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0 SORTIMENTO



Em 2010, o inverno começa às
8h28 de 21 de junho e termina
aos 9 minutos do dia 23 de
setembro, tempo suficiente para
o varejista comercializar um
sortimento adequado,
com boa exposição e
promoções de produtos para
a estação» ROGÉRIO GATTI > rgatti@supervarejo.com.br
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RODRIGUES FILHO, DA
AJINOMOTO: SOPAS
INDIVIDUAIS DEVEM
TER ESPAÇO MAIOR NA
EXPOSIÇÃO PELA SUA
RENTABILIDADE

o setor supermercadista, inverno é
sinónimo de promoções, tabloides
especiais, exposição de produtos
típicos da estação e aumento das
vendas de vinhos, queijos, em-

butidos, sopas e fondues, entre outros. Mas
o varejista deve estar atento para trabalhar
com a mercadoria certa para o público que
frequenta a loja e direcionar a comunicação e
exposição dos produtos para obter o retorno
desejado.

Segundo o instituto Climatempo, a previ-
são é de que o mês de agosto seja mais frio
do que na média dos últimos anos. A Região
Sul do País, assim como o interior do Estado
de São Paulo, devem apresentar temperaturas

bem baixas, o que estimula o consumo dentro
dos lares.

Para o superintendente da Associação ECR
Brasil, Cláudio Czapski, a escolha do sortimen-
to correto de produtos para trabalhar durante
o inverno deve começar por uma análise do
perfil do público e da localização da loja. "O
supermercadista tem de observar qual impacto
o inverno causa ao movimento da loja para de-
cidir se vai buscar aumento de tíquete médio
ou de circulação", afirma.

Depois de definido o tipo de ação que o su-
permercadista deseja, segundo Czapski, deve-
se então coordená-la de acordo com o público
que frequenta a loja. "Se o cliente for classe A,

o varejista pode explorar vinhos, chocolates
finos, fondues e produtos para cuidados com
a pele, entre outros", sugere.

"Se a promoção estiver no fundo da loja,
por exemplo, somente os clientes que já fre-
quentam o local terão acesso. Se estiver na
frente de loja, pode atrair o cliente não ha-
bitual", completa o especialista. A principal
saída para a exposição correta desses produtos
é uma ilha temática combinando vinhos com
queijos, chocolates e fondues.

Oferecer chocolate quente ou disponibili-
zar um sommelier para explicar os diferentes
vinhos para acompanhar diferentes tipos de
queijo são iniciativas válidas e importantes.
"Ações que geram fluxo na loja, como degusta-

ção e demonstração de produtos ou cur-
sos de culinária e harmonização
de vinhos e queijos, dependem
da estratégia, do objetivo e do
tamanho da loja. O mais im-
portante ao fazer qualquer uma
dessas ações é que o supermer-
cadista planeje e controle os
dados para, ao final, aferir se o
objetivo foi atingido, se a ação
valeu a pena e se deverá conti-
nuar nos próximos anos", expli-
ca Czapski.

PEQUENOS E MÉDIOS
Para lojas menores e com

público-alvo C e D, o professor
do curso intensivo de Varejo
da ESPM, Rodrigo Vasconcelos,
acredita que o aumento das ven-
das de sopas industrializadas ou
caseiras deve ser significativo.
"Os pequenos supermercados
também podem e devem explo-
rar os vinhos populares em gar-

rafão e as massas, pois é fato que o consumo
de macarrão, por exemplo, aumenta muito no
inverno", diz.

Vasconcelos alerta para que o supermerca-
dista explore as sopas prontas em conjunto
com outras seções, como FLV e massas. "Mui-
tas pessoas compram esses produtos e os incre-
mentam com legumes, carnes ou massas com
cortes diferenciados e pequenos, como argo-
linha ou parafuso", afirma. Para o professor a
exposição das sopas nessas seções é uma boa
opção de cross merchandising, assim como
os pequenos displays na frente de caixa para
sopas instantâneas e individuais.

