


ma ilha que proporciona bele
za, cercada de produtos diver
sos. Claro que a maioria das 
mulheres vai até lá para cur
tir os prazeres encontrados 

apenas naquele espaço, onde só existe 
preocupação com o bem-estar e a auto-
estima. No caminho, a consumidora se 
depara com vários itens essenciais para 
o dia a dia, como alimentos, eletrodo
mésticos, produtos de limpeza. Impos
sível não comprar em um ambiente tão 
agradável, que proporciona tanto prazer 
e tranquilidade. 

Foi esse, basicamente, o objetivo do 
Walmart, ao criar o Espaço Beleza e 
Bem-estar na loja de Osasco, na Grande 
São Paulo. Trata-se de uma área de con
sultoria e experimentação de produtos 
voltada aos cuidados com a beleza. Lá a 
consumidora pode conhecer os itens, ter 
suas dúvidas esclarecidas, já que as per
guntas mais frequentes estão expostas 
num totem interativo, além de encon
trar consultoras que explicam os proce
dimentos e mostram o passo a passo de 
cada novidade. 

"O projeto instalado na loja de Osasco 
é piloto. Foi implantado há pouco mais 

de 60 dias. É uma seção onde estão pro
dutos de higiene e beleza segmentados. A 
ambientação criada ficou diferenciada. O 
objetivo: proporcionar uma experiência 
diferente de beleza. A maior interativida
de com os itens facilita a escolha do con
sumidor por este ou aquele produto ou 
tratamento", define o diretor comercial 
do Walmart, Marcelo Mendes. 

Segundo ele, já se percebe que as 
vendas das categorias expostas no local 
- especialmente a de cosméticos - cres
ceram de forma expressiva. Na época da 
implantação do centro, a expectativa 
era aumentar em 25% os negócios do 
departamento. "O espaço é fruto de um 
trabalho próximo com os fornecedores, 
que trouxeram informações sobre o con
sumidor e seus hábitos de compras de 
cada categoria. As frequentadoras pode
rão contar com a orientação de uma con
sultora de beleza do Walmart para passar 
dicas como maquiagem e cuidados com 
a pele e os cabelos, por exemplo. O ser
viço estará à disposição gratuitamente 
durante o horário de funcionamento da 
loja", detalha o executivo. 

Além da consultoria, o espaço oferece 
serviços gratuitos, como maquiagem, es-
maltagem, limpeza e tonificação da pele. 
"A categoria de tratamento capilar chama 
bastante a atenção das consumidoras, já 
que elas têm dificuldade em conhecer es
ses produtos. O serviço do Espaço Beleza 
e Bem-estar é altamente personalizado 
- e informação agrega valor", diz Men
des. "O espaço proporciona um compra 
mais prazerosa, mais amiga, e estimula 
os negócios." 

Os homens têm também um espaço 
garantido, já que demonstram bastan
te interesse no segmento de cuidados 
pessoais. Os parceiros do Walmart no 
projeto são a Nivea, a L'Oreal, Unilever, 
Johnson & Johnson, Colgate e Procter 
& Gamble. 

Outra empresa que dá ênfase para o 
setor de cosméticos é a Coop, conside
rada uma das maiores cooperativas de 
consumo da América Latina, com 1,5 
milhão de cooperados. As lojas da rede 
passaram por modificações para inten
sificar os negócios com esses itens. De 
acordo com a assistente administrativa 
de Gerenciamento por Categoria da Co
op, Patrícia Aparecida de Oliveira Souza, 
as principais alterações foram no layout 
das unidades e no complemento do mix. 
"O cooperado encontra produtos que 
atendem diversas faixas etárias, além de 
oferecer várias opções, como escalda-pés, 

gel esfoliante, tratamentos específicos 
para o rosto, diversas marcas de esmalte 
- duas delas encontradas apenas na rede 
Coop", explica. Segundo ela, as gôndolas 
no setor são mais baixas. Desta forma, os 
clientes conseguem ter visão global da 
perfumaria, o que facilita as escolhas. 

"As mulheres, atualmente, preferem 
fazer elas mesmas o tratamento de bele
za em casa - é uma tendência mundial. 
Por isso a consumidora precisa encontrar 
toda a linha para se sentir uma 'consulto
ra'", detalha Patrícia. Os produtos de be
leza ocupam entre quatro e dez gôndolas 
na rede Coop, dependendo do tamanho 
da unidade. 

