
Os artigos para festas 
são itens obrigatórios 
nas lojas e, para 
aumentar o giro, uma 
exposição bem 
elaborada é 
imprescindível, assim 
como oferecer 
produtos que são 
tendência no 
mercado » MIRIAM NOVAES 
> revista@supervarejo.com.br 

ílhões de brasileiros ele
varam seu poder de con
sumo nos ú l t imos anos, 
principalmente por causa 
da estabilidade da moeda. 

O setor supermercadista, atento a esse 
momento favorável da economia, tem 
aprimorado seus serviços, em busca 
de novas oportunidades para aumen
tar a rentabilidade e satisfazer clientes 
cada vez mais exigentes e ávidos por 
novidades. Os artigos para festas, por 
exemplo, são cada vez mais procurados 
pelos consumidores; no entanto, não 
têm uma exposição atraente em muitos 
supermercados. 

Produtos obrigatórios em todas as lo
jas, sua margem é boa, mas o giro ainda 
é baixo, constata o supervisor das três 
unidades da rede de supermercados Bela 
Vista, no Paraná, Osmar de Oliveira. Para 
ele, uma exposição eficiente não exige 
muita mão de obra e as lojas podem 
melhorar as vendas com criatividade, 
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lançando mão de técnicas como o cross 
merchandising (exposição cruzada), por 
exemplo. 

Nas três lojas do Bela Vista, em Po-
recatu, Santa Margarida e Bela Vista do 
Paraíso, os clientes encontram chapéus, 
balões, pratos, velinhas, talheres, papel 
de bala e convites da chamada l inha 
branca (produtos que não possuem per
sonagens desenhados e podem ser usa
dos em vários tipos de festa) e de perso
nagens como Ursinho Pooh e Cindere
la, por exemplo. "São itens básicos, que 
não podem faltar", destaca. "Na seção 
de bombonière, temos pirulitos, balas, 
balas de coco para os pacotes surpresa, 
confeitos e outros itens para a decoração 
de bolos e doces." 

Oliveira destaca que, para trabalhar 
melhor a categoria aproveitando o po
tencial de mercado, é fundamental que 
os supermercados também contem com 
o apoio dos fornecedores. "Os fabricantes 
podem ajudar na promoção, orientar na 
exposição; o pós-venda é importante", 
sugere. Ele acrescenta que seria boa ideia 
promover cursos, com a participação de 
várias empresas, sobre decoração e pratos 
para festas. Dessa forma, ensinariam os 
clientes a utilizar os produtos e mostra
riam o que está disponível no mercado. 

Para o gerente do Supermercados 
Dalben, duas lojas em Campinas (SP), 
Mauro da Silva Lima, o maior problema 
é o espaço. "Trabalhamos com 23 m i l 
itens, uma de nossas lojas tem 3,6 m i l 
metros quadrados e a outra, 2,5 m i l me
tros quadrados; sobra pouco espaço no 
bazar para trabalhar bem a categoria, 
estamos mais focados em alimentos e 
perfumaria." 

Por esse motivo, segundo Lima, o Dal
ben comercializa só os itens básicos, co
mo pratos, guardanapos, velas e talheres 
das linhas branca, colorida e a decorada, 

com dois personagens que estão em evi

dência. "Para trabalhar bem esses pro

dutos, que têm alto valor agregado, alta 

margem, mas giro baixo, seria preciso 13 

metros lineares. Então, optamos por tra

balhar de forma mais compacta" 

O diretor comercial da Regina Festas, 

indústria fundada em 1971 na cidade 

de Presidente Prudente, interior de São 

Paulo, André Luiz Funes, afirma que a 

empresa conhece bem essa realidade do 

varejo, onde o espaço é muito disputa

do. "Por outro lado, o mercado de festas 

é bastante dinâmico, são vários os lan

çamentos diariamente. Como o próprio 

varejista diz, a gôndola não é elástica, por 

isso a priorização na definição do mix é 

fundamental para garantir a rentabilida

de da categoria." 

Funes explica que a quantidade de 

personagens ou itens da l inha branca 

presentes do ponto de venda está dire

tamente relacionada ao tamanho da loja, 

mas tem percebido que, gradativamen

te, os espaços destinados à categoria de 

produtos para festas têm aumentado, 

principalmente nas lojas que conseguem 

analisar a rentabilidade por categoria. 

"Recebemos de alguns varejistas indica

dores que mostram que os produtos da 

nossa empresa têm representado uma 

parte substancial da margem bruta da 

seção de bazar." 

