
Dia das Mães oferece
oportunidades para
comercialização de
presentes e
alimentícios. Aumentar
as vendas depende de
criatividade e
prestação de serviços

POR VERA AMATTI

"rainha do lar", com "chinelo
na mão e avental todo sujo de
ovo1', na valsa de Herivelto
.Martins e David Nasser pare-

ce um retrato antigo na parede; entretanto,
muitos filhos ainda presenteiam as mães
com itens para casa. como panelas, jogos
de cama, mesa e banho e eletrodomésti-
cos. Ao mesmo tempo, a mulher moderna
e independente, símbolo do papel feminino
do século 21, ganha cada vez mais espaço e
determina um novo padrão para a escolha
de presentes no Dia das Mães: roupas, aces-
sórios, eletroeletrônicos, artigos esportivos
e para escritório,

Há todo o tipo de preferência e os su-
permercados, como um centro multicanal,
têm a resposta para qualquer experiência
de consumo, além de comercializar itens
alimentícios, como bombons c guloseimas,
que podem ser um presente a mais ou um
agrado para a mãe e a família.

DNA DAVENDA-Palestranteediretor
da Asas Consultores, Marcelo Ortega diz
que comercializar deve levar em conta o
DNA - Desejo Nunca Aparente - que está
em cada produto. "Dependendo do nível
social, econômico, cultural, pode-se com-
prar por sobrevivência, autorrealização ou
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reconhecimento", declara ele. Nesse sen-
tido, a compra de sabonetes, por exemplo,
pode ser questão de sobrevivência no dia-a-
dia, mas representa um presente de muitos
filhos para as mães.

A partir desse princípio, Ortega sugere
que o supermercado ofereça opções para
vários tipos de público. A depender das
dimensões da loja, nem todos os produtos
estão disponíveis, mas o importante é pro-
mover bem cada um deles como se fosse
algo único. "Veja o exemplo do chocolate.
Uina caixa de bombons pode ser apenas
um alimento, mas como o valor do produto
está na cabeça do cliente, o que tem de ser
vendido ó a experiência de prazer que o
chocolate proporciona'', orienta Ortega,
que é especializado em vendas.

Outro ponto observado pelo consultor
é que embora os filhos comprem para as
mães, muitas vezes precisam de ajuda pa-
ra escolher o presente. i£A mulher de hoje
na maior parte das vezes trabalha, é mais
bem-informada, usa tecnologia e quem vai
dar um presente precisa avaliar isso", diz

Ortega, para quem os funcionários devem
estar preparados para orientar os clientes
e assim realizar as vendas.

Adicionalmente, o consultor diz que
trabalhar bem cada categoria pode trazer
à reflexão outra questão: quanto vaie mi-
nha mãe para mim? Essa pergunta, que
permeia as ações de impulso de compra
dos consumidores na época, pode ser res-
pondida com a bela apresentação dos itens
na loja, tranqüilizando o cliente com pouco
poder aquisitivo.

EMBALAGENS VENDEDORAS
- Embora a questão da embalagem seja
atributo dos fornecedores, a exposição
criativa que valorize cores, tamanhos, de-
sign e acessibilidade cabe ao varejo. Para
o diretor da Spcranzini Design, Maurício
Speranzini, embalagens que apresentam
um diferencial como presente atraem a
atenção dos consumidores nesta época. Por
exemplo, um brinde associado à utilização
do produto comprado, como uma néces-
saíre com comparíimcntos especiais para



melhor conservar e transportar seus produ-
tos ao comprar perfumes ou cremes.

"Sua utilização vaí além do consumo
e fica uma boa lembrança do presente",
observa Speranzini. A designer e tam-
bém diretora da empresa, Tnah Olyntho,
acrescenta que o supermercadista deve
envolver as equipes de trade marketing
dos fornecedores para juntos promove-
rem esforços que resultem numa relação
ganha-ganha de forma permanente. "Ne-
gociar um local especial na gôndola, onde

os produtos fiquem mais visíveis, ou na
frente do caixa para compras por impulso
e, até mesmo, ter um brinde ou promoção
exclusiva das marcas", orienta Inah. Ela
também lembra que essa ação não deve
estar restrita aos fornecedores, mas envol-
ver prestadores de serviços e funcionários
do supermercado (dicas no boxe).

MÃE É TUDO IGUAL - Para a dire-
tora de Marketing e Inovação da agência
de marketing promocional Power4, Martha

Terenzzo, a mulher atual é multifacetada:
ao mesmo tempo é mãe, trabalha fora, faz
exercício, viaja, estuda".'"Ela tem muitas
funções junto à sociedade. No entanto, é
um momento de gratificação pelo fato de
ela ser mãe. A essência não muda. Somos
mães por natureza, ainda que com celular
e computador", constata Martha.

Ela ressalta a importância de estar aten-
to a essas mudanças para ser mais assertivo
na comunicação. Martha destaca as ilhas
de produtos como solução, por exemplo,
para o almoço do Dia das Mães. "Reunir
aves e carnes temperadas e congeladas,
lasanha, bebidas como vinho ou cerveja é
uma forma de sugerir um almoço que os
próprios filhos podem fazer para a mãe",
sugere a diretora. Outros itens, corno sa-
bonetes, cremes para o corpo, produtos
de cuidado pessoal, podem ser indicados
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como presentes numa segunda ilha. "Os
promotores são muito criativos e nesse
momento é importante motivá-los para
um melhor resultado", finaliza cia.

MÃE É PRIORIDADE-Localizada
no bairro de Santa Cecília, a loja l da re-
de Futurama, com nove lojas na região
central de São Paulo, atende um grande
público de idosos, na maioria senhoras e
mães. Esse perfil fez o gerente geral de
Compras da empresa, Edson Bachmann,
voltar todas as ações promocionais para
agradar e fidelizar a clientela. "Todo ano.
damos de presente uma rosa para cada
uma e também uma sacolinha especial
para que elas sempre se lembrem de nós.
É um sucesso!", comemora Bachmann,
que já planejou, desde o mês passado, as
ações de todas as unidades.

Como a loja não comercializa eletro-
domésticos ou eletroeletrônicos, a gran-
de promoção de vendas se concentra na
perfumaria e na bomboniere, essa última
localizada na entrada da loja, em frente aos
caixas. Bem arrumadas nas prateleiras, as
caixas ao alcance dos olhos e das mãos re-
querem organização contínua, mas, segun-
do o gerente, vale a pena. pois os bombons
são presentes irresistíveis. "Exploramos a
compra por impulso. Quem não levaria
uma caixa de chocolates para a mãe. como
uma surpresa?", propõe Bachmann.
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