Ela diz que todas as mudanças feitas 
no segmento de beleza e higiene poderão 
trazer aumento de vendas de 15% neste 
ano em comparação a 2009. 

Trabalho em parceria 
Uma pesquisa realizada pela Nielsen e 

apresentada no estande da revista Super-
Varejo durante a Feira APAS deste ano, a 
Mulheres brasileiras e o consumo, mostra 
como esse tipo de ação pode melhorar os 
negócios e a rentabilidade de uma rede e 
aumentar o fluxo de pessoas nas lojas. 

O levantamento revela que é uma 
tendência mundial dar mais atenção 
ao shopper. "Já se sabe que quem man
da é o consumidor. Ele decide quando, 
quanto e onde comprar e qual o preço 



dos itens. Não adianta lançar mão de 
uma campanha de marketing violenta, 
por exemplo, se no ponto de venda o 
frequentador do supermercado não acei
tar o item", afirma o gerente de Produto 
da Nielsen, Wagner Picolli. 

A pesquisa demonstra que 85% dos 
responsáveis pelas compras da família 
são mulheres. Mesmo quando não com
pram, são as maiores influenciadoras. 
"Por isso é preciso conhecer bem o con
sumidor. E o fabricante do produto faz 
pesquisas para detectar o que o cliente 
quer", diz Picolli. 

Ele esclarece que, a partir disso, fabri
cantes e varejistas precisam trabalhar em 
parceria. "O produtor sabe, por exemplo, 
qual é a melhor maneira de expor a mer
cadoria, qual agrada mais o frequenta
dor. O supermercadista entende de ven
der. Juntas, as duas pontas podem fazer 
grandes negócios." 

Para o gerente da Nielsen, há muito 
mais produtos disponíveis para compra 
nas gôndolas do que o consumidor pre
cisa e isso, às vezes, provoca confusão. 
Segundo Picolli, há aproximadamente 
460 itens, em média, em cada categoria 
de produto. "Por isso é preciso saber o 
que o cliente quer, levando em conta, 
inclusive, a região onde está a unidade. É 
preciso priorizar e de forma correta." 

Depois disso, o próximo passo é des
cobrir qual a cesta de produtos que mais 
agrada e a que precisa ser mais bem tra

balhada. Com isso, será possível estabe
lecer metas de rentabilidade. 

A Unilever desenvolveu um sistema 
para auxiliar o varejista no que se refere 
à estratégia de distribuição de produtos 
nos pontos de venda. A diretora de Ma
rketing de Desodorantes da empresa, Ro
berta Sant'Anna, explica que são feitos 
estudos pela área de gerenciamento por 
categorias sobre como propor maneiras 
de expor os itens na gôndola. O objetivo 
é aumentar o conforto para o shopper 
no ato da compra e, com isso, aumentar 
as vendas. "As propostas criadas são dis
tintas para os diferentes canais de venda, 
pequeno, médio e grande varejo." 

A empresa utiliza, por meio da área de 
gerenciamento por categorias, uma com
binação de informações para atuar no 
ponto de venda. "Pesquisas qualitativas e 
quantitativas de shopper understanding 
e árvore de decisão de compra, dados de 
mercado - share, principais marcas - na 
região, entendimento de canais, infor
mações da equipe de vendas e merchan-
dising e painel de lojas, tudo isso é levado 
em conta", detalha Roberta. 

Ela afirma que a companhia está pre
sente com seus produtos nas principais 
seções do ponto de venda. "Por isso pos
sui uma visão holística e estratégica dos 
negócios, contribuindo para gerar opor
tunidades para o shopper e também para 
o varejista. Com essas informações, a Uni
lever tem conhecimento para apresentar 
o modelo de exposição mais adequado 

para as categorias, levando em conta 
o tipo de ponto de venda que está 
gerenciando e a região em que se 
encontra." 

