
Na medida certa 

Soluções inovadoras adequadas às lojas menores trazem melhores margens ao varejo 

Pela crescente importância do pequeno varejo, é cada vez mais 
urgente levar a ele promoções como as que se vêem nas grandes 
lojas, mas a dificuldade está no tamanho do investimento para atender 
à extensão do País. Fazer merchandising e ações promocionais em 
pequenas lojas, além de oneroso à primeira vista, pode deixar os 
pontos-de-venda com a mesma cara. Pensando nisso, a Companhia 
Ativadora de Negócios criou o Max Loja, um plano com ações de 
vendas promocionais custeadas a cada varejo independentemente do 
porte. 
 

Idealizado para merchandising de grandes marcas, o Max Loja é um projeto auto-
financiável, ou seja, o varejista recebe o suporte de campanha com base em seus volumes 
de compra.  
 
A Companhia Ativadora desenvolveu uma grade de variáveis, levando em conta a estratégia 
da detentora da marca e a média de compra do varejo convertida em pontos. “Cada R$ 
10.000 reais em compra do produto da campanha, por exemplo, se convertem em 500 
pontos e, a partir desse valor, a cada R$ 1.000 reais somam-se 50 pontos”, explica Migliano. 
Com esses pontos o representante negocia com o varejo o pacote promocional, que, além 
de materiais, pode incluir brindes aos consumidores. O pacote prevê que 5% dessa compra 
se reverta em benefício do próprio varejista, para o uso da comunicação e brindes. 
 
Trata-se de um conjunto de ações modulares padronizadas, isto é, numa mesma campanha 
a Companhia Ativadora cria seis diferentes ações, com materiais e brindes específicos a cada 
uma. Assim, lojas vizinhas podem ter diferentes apelos para incentivar os clientes a 
adquirirem a marca alvo da promoção. Segundo Migliano, o sistema permite que o homem 
de vendas tenha uma autonomia imediata na negociação com o pequeno e médio varejo. 
Para a indústria, o Max Loja faz uma radiografia dos pequenos e médios varejos e permite 
unificar a comunicação do produto. (J.G.) 
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