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Saber a época e o jeito de fazer uma feira ou um festival de produtos
é uma arte que gera curiosidade no consumidor e lucro para o varejo

POR FÁBIO DE LIMA

Oconsultor de Varejo e pro-
fessor da Escola Superior
de Propaganda e Marketing
(ESPM), Marcelo Ermine,

diz que o trabalho de merchandising é
fundamental no varejo e não pode ser
mais visto como uma responsabilidade do

fabricante de produtos: "O supermerca-
dista não pode apenas expor o produto
na gôndola. Ele tem que interagir com
fornecedores e fabricantes o tempo todo
e fazer com que o produto seja sempre
atrativo para o consumidor."

Atualmente, a maioria dos supermerca-

distas trabalha com um calendário promo-
cional e é comum dar mais atenção a certa
gama de produtos em épocas específicas
do ano. No inverno, por exemplo, os lojis-
tas investem em vinhos, queijos e sopas; na
Páscoa, a estrela da gôndola é o chocolate.
Mas diante da forte concorrência no setor,



é preciso inovar. "Fazer alguns
festivais na época em que seu
concorrente jamais faria pode
destacar a loja ante os olhos do
consumidor", explica Ermine.

Alguns supermercadistas
reclamam da falta de espaço
nas lojas ou mesmo da falta
de capital para fazer inves-
timentos num evento desse
tipo. Muitos se esquecem que
com criatividade tudo pode
dar certo. Ermine alerta: "É
preciso aproveitar bem cada
metro quadrado da loja. Ofe-
recer degustação ou colocar
uma iluminação especial pode
ajudar. O consumidor é caren-
te de novidades e, se não atendê-lo, o
concorrente atenderá."

Saber ouvir o consumidor também
faz parte do planejamento para uma
feira ou festival. Toda loja tem clien-
tes mais assíduos e, ao mesmo tempo,
formadores de opinião na comunidade.
Eles vivem comentando sobre o que
compraram, a que preço e a qualidade.
Ermine considera que ouvi-los ajuda a
saber o que o público quer: "Se é uma
loja de bairro ou de cidade do interior
principalmente, saber ouvir esses consu-
midores freqüentes da loja pode ajudar
muito a fidelizar a clientela."

O professor da ESPM alerta que não
basta fazer uma feira ou festival se a loja
não estiver em condições de atender os
consumidores atraídos pela ação. Todo
o trabalho para fazer algo diferente tem
que ser assimilado pelos funcionários.
Além disso, a relação do supermerca-
dista com os fornecedores e fabricantes
tem que ser mais próxima. "Hoje as lo-
jas são mais que pontos-de-venda, são
pontos de encontro. O ponto-de-venda
deixou de ser tático para ser estratégico.
Não dá para trabalhar sozinho. Existe
a necessidade de se criar alianças for-
Tes, inclusive com seus fornecedores"
explica Ermine.

AÇÃO - O Carrefour tem como cer-
to as feiras e festivais no calendário de
marketing anual nas lojas de todo o País.
São trabalhadas diversas categorias como

Santa Gema: com feira ou festival, ocorre aumento de 300% nas vendas, dependendo do produto

bebê, beleza, bebidas, eletro, guloseimas
e limpeza. "Essas ações estão muito mais
ligadas à sazonalidade do que ao perfil
regional. Deste modo, conseguimos alcan-
çar muito mais impacto e retorno para a
categoria", comenta o diretor de Marca
do Carrefour, Marcelo Suarez de Souza.

Para a empresa, ações assim são fun-
damentais no processo de fidelização de
clientes, pois nesse período eles podem
usufruir ofertas que atendam a suas
necessidades, uma vez que os eventos
são sazonais. Souza dá um exemplo:
"No Dia dos Pais é natural que cresça



o interesse por itens de informática, te-
lefonia ou TV e imagem. Deste modo,
realizamos o Festival de Tecnologia pa-
ra promover o departamento de eletro
e oferecer um amplo mix de produtos
e preços competitivos."

