
exclusiva das oficinas mecânicas ou dos
grandes centros automotivos. Hoje, com
a variedade desse tipo de produto dispo-
nível no mercado associada à conveniên-
cia dos supermercados, que oferecem
produtos e serviços no ponto-de-venda,
muitos consumidores aproveitam a ida à
loja para colocar em seu carrinho itens
para o lar e para o carro também.

Segundo o diretor de marketing da
Retail Target Consulting (RTC), Caio

Thomé, atualmente a categoria de auto-
motivos está localizada no setor de bazar
e divide-se em dois principais formatos. O
primeiro deles é o básico, no qual o vare-
jista, por falta de espaço, oferece produtos
menores e de fácil manuseio (óleos lubri-
ficantes, ceras automotivas para pintura,
silicone e estopas para limpeza). Há tam-
bém o formato ampliado, um pouco mais
incrementado e presente principalmente
nas lojas de maior porte, que conta com
os mesmos produtos citados na linha an-
terior, além de itens como auto-falantes,
rádios, pneus, tapetes etc.

Seja qual for o formato da seção, uma

coisa é certa. A compra
de produtos automotivos
acontece principalmen-
te por impulso e ainda
atrai especialmente os
homens, embora muitos
deles aproveitem o momento da compra
junto à família para levar para casa ceras,
lubrificantes e até mercadorias maiores e
mais caras, como pneus. "Não há distin-
ção de poder aquisitivo no momento de
comprar peças e produtos automotivos,
mas homens e mulheres têm uma relação
diferente com o carro. Elas procuram os
centros automotivos e querem o serviço

oi-se o tempo em que vender
pneus, trocar óleo ou incremen-
tar o carro com acessórios e ou-
tros anetrechos era uma tarefa



pronto. Eles buscam produtos, entendem
de peças e avaliam o que é melhor para o
carro", explica o coordenador de cursos
do Provar (Programa de Administração de
Varejo da Fundação Instituto de Adminis-
tração - FIA), Marcos Roberto Luppe.

Por se tratar de uma categoria cuja
gama de produtos é imensa e sua com-
pra é realizada, sobretudo, por impulso,
o supermercado precisa tomar algumas
precauções na hora de montar ou expan-
dir sua seção. Na opinião de Luppe, o va-
rejista interessado em investir nesses itens
precisa focar naqueles mais condizentes
com esse tipo de compra.

Para ele, não adianta investir em pe-
ças de carros como pastilhas de freio, por
exemplo, porque além de existir milhares
de modelos no mercado, cerca de 40%
dos consumidores pedem a opinião de
um mecânico de confiança e mais de
30% deixam seu carro numa oficina, que
trata de procurar a peça mais em conta
e instalá-la. "Se o supermercado quer ter
produtos automotivos em sua loja, ele
precisa pesquisar a concorrência", acre-
dita o coordenador do Provar.

Assim, uma boa sugestão para o vare-
jista é concentrar esforços nos produtos
que podem ser trocados pelo próprio con-
sumidor, como óleos lubrificantes, filtros,
aditivos de performance, perfumes para o
interior do veículo etc. Para melhorar ainda
mais o atendimento ao cliente, proporcio-
nando-lhe conveniência e conforto, é pos-
sível agregar serviços à parte automotiva,
oferecendo troca de pneus,
alinhamento, balancea-
mento e outros pequenos
reparos que podem ser fei-
tos no período em que o
consumidor fica na loja.

Para Thomé, da RTC,
uma vez no ponto-de-
venda, o consumidor po-
de contar com a ajuda de
um promotor de vendas
para auxiliá-lo na hora
da compra. "A categoria
de automotivos possui
alguns produtos de venda
especializada, ou seja, a
compra deve seguir cri-
térios técnicos. Para isso,

é necessário o planejamento de ações de
marketing, como a presença de promotores
de venda na loja", explica o diretor.