O executivo aponta ainda a necessi

dade de cuidado com a exposição. "Por 

tratar-se de vários e pequenos itens, a dis

posição dos produtos em displays, de for

ma organizada no ponto de venda através 

de planogramas, contribui para evitar o 

risco de quebra ou queda no giro." Segun

do ele, atualmente, a Regina Festas tem 

em seu portfólio mais de 2,5 m i l itens nos 

segmentos de l inha básica (artigos para o 

dia a dia e acessórios para festas) e l inha 

decorada, com personagens desenvolvi

dos pela empresa e licenciados. 

Estratégia 
Para a coordenadora de Marketing da 

Festcolor, indústria localizada em Arujá 

(SP), Sheila Borges Paladini, a melhor 



F U N í da Regina 
Festas: e x p o s i ç ã o 

organizada aumenta 
as vendas em 30% 

estratégia para o supermercadista incre
mentar a venda de artigos para festas 
é procurar ter todas as opções de cada 
tema para que a compra do consumidor 
seja completa. "É importante ter todo o 
mix e evitar as rupturas. Por exemplo, 
sem os convites, todos os outros itens 
ficam parados na gôndola. Quando to
das as opções estão expostas e próximas, 
a tendência é o consumidor levar mais 
produtos", afirma. 

A Festcolor oferece mais de 900 itens 
ao mercado, com l inha branca, descar
táveis e decorada, na qual se destacam 
produtos com personagens infantis. "A 
tendência é cada vez mais oferecer pro
dutos licenciados, com personagens que 
fazem sucesso entre as crianças", destaca. 
Ela sugere às lojas menores que ofereçam 
aos clientes em média cinco temas, dois 
para meninas, dois para meninos e um 
tema neutro. Já as lojas de porte médio 
devem colocar à venda oito temas e as 
grandes, de 12 a 15 temas, respeitando a 
mesma proporção. 

Na Junco, empresa com sede em Uber
lândia (MG), o ponto de venda também 
faz parte dos serviços que oferece ao mer
cado. De acordo com o diretor comercial, 
Junio Junqueira, o departamento criado 
para dar consultoria ao varejo realiza pro
jetos específicos para os clientes, levando 
em conta o perfil de cada um. "Com os 
dados de análise do comportamento de 
compra do consumidor, entre outros, 
apresentamos o mix mais adequado pa
ra o supermercado, para que o giro seja 
muito bem aproveitado", destaca. 

A Junco oferece várias linhas de pro
dutos, com temas próprios em convites, 
velas, balões, chapéus, minibrinquedos, 
franjas, papel para bala, enfeites de mesa 
e parede; descartáveis; l inha de licencia
dos e ainda itens para confeitaria, como 
balas, confeitos, essências, bicos de con-
feitar, entre outros. Segundo o diretor, 
depois de sugerir o mix mais apropriado, 
a consultoria da Junco orienta quanto ao 
layout, e a tendência é a verticalização 
nas gôndolas. "É um dado muito impor
tante, pois, após a mudança no layout, o 
aumento de vendas pode chegar a 60% 
dentro do mesmo espaço", afirma. 

A Regina Festas aponta o gerencia
mento de categoria como a melhor es
tratégia para o varejo e, segundo Funes, 
o resultado volume X rentabilidade tem 
sido satisfatório. Em algumas redes a em-

presa tem acompanhado a evolução do 

sell out (quando o cliente final adquire o 

produto para consumo), abastecimento, 

nível de ruptura, bem como o resultado 

das atividades promocionais. "A Regina 

e as redes onde já implementamos o ge

renciamento definitivamente estão no 

estágio ganha-ganha e o que importa é 

atender o shopper da forma mais eficaz 

possível." 

Gestão de estoque 
Para aperfeiçoar a gestão de estoque, 

um dos maiores desafios para os super-
mercadistas, Funes acredita que um dos 
caminhos é a compreensão das carac
terísticas e do perfil do shopper, além 
de bom planejamento de compras, com 
base não só no histórico de vendas, mas 
também no potencial de giro, curvas sa
zonais e impactos das ações promocio
nais. "No f i m do dia, o que todo mundo 
quer é adequar o mix e a quantidade de 
produtos de acordo com a demanda, evi
tando sobras e rupturas", destaca. 

Funes frisa que a gestão de estoque co
meça na estimativa de vendas. "Isso está 
enraizado em nossa cultura e a equipe de 
vendas tem a responsabilidade de ajudar 
os clientes a fazer as melhoras escolhas 
nesse sentido." 

A Regina Festas sugere a elaboração de 
um projeto de mix e planograma ideal, 
após análise do potencial de compra, ma
peamento detalhado das características 
de cada PDV e avaliação da equipe de 
vendas. "Apenas após as definições de 
espaço, planograma e mix ideal é que 



se in ic iam as discussões sobre o sell in 
(venda do fabricante para distribuidor ou 
revendedor) e, dependendo do t ipo de 
negociação, a Regina assume parte dos 
custos, utilizando ativos (ganchos) espe
ciais, feitos sob medida para os mais d i 
versos produtos da l inha, a f im de expor 
os produtos de forma customizada." 