Outra dica importante é pegar carona nos
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lançamentos das empresas. "Todos os gran-
des fornecedores que trabalham com sopas
trazem novidades no inverno. O supermerca-
dista não pode ficar sem esses produtos e deve
buscar as ações promovidas pelas indústrias,
como demonstração e degustação", aponta
o professor.

Para ele, não pode faltar o sortimento com-
pleto, como sopões, sopas claras e sopas-indi-
viduais e instantâneas. Dedicar uma área para
um ambiente sugerindo ao cliente que crie sua
sopa com sugestões de receitas e imagens tam-
bém é valido na visão de Vasconcelos.

Segundo o professor, o supermercadista
pode criar uma seção na entrada da loja com
queijos e vinhos. "Se o cliente tiver maior
poder aquisitivo, o supermercadista pode tra-
balhar com marcas mais caras de vinhos ou
produtos considerados gourmets, como azeites
importados e queijos especiais", diz. "Se o pú-
blico é de menor gasto, vale investir na mesma
linha, mas com produtos mais populares. O
que não vale é deixar de fazer uma exposição
diferenciada", defende.

Vasconcelos e Czapski concordam quan-
to ao fato de que o supermercadista deve
redobrar a atenção com a decoração da lo-
ja. Neste ano, durante o inverno, ao menos
dois eventos relevantes e que impulsionam as
vendas ocorrem no mesmo período: a Copa
do Mundo e as festas juninas. "Há produtos
que valem para as três datas, então o super-
mercadista tem que tomar cuidado para não
misturar tudo e tornar a loja uma bagunça",
alerta Vasconcelos. "É necessário definir em
que área cada tipo de ação pode ser mais efi-
ciente", completa Czapski.

Para o professor, um tabloide com ofertas
especiais de inverno é uma ação interessante
para a época. "Outra ação que pode ajudar
a imagem dos supermercados com o cliente
no inverno são as campanhas de doação de
alimentos ou agasalhos, e nesse formato há
várias opções", diz.

Nessa variedade, segundo Vasconcelos, o
supermercadista pode propor parcerias, como
por exemplo, a cada compra de três pacotes de
determinado produto, a loja doará um pacote
do mesmo item. Ou ainda, outra ação em que
o cliente poderá doar determinados artigos no
checkout ao finalizar as compras.

AQUECENDO 0 PDV
Para melhorar a exposição de sopas, o su-

permercadista deve levar em conta o tipo e
a rentabilidade. "As claras, cremosa e sopão
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(ou canjão) estão geralmente posicionadas no
mesmo módulo. Sopão é a compra mais plane-
jada e encontra-se nas prateleiras inferiores",
afirma o gerente de Trade da Ajinomoto, dona
da marca Vono, Normando Rodrigues Filho.

"Já as sopas individuais devem ter um espa-
ço maior pela sua rentabilidade, considerando
valor por litro, e sua exposição deve estar na
altura dos olhos do consumidor para que ele
possa identificá-las rapidamente em uma com-
pra por impulso", completa.

Segundo o gerente, a empresa espera um
crescimento da marca Vono nesse inverno.
Ele não revela números nem quais serão os
lançamentos para a estação, mas deixa claro
que o supermercadista terá apoio para ven-
der. "Teremos displays adequados para cada
tipo de canal, seguindo a segmentação por
checkouts. Esses displays ajudarão o consu-

midor a identificar os sabores" explica.
Um dos materiais que a empresa fornecerá

para ajudar o supermercadista a vender, se-
gundo Rodrigues Filho, são displays para cross
merchandising, com produtos complementa-
res, dispostos em pontos estratégicos da loja,
como pães, torradas e vinhos.

