumidores sabem
dos preços de mercado e se o supermercado
estiver com os preços elevados, o cliente irá
reclamar e não irá levar o produto. Porém,
Ronald Peach Jr. acredita que é neste setor

pode ter maior sucesso.
"Esta medida é adequada até mesmo pelo fato
de que os produtos dos check stands estão
menos sujeitos à competição de marcas e à
concorrência de preços. Desta forma, o tempo
extra de espera e a menor quantidade de mar-
cas pode facilitar as vendas".

Já Wagner dos Reis Silva é mais pondera-
do. Ele acredita que inserir o preço premium
nos check stands seja importante, mas com
cuidado. "É preciso ter cautela e dosar a mar-
gem maior de preço que o check stand pode
oferecer, pois ele é a última lembrança da loja
e não seria bom que o cliente levasse para casa
uma má impressão", argumenta.

TECNOLOGIA E PUBLICIDADE
Os check stands conquistaram tanto os

supermercadistas quanto os consumidores. E
com este segmento ganhando cada vez mais
espaço, as empresas de equipamentos para
supermercados procuram sempre inovar e lan-
çar novos produtos. A NSF Equipamentos está
neste ramo há 20 anos e aposta sempre em
pesquisas com consumidores e em tecnologia,
para que produtos como os check stands satis-
façam os supermercadistas e ampliem as ven-
das, gerando comodidade aos consumidores.
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Fonte: Wagner dos Reis Silva, diretor do supermercado
Pioneiro, em Uberaba.

"Os supermercadistas sentem sempre a
necessidade de ampliar seus negócios e de sa-
tisfazer os desejos de seus consumidores. Daí a
importância de sempre manter em seu espaço
de venda, produtos e equipamentos que pro-
porcionem conforto, praticidade e é claro lucra-
tividade", diz Patrícia Venuso, do departamento
de Marketing da NSF Equipamentos.

Este investimento em inovações e tecno-
logia não pára nunca. A cada dia que passa
as empresas lançam novos modelos de check
stand que possam agregar mais valor ao su-
permercado e gerar mais bem-estar para os
consumidores. São diversos tipos que variam
de acordo com o produto a ser inserido, o es-
paço disponível na loja e, o mais importante, o
bolso do supermercadista. Há os check stand
tradicionais em formato de prateleiras ou de
mini-gôndolas, podendo ser de madeira ou de
aço. Há também, os check stands refrigerados,
como se fossem geladeiras pequenas, para
acondicionar produtos como refrigerantes e su-
cos, entre outros.

Existem', também, check stands que são
oferecidos pelos fornecedores dos produtos
vendidos nos supermercados, mas muitos
supermercadistas preferem não aceitar estas
parcerias com os fornecedores para poderem
ter liberdade na exposição dos produtos ven-
didos. Jairo de Oliveira, gerente proprietário
do Supermercado Oliveira, prefere comprar os
próprios check stands. "Tem supermercadista

que ganha os check stands dos fornecedores,
mas prefiro comprar das fábricas, pois assim
não estou sujeito a cobranças de maior expo-
sição de determinado produto e tenho mais
liberdade para mudar os produtos de acordo
com a sazonalidadê do ano, como eu gosto de
fazer", explica.

Já Wagner dos Reis Silva aceita a parceria
com fornecedores quando vai introduzir novos
produtos nos check stands. A FUJIFILM, por
exemplo, disponibiliza check stands para os su-
permercadistas, desde que o cliente faça uma
parceria com o distribuidor local, ou mesmo
com a própria indústria.

Desta forma, percebe-se que cada super-
mercadista tem uma política diferente de inser-
ção de check stands em suas lojas, que pode
variar em diversos fatores. Mas o primordial é
avaliar qual a medida que atrairá mais giro de
estoque, mais vendas, lucros e, principalmente,
o que irá melhor satisfazer o consumidor. •
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