Funes destaca que uma exposição or
ganizada eleva as vendas em até 30%, 
com base em experiências de clientes 
da empresa. E, para auxil iar o lojista 
nessa tarefa, faz uma sugestão para a 
definição do papel das categorias que 
podem influenciar o aumento do fatu
ramento. Segundo ele, a l inha decorada 
pode ser definida como destino, ou seja, 
o shopper entrará na loja sabendo que 
ali encontrará um mix quase completo 
dos personagens que estão em evidên
cia. Já para a l inha branca recomenda 
considerá-la como rot ina - categorias 
que cumprem esse papel geram tráfego, 
pois sempre estão na lista de compras do 
consumidor. 

Sheila, da Festcolor, afirma que a ca
tegoria de artigos para festas tem grande 
potencial de crescimento nos supermer
cados, segmento que representa ainda 
15% das vendas da empresa e no qual 
pretende se expandir. Por isso, a Festcolor 
tem equipes que desenvolvem ações no 

PDV adequadas para cada loja. "O cross 
merchandising, um layout correto e a es
colha de temas atualizados são essenciais 
para uma venda mais eficiente e podem 
aumentá-la em até 100%." 

Para Junqueira, da Junco, nas lojas 
de menor porte itens temáticos não 
são fundamentais, a l inha genérica é a 
mais adequada. Para os supermercados 
de cinco checkouts, em média, a suges
tão é trabalhar com displays indiv idu
ais de produtos, exposição na ponta de 
gôndola e ganchos especiais, que são 
colocados em régua própria para expor 
chapéus, guardanapos e pratos, que as
sim aparecem mais do que se estivessem 
empilhados. 

Funes, da Regina Festas, ressalta a i m 
portância do cross merchandising para a 
categoria, porque promove um aumento 
de vendas, tanto em função da diversida
de na utilização que um mesmo produto 
pode proporcionar quanto em razão da 
variedade de produtos que possuem si
nergia com a l inha. "Só para se ter ideia 
da importância do cross merchandising 
para a categoria, nossa área de Trade Mar
keting confeccionou um guia específico 
sobre o assunto em parceria com uma 
grande rede de varejo, e a ação tem até 
hoje um excelente resultado." 

Ele analisa que a melhora nos ind i 
cadores econômicos nos últimos anos 
trouxe reflexos positivos também para 
a categoria de produtos para festas. Lojas 
especializadas e grandes redes do varejo 

têm focado cada vez mais no segmento 
e rentabilizado de forma interessante 

o setor de não alimentos. "Agora, 
^ def ini t ivamente , chegou a vez 

também dos médios e pequenos 
aprovei tarem esse momen to 
tão positivo, tanto da econo
mia quanto do apoio que os 
fabricantes podem dispor", 
conclui. 

Oportunidade 
Na Mavalér io , fornecedora 

de confeitos decorativos e cober
turas com fábricas em Diadema e 

Itatiba (SP), também se apostou na 
melhora da economia para ampliar o 

mercado. O gerente comercial, Daniel 
Rivera Bettin, afirma que a empresa sou
be aproveitar o fato de que mais pessoas 

têm acesso ao consumo e de que estão 
sempre procurando novidades. "Nossa 
principal estratégia é investir em cursos 
de culinária. Tanto que em 2009 realiza
mos 2,5 m i l e este ano chegaremos a 3 
m i l , em lojas de artigos para festa, mas 
também no Walmart , Pão de Açúcar, 
Makro, Atacadão, entre outros." 

Ele explica que a cada três meses é 
criado um receituário com 33 opções que 
incluem receitas especiais para as princi
pais datas comemorativas. São distribu
ídos 200 m i l exemplares para as bancas 
do Brasil todo e mais 50 m i l nos cursos, 
com o objetivo de ensinar as pessoas a fa
zer suas receitas em casa com os diversos 
produtos da Mavalério. "Notamos nos 
cursos que muitas pessoas vão aprender 
para trabalhar no ramo e estão cada vez 
mais se profissionalizando, saindo do 
mercado informal, montando empresas 
de alimentação, e precisamos atender es
ses empreendedores", argumenta. vT> 

> FONTES DESTA MATÉRIA 

Junco: (34) 3292-0800 
Mavalério: (11) 4534-9277 
Regina Festas: (18) 3229-5000 
Supermercados Bela Vista: (43) 3623-1069 
Supermercados Dalben: (19) 3754-6300 
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