Geralmente, os festivais duram 15
dias, visando garantir o impacto da ação.
O aumento nas vendas é de 15% a 20%,
dependendo da categoria trabalhada. E
todo o trabalho é planejado com ante-
cedência, inclusive o marketing, mesmo
antes de a ação efetivamente ter início na
loja. "O plano de mídia começa na casa
do consumidor, por meio de anúncios em
televisão e mídia impressa, revistas temá-
ticas e folhetos. Na loja, essa comunicação
continua por meio de materiais de ponto-
de-venda, TV e Rádio Carrefour, entre
outras ferramentas", explica Souza.

O diretor Cristiano Murad, do San-
ta Gema, loja com cinco check-outs na
zona sul de São Paulo, concorda que o
sucesso de uma feira ou de um festival
de produtos dentro da loja depende mui-
to da divulgação que é feita. Segundo
ele, apenas informar o consumidor na
loja não é o mais indicado. O aumento
nas vendas não é tão expressivo. "Faço
um planejamento e ligo para os forne-
cedores, convidando-os a participar em
tablóides, brindes e degustações. Sem-
pre procuro fazer essas feiras ou festivais
com parcerias", afirma.

No Santa Gema, ações desse tipo
costumam durar 20 dias em média. As
vendas aumentam no mínimo 20%, mas
dependendo do produto pode chegar a
300%. "Vejo o festival como oportuni-
dade de atrair um cliente para um pro-
duto que normalmente ele não levaria.
Divulgar produtos que já tenham ven-
da consolidada não é minha prioridade.
Produtos com giro mais lento, mas que
tenham valor agregado, são os meus
preferidos para fazer festivais", escla-
rece Murad.

O JJ Supermercados, com quatro lojas
na cidade de Ribeirão Preto, interior de
São Paulo, inovou há dois meses quando
fez com que a Terça Verde, dedicada às
promoções de FLV, passasse a ocorrer
do lado de fora das lojas, próximo às
portas de entrada. "Nosso objetivo foi
dar a impressão de uma feira livre. A
iniciativa resultou na elevação das ven-
das, não somente no departamento de
hortifruti. As vendas aumentaram em
100% às terças-feiras", destaca o diretor
José Sanches.

Uma ótima opção para uma Feira
ou Festival de produtos está chegan-
do: 25 de outubro é o Dia Mundial do
Macarrão. O Brasil é o terceiro maior
consumidor desse produto no mundo,
ficando atrás apenas dos Estados Uni-
dos e da Itália. O macarrão tem 99% de
adesão nos lares brasileiros, segundo
a Associação Brasileira da Indústria de
Massas (Abima). "A entidade não preci-
sa apresentar o produto ao consumidor,
pois todos o conhecem e o consomem.
O espaguete, por exemplo, tem a pre-
ferência de um terço dos consumidores
brasileiros", comenta o presidente da
Abima, Cláudio Zanão.

Pouca gente repara que o macarrão
tem um formato aerodinâmico. Existem
30 tipos diferentes no mercado brasilei-
ro; alguns necessitam de mais e outros
de menos molho. Zanão destaca: "Essa
é uma informação interessante para o
consumidor em feiras ou festivais do
macarrão, não para apresentar o produ-
to, mas para mostrar sua diversidade e
fazer com que ele experimente formatos
que não está habituado a consumir. É
uma boa estratégia."

Segundo a Abima, 70% do macar-
rão vendido nos supermercados bra-
sileiros são escolhidos por mulheres.
Por isso, é interessante também que o
supermercadista planeje a exposição
do produto de forma que a consumi-
dora seja privilegiada. "É preciso fazer
a gôndola para ela, agradar a mulher
também nessas horas e nunca se es-
quecer de que macarrão vende outros
produtos como queijo ralado, molho de
tomate, caldos em tablete e vinho, por
exemplo", alerta Zanão.
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