
Oferecer uma diversidade maior de produtos

pode ser o segredo para se manter o mercado

de materiais de escritório e encartelados aque-

cido durante o ano todo

Daniele Pechi

Variedade! Essa é a palavra
de ordem quando o assunto é
a manutenção das vendas de
materiais de escritório e en-
cartelados. Enquanto os vare-
jistas estão em busca de di-
versificação e qualidade, pois
querem produtos que agre-
guem valor ao seu negócio, os
consumidores buscam novi-

dades em produtos que te-
nham alta qualidade e bom
preço. Para conquistar a apro-
vação dos consumidores, é
muito importante para o co-
mércio acrescentar novos pro-
dutos ao mix, assim como para
a indústria é imperativo reno-
var, apresentando novos pro-
dutos que atendam às expec-

tativas dos consumidores,
com design inovador e alta
qualidade. Por isso, o setor
atacadista distribuidor precisa
estar atento para oferecer o
mix ideal capaz de atender à
demanda do comércio e man-
ter as vendas em alta durante
o ano todo.

"Atualmente, o mercado de
escritório para produtos rela-
cionados ao papel está cada
vez mais restrito. Por esse mo-
tivo, precisamos estar sempre
lançando novos produtos. Te-
mos uma divisão que se dedica
exclusivamente a produtos de
escritório, e que oferece enve-
lopes, livros fiscais, livros con-
tábeis e impressos", afirma Ma-
rici Foroni, gerente de Marke-
ting da Foroni, indústria de ma-
terial escolar e para escritório.



Para se ter uma idéia da importância que a variedade na
linha de produtos representa atualmente, basta dizer que a
Mercur trabalha com cerca de 500 itens, e os produtos consi-
derados lançamentos - que estão no mercado há, no máximo,
dois anos - representam 30% de seu faturamento. O consu-
midor sempre busca qualidade e preço no mesmo produto. O
desafio com que a empresa se defronta é o desenvolvimento
de produtos exclusivos, de alto valor agregado e que tenham
diferenciais claros para os consumidores, por exemplo, no es-
tilo e na facilidade de uso. "Cada vez mais, esses diferenciais
estão atrelados a design, ergonomia e otimização de espaços,
pois os novos consumidores buscam identificação de estilo,
praticidade e conforto", afirma Sérgio Luís Smidt, diretor de
Unidade da empresa.

Cláudio Ferreira, da Acrimet, acredita que cabe à indústria
desempenhar o papel de desenvolver linhas que tenham dife-
renciais claros para os consumidores, em ambos os aspectos,
funcional e estético. A incessante atividade de abertura de
novas empresas e de ampliações de escritórios, também em
razão do home office (escritórios dentro de casa), faz com
que o mercado de produtos para organização de escritórios
cresça a cada dia. "Com o crescimento do home office, os con-
sumidores buscam produtos que alinhem funcionalidade, oti-
mização de espaço, e, especialmente, que decorem o ambien-
te, considerando-se que agora esses produtos estão voltados
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tanto para a casa como para
o escritório", explica.

Graças à apresentação de
novos produtos e a investi-
mentos constantes em mar-
keting, e contando com o
apoio de uma equipe de ven-
das atuante e de representan-
tes em todo o Brasil, a
Acrimet realiza um trabalho
intenso, que fortalece sua pre-
sença no varejo. Juntamente
com os distribuidores e ataca-
distas, ela realiza ações com
material promocional, disponi-
biliza displays para o ponto-
de-venda e investe no treina-
mento de equipes de telemar-
keting. "O distribuidor desem-
penha um papel fundamental
nesse processo. Ele pode, e
deve, orientar os compradores
na escolha de produtos de

qualidade e de marcas fortes,
de grande giro, que apresen-
tam apelo impulsivo para o
consumidor e proporcionam
ótima rentabilidade para o re-
vendedor", diz Ferreira.

Na linha de produtos para
escritório, a Mercur preocupa-
se em coordenar cores e de-
sign, formando um conjunto
de produtos que atenda des-
de o consumidor mais clássi-
co até o mais ousado. Quanto
à otimização de espaços, a in-
dústria procura apresentar
soluções em suportes e orga-
nizadores capazes de permi-
tir um melhor aproveitamento
do ambiente, seja ele um am-
biente de escr i tór io ou de
home office. "A maior parte
dos nossos negócios é feita
pelos canais de venda do ata-
cado e da distribuição. Além
disso, cerca de 1 0% se refe-
rem ao auto-serviço e o res-
tante ao varejo. Nosso inves-
timento é contínuo, ao longo
de todo o ano. Nosso objetivo
é não deixar de atender o lo-
jista, especialmente na entres-
safra", explica Smidt.

Materiais de apoio, campa-

nhas de vendas, treinamentos,
expositores, prazos especiais
de pagamento e promoções
são algumas das ações que a
Mercur afirma aplicar nesse
canal. De acordo com o exe-
cutivo, a maneira de atrair os
consumidores consiste em di-
versificar a linha de produtos
e apostar em diferenciais
atemporais, como o design. O
consumidor está cada vez
mais em busca de produtos
com estilo, capazes de criar
identificação. Se o consumi-
dor "comprar com os olhos"
um produto de papelaria, irá
fazer isso independentemen-
te da época do ano.

Ao comentar como o distri-
buidor pode orientar as pape-
larias e o pequeno varejo para
que melhorem a categoria,
Smidt ressalta a necessidade
de se fazer um trabalho espe-
cial durante a entressafra: "O
importante é não deixar as
prateleiras se esvaziarem,
manter o estoque atualizado,
e também colocar sempre à
disposição dos consumidores
os lançamentos que os fabri-
cantes apresentam nesse pé-



ríodo, e também levar em con-
sideração o fato de que, ape-
sar do intenso movimento de
volta às aulas, as pessoas tam-
bém precisam de produtos,
presentes e novidades duran-
te todo o ano."

Na Suzano Papel e Celulose,

dos clientes que comercializam
produtos da empresa", explica
Rodrigo Martins, diretor de Mar-
keting da Suzano.

Luís Magalhães, superinten-
dente da Grafon's, afirma que
o mercado atacadista e distri-
buidor representa 15% das

os distribuidores da empresa
oferecem pacotes exclusivos de
ações de marketing para estimu-
lá-los no trabalho junto aos pon-
tos-de-venda. "Além de campa-
nhas de incentivo, nas quais as
equipes do distribuidor concor-
rem a muitos prêmios, essas ini-
ciativas visam estreitar o relacio-
namento da companhia com
seus principais distribuidores, e
funcionam como incentivo para
os departamentos de vendas

vendas da empresa, o auto-
serviço 25% e o varejo 60%.

"O consumidor sempre bus-
cou qualidade e preço, mas
atualmente ele consegue en-
tender a relação 'custo x be-
nefício' e colocar preço e qua-
lidade na balança. Há uma for-
te tendência atual de aumen-
to do número de consumido-
res que preferem pagar mais
pela qualidade e ter durabili-
dade garantida."

Text Box
Fonte: Distribuição, a. XVI, n. 186, p. 50-53, jul. 2008.




