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e você tem um supermerca-
do, experimente mudar os
produtos de lugar e reorga-
nizar a loja, algo simples de
ser feito. Os resultados se

refletem no caixa, acredite. A mudan-
ça, no entanto, não pode ser aleatória
e segue algumas regras básicas. A mais
importante delas é saber o que os
clientes querem comprar para adequar
a organização às necessidades deles.

A disposição dos produtos virou
objeto de estudo de especialistas em
comportamento de consumo. Não é à
toa: segundo uma pesquisa do Popai
Brasil, associação que estuda a atitu-
de de compra no ponto-de-venda,
81% das aquisições são decididas den-
tro da loja. A consumidora pode até
levar uma listinha de compras, mas
carrega uma porção de coisas a mais,
quando as vê na frente. "Você tem que
tornar o produto atrativo pela expo-
sição, para conseguir captar essa gor-
da fatia de 8i%" afirma Chan Wook
Min, presidente do Popai Brasil.

Além do visual da loja, que deve ser
agradável, há algumas dicas que os
consultores dão para dispor os pro-

dutos e aumentar as vendas (veja o
quadro Iluminação e decoração também
vendem). É sabido, por exemplo, que
artigos expostos na parte de baixo das
prateleiras vendem menos do que
aqueles que estão na altura dos olhos
do cliente. Para evitar o problema, a
Casa Santa Luzia, um supermercado
localizado no nobre bairro dos Jardins,
em São Paulo, inaugurado em 1926,
coloca os produtos de necessidade
básica, como farinha e sal, na parte de
baixo. "Se é um artigo que o consu-
midor precisa, ele vai procurar", afir-
ma Carlos Gonçalves, filho de um dos
fundadores e gerente de loja.

ESQUINAS DE VALOR - Aparte mais
nobre das prateleiras, na altura dos
olhos, fica com os produtos cujas ven-
das a empresa quer estimular. As es-
quinas dos corredores, mais um espa-
ço nobre, são usadas pelo supermer-
cado Santa Luzia para divulgar as ofer-
tas semanais. "Quando colocamos um
vinho em promoção numa esquina,
suas vendas crescem 40%", diz Gon-
çalves. Outra estratégia utilizada é a
criação de pontos extras. No Santa

Luzia, por exemplo, há uma seção des-
tinada aos molhos, mas cria-se um
ponto extra para um determinado mo-
lho, disposto ao lado das massas. Fa-
zer isso aumenta a visibilidade daque-
le determinado molho e, conseqüen-
temente, sobem as vendas. O que não
se pode fazer, segundo Gonçalves, é
colocar o molho junto com o macar-
rão e retirá-lo de seu lugar original.
"Aí, o cliente que for até a seção de
molhos não vai encontrá-lo."

A disposição lado a lado de produ-
tos distintos, como o molho e o ma-
carrão, é conhecida como gerencia-
mento por categoria. A idéia é colo-
car juntos os produtos que podem ser
adquiridos por um mesmo consumi-
dor em sua ida ao supermercado. O
queijo ralado, por exemplo, também
pode estar ao lado do macarrão e do
molho, assim como é bem-vinda uma
prateleira com torradas ao lado de pa-
tês e cervejas próximas dos amen-
doins. A idéia é que, ao levar um pro-
duto, o consumidor se anime a com-
prar o outro, o que comprovadamen-
te acontece.

Mas nem sempre o casamento
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de produtos é óbvio. Segundo Chan
Min, do Popai, uma loja de conveniên-
cia percebeu que muitos pais saíam de
madrugada para comprar fraldas. A
partir da constatação, o dono decidiu
colocar latas de cerveja ao lado dos pa-
cotes de fraldas descartáveis. O resul-
tado foi um forte incremento nas ven-
das da bebida. "É tudo uma questão de
observar o seu cliente", diz ele.

FAÇA PERGUNTAS - Ficar de olho no
que o consumidor quer comprar é
fundamental. Para conhecer as neces-
sidades do cliente, existem vários
softwares no mercado que podem aju-
dar, chamados de CRM (sigla, em in-
glês, de Customer Relationship Ma-
negement). Só que, como nem sem-
pre há recursos disponíveis para in-
vestir em tecnologia, uma alternati-
va é prestar atenção em quem fre-
qüenta a sua loja. O consultor Jayme
Nigri, sócio da New Marketing, espe-
cializada em estratégia empresarial,
recomenda conversar com o consu-
midor e incentivar os funcionários a
fazerem o mesmo.

Outra opção é perguntar aos forne-
cedores. "Eles têm muitas informa-
ções sobre comportamento de consu-
mo que podem ser úteis para o seu co-
mércio", afirma Nigri/'Se você vender
mais eles também saem ganhando;
então, a troca de informações é inte-
ressante para os dois lados." Ao rece-
ber as informações, anote tudo, seja
numa simples folha de papel, numa
planilha no computador ou num soft-
ware feito especialmente para isso. "O
importante é guardar as informações,
compará-las, estudá-las", diz Nigri.

Ao compilar os dados, você vai se
deparar com vários perfis de clientes,
cada um com suas necessidades. Cla-
ro que é impossível montar a loja se-
guindo o que quer cada freqüentador.
Por isso, é fundamental identificar os
grupos de clientes que são mais ren-
táveis para o seu negócio e focar a or-
ganização dos itens para agradar a esse
público. É pensando nesses grupos que
você vai organizar as prateleiras.

Text Box
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