Tanto os fornecedores de sopas quanto os
de vinhos e queijos, entre outras categorias,
estão apostando no frio durante o inverno
2010 para aumentar suas vendas em relação
ao mesmo período do ano passado. A Miolo
Wine Group, que detém marcas como Miolo,
Almadén e Terranova, entre outras, espera um
crescimento de 32% nas vendas.

A empresa também chega ao inverno com
um lançamento: o Gamay 2010, o primeiro
vinho da safra. O diretor comercial, Márcio
Bonilha, diz que uma boa exposição dos vi-

nhos pode aumentar a venda
independente do tamanho
do supermercado. "Acredi-
tamos que neste período o
supermercadista de menor
porte deva reposicionar
seus vinhos, reservar maior
espaço de gôndola, fazer
ofertas por meio de carta-
zes e folders. É interessante
também associar o vinho a
queijos, frios e afins", anali-
sa o diretor. "A venda de vi-
nho acontece por impulso,
por isso o consumidor pre-
cisa ver o produto", alerta.
O supermercadista que tem
espaço, segundo Bonilha,
pode empilhar e montar



DOS QUEIJ0S
QUATA: CROSS
MERCHANDISING
COM VINHOS

terminais em áreas de bom fluxo, folders e
marketing cruzado.

A Vinícola Aurora vai centrar suas forças na
linha Marcus James, com ações promocionais
e de degustação nos pontos de venda e pro-
paganda em TV fechada. O apoio às demais
marcas da vinícola será dado pela equipe de
promotores, tanto para os vinhos finos (linhas
Aurora, Saint Germain, Cios des Nobles, entre
outras) quanto para os vinhos de mesa (como
Sangue de Boi e Country Wine).

A empresa informa que as equipes comer-
ciais estão à disposição do setor atacadista no
sentido de levar palestras às equipes. Além dis-
so, foi elaborado um material de ampla distri-
buição para ensinar o consumidor a beber com
saúde. A Aurora projeta crescimento de 20%
em vinhos neste ano - as vendas de inverno
representam 30% em relação aos resultados
do ano. Outros 40% concentram-se no último
trimestre e os 30% restantes se distribuem nos
demais meses.

Ligados ao vinho, automaticamente, es-
tão os queijos. A Quatá completará 20 anos
durante este inverno e está esperando um
crescimento de 10% em relação às vendas
do ano passado.

O gerente de Marketing da empresa, Mau-
ro Roberto Afanado, acredita que a exposi-
ção de queijos pode ser benfeita nas lojas.

"Temos uma equipe de promoção capacitada
e atuante nos pontos de venda, que utiliza a
criatividade na maneira de expor os nossos
produtos. As mesas se adaptam não só ao
grande, mas também ao pequeno e médio
supermercadista", argumenta.

Para Afanacio, o cross merchandising tam-
bém pode ser feito com esse produto como,
por exemplo, juntar a exposição do queijo ti-
po parmesão junto às sopas prontas. Com 49
itens no portfólio, a empresa promete muita
degustação e abordagem do consumidor no
ponto de venda.

O gerente revela que os queijos que fa-
zem sucesso no inverno são o gruyère e o
emmenthal por serem tradicionalmente uti-
lizados na preparação de fondue, e o gouda,
estepe e parmesão que compõem as tábuas
de queijos. "Mas neste ano eu enfatizaria o
gorgonzola. Pretendemos mostrar, por meio
de ações, como ele pode ser consumido puro
ou utilizado no preparo de molhos, patês e
cremes", avisa.

> FONTES DESTA MATÉRIA
Ajinomoto: 0800-7049039
Associação ECR Brasil: (11) 3034-4012
Brasão Supermercados: (49) 3321-3400
ESPM: (11) 5081-8225
Miolo Wine Group: 0800-9704165
Quatá: (11) 3649-2686
Vinícola Aurora: 0800-7014555

Text Box
Fonte: Supervarejo, São Paulo, ano 11, n. 113, p. 96-103, abr. 2010.




