
Facing, a arte
da gôndola perfeita

O ESPAÇO E A LOCALIZAÇÃO DE

UM PRODUTO NA GÔNDOLA NÃO

PODE SER DECIDIDO NA SORTE. É

UMA CIÊNCIA.

Sandra Mara

Dois bons exemplos de
gôndolas bem trabalhadas.
À esquerda, gôndola que
usa vários recursos entre
eles um display especial;
abaixo, ilha redonda que
dá destaque ao produto e
mais dinamismo visual

A administração de espaço associada com a gestão de resultados
é uma boa receita para melhorar a performance do supermercado. Isso
poder ser conseguido de várias maneiras. Uma delas é o facing: uma
ferramenta para análise, acompanhamento e tomada de decisão do com-
portamento do ponto de venda. É por meio do facing que você determina
o posicionamento das mercadorias, distribuição, estoque, promoção e
participação, ou seja, o facing mostra com certa clareza o que realmente
ocorre no ponto de venda.

Para Marcilio Raimundo Dias, consultor de varejo e gestão, a primei-
ra etapa para realização do facing é fazer com que o supermercadista
conheça seu público, o comportamento das vendas por produtos, a
Rentabilidade por linhas de produtos e as características do negócio.
"É de fundamental importância conhecer os hábitos de consumo dos
clientes para obter melhores resultados e aproveitar as vantagens desse
recurso", ensina.

Ele aconselha que o supermercadista deve utilizar-se da planta baixa
de seu estabelecimento para desenhar o fluxo do cliente na área de ven-
das. A partir daí, alocar as seções e distribuir racionalmente os produtos.
"O layout da gôndola tem de ser atraente aos olhos do consumidor, e
atentar para o melhor facing, ou a melhor face do produto na hora da
exposição é decisivo para a venda", explica

MÚLTIPLAS FUNÇÕES
O supermercadista deve saber que a utili-

zação do facing visa várias coisas, entre elas,
a obtenção de informações sobre os hábitos
de consumo dos seus clientes, o fluxo do clien-
te na joja, a avaliação de políticas comerciais,
a melhor capacitação nas negociações com
os fornecedores, identificação e sinalização
dos outros espaços nobres, especificação dos
melhores equipamentos, na uniformização das
operações de reposição de loja, reduz os esto-
ques e melhora o giro.

Como suporte para a tomada de decisão, o
facing engloba a distribuição, o posicionamen-



A sinalização tem grande
importância para facilitar o
tráfego e deve saber com-
por com o facing

to, os preços, a participação dos fabricantes
e concorrentes, e a realização de promoções.
Além disso, com base nos estudos do facing,
o supermercadista poderá fazer análises como
a correção do posicionamento do produto no
PDV e da distribuição e logística, as tendências
de preços, além da avaliação da participação
de mercado e de políticas comerciais pontuais,
globais e estratégias da concorrência.

FACE PARA CORREDORES
Ao ser exposto um produto em uma prate-

leira, a face da embalagem deverá estar apon-
tada para os corredores de circulação dos con-
sumidores. É o primeiro passo importante para
garantir o giro nas gôndplas. Mas isso não é
tudo. Há um conjunto de fatores que ajudam a
complementação do facing. O supermercadista
deve ter cuidado especial com as esquinas das
prateleiras. Este é um espaço muito valorizado
e nele deve estar os itens de promoção, ou
mesmo aqueles que estão sendo focados em
alguma campanha específica da loja. Uma ex-

posição organizada não é só uma questão de
bom senso. Mas juntar e separar mercadorias
também é uma forma de organizar o fluxo,
despertar o interesse do cliente e induzi-lo à
compra.

É uma arte saber tirar melhor proveito do
espaço. É preferível colocar um maior número
de itens diferentes em exposição a grandes
quantidades de um mesmo produto. Além dis-
so, se o cliente costuma ficar alguns minutos
na fila do caixa, esse é um bom local para
produtos pequenos ou ofertas que o animem a
uma última compra antes de sair.

SINALIZAÇÃO
Não adianta pensar o facing, se não houver

uma boa sinalização. Pois ela contribui para
orientar a circulação. Ela pode ser em forma de
cartazes e setas; nesse caso, para que o cliente
as enxergue de qualquer ponto, convém que as
faixas não ultrapassem um metro e meio. Piso
de cores e materiais diferentes, iluminação e
cores variadas nas paredes e prateleiras, se-
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Pontas de gôndola são
sempre, pontos
privilegiados dentro
de uma loja

Ele ensina que o supermercadista deve
deixar bem expostos produtos mais atrati-
vos para o seu público específico. "Devemos
ficar permanentemente atentos para a dispo-
sição dos produtos nas prateleiras e gôndo-
las, observe se suas embalagens estão bem
apresentáveis, se por formatos, tamanhos e
cores estão bem convidativos, além de outrasi/

condições que cada empresa considerar rele-
vantes", ressalta.

De acordo com Oney Araújo, os produtos
são organizados horizontalmente, com várias
marcas de um mesmo produto na mesma pra-
teleira. Mas na seção de refrigerantes, às ve-
zes, a loja trabalha com o alinhamento vertical.
"Não há fórmula básica para o facing, até por-
que, a arrumação dos produtos na gôndola não
é uma coisa estática", explica. Na linha light,
por exemplo, há uma variedade de marcas na
mesma gôndola, que começa com os alimentos
biofuncionais.

Ele afirma que o profissional que faz a
reposição dos produtos é muito importante,

uma vez que a sua função principal é colocar o
produto certo, no lugar certo, no tempo certo,
na quantidade certa, ou seja, manter o produto
disponível no momento em que o cliente está
disposto a comprar. Além disso, ele deve seguir
a orientação do layout exigido pela loja, cui-
dar da precificação dos produtos, seções e ou
gôndolas, além de acompanhar a validade dos
produtos e divulgar as promoções.

"A reposição mal feita pode atrapalhar toda
a estratégia do facing estratégico do super-
mercado", explica, Cristiano Souza, gerente do
setor de frios do Hiper Minas Pampulha. Ela
acrescenta ainda que a loja usa o artifício dos
displays nas pontas ou esquinas das gôndolas,
além das fitas, que serve para destacar o pro-
duto e aumentar a venda por impulso. Há uma
tendência atual entre os supermercados de se
aproveite melhor as esquinas das gôndolas,
uma vez que este espaço esta cada vez mais
valorizado. "Outra estratégia que é muita usada
nas gôndolas do Hiper Minas é o uso de pro-
dutos que podem impulsionar a venda casada,
com o uso de produtos como maionese e ca-
thup no mesmo espaço", ressalta.
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Text Box
Fonte: Gôndola, ano 13, n. 147, p. 53-56, out. 2007.




