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O nome para isso é um tanto complicado:
layoutizacão da exposição. A "tradução" desse
conceito seria algo assim como pensar a expo-
sição antes de realizá-la, considerando alguns
aspectos que possam não só facilitar ao con-
sumidor encontrar aquilo que procura como in-
duzi-lo a comprar mais. Enfim, que possa aju-
dá-lo não só a comprar mais como a comprar
melhor, conforme as suas expectativas e ne-
cessidades. Há para isso toda uma técnica que
faz com que o varejista venda mais com o mes-
mo sortimento de produtos colocados na mes-
ma gôndola, Com isso, o resultado fica pare-
cendo um perfeito "milagre", pois a única coisa
que se fez foi aprimorar a exposição desses
produtos. "De início, é importante que o varejis-
ta junte o seu feeling (conhecimento adquirido

com a prática) com as informações oferecidas
pelo mercado, venham elas de consultores ou
de fornecedores, geralmente mais técnicas",
explica Alessandra Lima, diretora da Mind

"Shopper, empresa dedicada à
obtenção de soluções estratégi-
cas para o ponto-de-venda,

O primeiro passo consiste em
começar a repensar as categori-
as de uma seção da sua loja.
Categorias são os produtos de
uma seção. Por exemplo: deter-
gente, esponja e sabão são ca-
tegorias da seção de limpeza, Se
olhar para elas como um conjun-
to de produtos que fazem parte
da limpeza de louça, será fácil
pensar como o consumidor, pois
ele compra relacionando tudo de
que precisa para realizar sua ta-
refa de limpeza, "O pequeno va-
rejista precisa aproveitar sua pro-
ximidade com relação ao cliente
para entender melhor esse pro-
cesso de compra", afirma Ales-
sandra. Isso também permite
que ele faça uma pesquisa infor-
mai, ou seja, um bate papo que
revele ao vendedor o que ele quer
encontrar quando pensa em la-
var a sua louça, seguindo o exem-
plo apresentado.

"Um bom exercício para o vare-
jista consiste em pegar o carrinho
e colocar dentro todos os produ-
tos relacionados com uma ativida-
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Fonte: Mind Shopper

de. É como simular aquilo que o consumidor faz",
sugere a consultora. Ela ressalta ainda que é im-
portante incluir nessa compra simulada até os pro-
dutos que podem substituir outros, como, por
exemplo, o sabão no lugar do detergente. É, en-
fim, uma maneira de cobrir o mais amplamente

possível todas as categori-
as envolvidas na atividade,

Ê claro que esse pro-
cesso tem de ser gradu-
a, ou seja, deve ser feito
primeiro numa determina-
da seção em ré ação a
uma só atividade. Não
adianta querer fazer isso
tudo de uma vez, na loja
toda, pois, além de ser um
trabalho exaust ivo , ele
pode, ao final das mudan-
ças, deixar o consumidor
mais confuso do que an-
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tes da nova arru-
mação.

Uma vez defini-
das as categorias,
será preciso esta-
belecer uma or-
dem de expos i -
cão.Tanto os pro-
dutos corno as
marcas devem
respeitar essa or-
dem. Se vai se
colocar p r ime i ro
os detergentes,
eles devem ser
expostos a partir
das var iedades
de aromas e de
marcas, "Os pro-
dutos mais bási-
cos devem ocu-
par um maior es-
paço na gôndola,
pois eles têm um
giro mais alto",
afirma Alessan-
dra. Ela destaca
que um bom cri-
tério para a exposição pode ser a marca. As-
sim, a que mais vende vem primeiro, depois a
concorrente e, se houver, as demais, com apelo
de preço.

"Há exceções. Por exemplo, no caso dos
refrigerados, recomenda-se que a exposição
não seja fe i ta por marca, mas por tipo de
produto", diz.

Os produtos mais lucrativos, que nem sem-
pre são os que têm mais giro, devem ocupar
espaço privilegiado, que é aquele que se en-
contra na altura dos olhos do consumidor, Se
esse cliente é uma criança, obviamente es-



sés espaços serão diferenciados com rela-
ção aos espaços para os adultos. Outra re-
comendação consiste em
colocar as marcas mais
compradas no f inal do
corredor de gôndolas; as-
sim, o cliente terá de ca-
minhar pelas outras cate-
gorias até chegar à sua
marca de preferência, vi-
sualizando os outros pro-
dutos, o que cria oportu-
nidade de compra para
e es. "O importante é,
com isso, ir adequando o
sortimento da loja confor-
me o perfil do consumi-
dor", explica, antecipando
o resultado de todo o es-
forço para melhorar a ex-
posição dos produtos.

Durante o processo de mudar a exposição,
colocando-a numa ordem por categoria e por
marca, é possível exercitar um pouco a ousa-
dia. Por exemplo, se a categoria de produtos
infantis não tem muito giro, mas o varejista sen-
te que ela tem potencial para crescer, pois há
cl ientes que podem consumi-las, é possível
adequar a exposição desses produtos. "E im-
portante identificar corno acontece o f luxo de
clientes pela loja, por onde eles iniciam a pas-
sagem para fazer suas compras", aponta a con-
sultora. Se forem os corredores centrais, é ne-
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lês que deverão estar as
categorias com potencial
de crescimento.

Uma vez feita a mudança
na exposição, o resultado
normalmente e imediato. "O
melhor termômetro para se
saber'se a nova exposição
deu certo é o caixa", diz Ales-
sandra. O varejista deve fi-
car atento para que não
ocorra a falta de produtos
na gôndola, e por isso ele
deve monitorá-la constante-
mente, não deixando que
haja rupturas - o espaço
vazio da gôndola - o que pode frustrar o cliente
que busca pé o produto e não o encontra.



Depois de testar a eficiência do novo layout-
nome dessa programação da exposição -
pode-se partir para outro grupo de categorias,
e prosseguir assim, gradualmente, até reformu-
lar toda a loja. "Não se pode esquecer de avi-
sar o consumidor a respeito das mudanças.
Com poucos recursos, é possível sinalizar para
que ele não se perca na loja, por exemplo, utili-
zando cartazetes ou testeiras nas gôndolas", diz.

Também é importante ficar atento para as
embalagens dos produtos. Muitos dos forne-
cedores desenvolvem embalagens que privile-
giam a ocupação de espaço na gôndola, o que,
inclusive, ajuda na visualização da marca quan-
do blocadas. Também pode ocorrer uma per-
cepção maior de uma categoria por parte do
cliente, o que acaba exigindo do varejista que
invista em extensões de linha. Se o xampu tem
destaque, porque não acompanhá-lo do con-
dicionador da mesma linha?

Quanto aos produtos de baixo giro, que, mes-
mo com a melhoria da exposição, não vendem,

é mais compensador desová-los em promo-
ções para não prolongar o prejuízo. De resto,
é sempre bom lembrar que ainda não inventa-
ram a gôndola elástica, ou seja, a gôndola tem
limites e o sortimento
de produtos também.
O importante é elabo-
rar esse sortimento
apenas com os produ-
tos de venda certa.
"Em caso de dúvida,
consulte os fornecedo-
res. Hoje, a maior par-
te deles está preocu-
pada com as boas ven-
das do pequeno vare-
jo, e quer ajudá-lo a
vender mais", resume
Alessandra. Enfim, o
santo está contado.
Agora é só aguardar o
milagre. Boas vendas!
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