Além disso, acrescenta Luppe, do
Provar, indústria e varejo podem nego-
ciar melhores preços e até trabalhar por
consignação, evitando estoques de produ-
tos cuja rotatividade é baixa. "Se muito
bem trabalhada, a seção de automotivos



gera bons resultados, afinal, a frota bra-
sileira de veículos aumenta diariamente,
a indústria automotiva bate recordes de
produção e, depois de um ano, os consu-
midores buscam produtos e serviços de
manutenção para o carro", destaca.

Em 2002, quando inaugurou a loja de
Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, o
Supermercado Futurama contava com cer-
ca de dois ou três itens na sua linha de au-
tomotivos exposta em um espaço de pouco
mais de meio metro quadrado. Hoje, mais
de cem itens completam sua lista, além de
promoções e ações de marketing para atrair
o cliente. "A seção de automotivos é traba-
lhosa, porque como muitos produtos são
caros, o investimento é alto e nem sempre
o giro é rápido. De qualquer maneira, vale
a pena dedicar atenção especial, pois ela
atrai a clientela masculina e mantém a loja
completa", observa o gerente comercial do
Futurama, Antônio Ferreira Sousa.

Sousa aconselha, porém, escolher
muito bem os artigos que vão para a
gôndola e conhecer detalhadamente a
clientela que freqüenta a loja. Para ele,
se o varejista investir numa variedade
muito grande de mercadorias, corre o
risco de ficar com o produto encalha-
do, já que entram em jogo neste caso
a questão do preço, muitas vezes alto,
e a necessidade do produto, freqüen-
temente pequena e, portanto, de baixo
giro. Sem contar os demais itens como
as ceras, cujo índice de furto é grande.
"Preocupo-me em comprar o que gira,
porque sei que em uma semana a venda
é garantida", explica.

Some-se a isso o perfil da clientela. Na
opinião do gerente, nos supermercados
em bairros mais nobres a venda da linha

de automotivos e menor, pois o consu-
midor prefere lojas especializadas e pos-
tos de gasolina que oferecem o serviço
de lava rápido. Em bairros populares, o
cliente compra o produto para limpar seu
próprio carro.

Em 2005, o Futurama investiu numa
exposição agressiva para atrair o consu-
midor para a seção de automotivos. Em

parceria com uma empre-
sa fabricante de produtos
de limpeza de veículos,
colocou em frente à en-
trada da loja um carro de
Fórmula 3 com vários pro-
dutos desta companhia. O
que deveria durar apenas
uma semana ficou em ex-
posição por um mês e sig-
nificou, segundo cálculos
de Sousa, um incremento
de 45 % nas vendas.

Há cerca de quatro anos, outra iniciati-
va aumentou as vendas do Futurama em
cerca de 20%: um modelo antigo de bom-
ba de gasolina foi colocado próximo às
gôndolas de produtos automotivos para
chamar a atenção dos clientes.

Ter uma loja completa também é o
objetivo do Supermercado Três Lagoas,
em Mato Grosso do Sul. Para alcançar
essa meta, o gerente de loja Laércio Teo-
doro Bezerra explica que a empresa es-
tá investindo na seção de automotivos.
Além de aumentar a área de vendas de
7 metros quadrados para 15 metros qua-
drados, eliminando, assim, os pontos ex-
tras onde antes ficavam os pneus, o Três
Lagoas fechou há um mês uma parceria
com um distribuidor da Goodyear, fabri-
cante de pneus, para vender o produto
por consignação.

Agora, a loja consegue fazer mais vo-
lume, paga conforme vende e investirá
numa exposição mais combativa. "Antes,
nossa loja comprava e revendia, mas o
custo era alto e nos obrigava a ficar com
estoque parado. Com a consignação, não
temos mais custo financeiro e consegui-
mos oferecer melhores formas de paga-
mento. Queremos que nossos clientes
encontrem tudo, e por isso nosso foco
está no mix", destaca Bezerra.

Text Box
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