Roberta ressalta que todas as 
atividades são realizadas em 

parceria com o supermercadis-
ta. Entre as ações que auxiliam 
as vendas no varejo, a empre
sa destaca os anúncios nas re
vistas próprias e os materiais 
e displays diferenciados para 
tornar a experiência de com
pra e o visual das lojas mais 
agradável. "Também damos 
dicas ao varejista para tornar a 
categoria mais rentável, como 
apostar nas preferências dos 
consumidores, aumentando 
a exposição e realizando pro-

moções com base nesse conhecimento. 
Dentro do mercado de desodorantes, por 
exemplo, uma pesquisa realizada pela 
Unilever apontou os aplicadores aerossol 
e roll-on como os favoritos dos usuários", 
afirma a diretora da Unilever. 

A marca DepiRoll, uma das líderes de 
depilatórios no Brasil, trabalha dentro 
do conceito de parceria. De acordo com 
a gerente de Marketing e Produtos da 
empresa, Cristina Pontes, os varejistas 
são orientados a focar no consumidor 
ao realizar a exposição dos itens: cre
mes, loções, folhas prontas e lenços 
prontos devem estar sempre à altura 
dos olhos, a 1,6 metro. É importante 
também colocar os itens acima ou ao 
lado das lâminas de barbear. Nesse caso, 
as vendas aumentam 25%. "Os produ
tos da categoria de depilatórios devem 
ser expostos em bloco. A empresa tam
bém sugere o uso de faixas de gôndola 
e berços específicos para seus produtos, 
para a melhor visualização da categoria. 
Com isso, o giro e a rentabilidade vão 
ter aumento", garante Cristina. 

A estratégia de distribuição da De
piRoll é definida de acordo com cada 
cliente. Eles podem ser atendidos di
retamente por representantes da i n 
dústria, ou através de distribuidores. 
"Existe uma parceria da empresa com 
seus clientes varejistas que engloba a 
entrega de materiais de merchandising 
para comunicação no ponto de venda. 
O treinamento para as equipes também 
é de alçada da DepiRoll." 

Apoio do fornecedor 
O distribuidor de cosméticos e de 

itens de higiene e beleza tem também 
um importante papel na rotina de fabri
cantes e varejistas. Se o supermercadista 
optar por comprar os produtos do distri
buidor, poderá cobrar dele as ações de 
marketing. "Podemos chamar o distri
buidor de 'braço do fabricante'. Ele dará 
todo o tipo de suporte ao varejo. Até a 
reposição do item na prateleira é de res
ponsabilidade do distribuidor", analisa 
o presidente do Polo de Cosméticos de 
Diadema, Renê Lopes Pedro. 

O polo existe há oito anos e possui 35 
fabricantes - 15 deles são também dis
tribuidores. Se forem levados em conta 
os produtores de matérias-primas e em-



balagens, por exemplo, o número pula 
para mais de cem. "A região responde 
por 6% do faturamento de cosméticos 
do Brasil", diz Pedro. 

Ele explica que há um paradoxo en
volvendo os distribuidores. "Para as pe
quenas e médias, os distribuidores po
dem representar um entrave, já que ele 
é mais um elo na cadeia de preços. Ou 
seja, o produto terá que ser vendido a um 
valor maior para cobrir o pagamento dos 
serviços do distribuidor." 

Mesmo assim, segundo o presiden
te do polo, vale a pena contar com os 
profissionais. "O distribuidor repre
senta uma ponte entre o fabricante e o 
varejista. Muitas vezes o atacadista tem 
contrato exclusivo com o fabricante de 
cosméticos, e o varejista não tem acesso 
aos itens. Já o distribuidor não trabalha 
dessa forma", afirma. "As grandes empre
sas de varejo não precisam mais, hoje em 
dia, dos distribuidores, porque possuem 
a própria estrutura." 

Loja dentro da loja 
O conceito de loja dentro da loja nos 

supermercados, no que diz respeito aos 
cosméticos, é bastante válido, de acordo 
com a análise do professor do núcleo de 
Varejo da Escola Superior de Propaganda 
e Marketing (ESPM), Roberto Nascimen
to Azevedo. 

Ele diz que, para preparar o nicho das 
vendas da categoria, é preciso que o vare
jista crie a ambientação na loja, coloque 
nos corredores o maior número possível 

de promotoras treinadas pelas indústrias 
- além de treinar os funcionários da loja -
e elaborar um tabloide exclusivo de itens 
expostos na seção. "A indústria tem que 
ser vista como parceira do supermerca-
dista para treinar a equipe da rede, fazer 
o gerenciamento da categoria, elaborar 
pesquisas de satisfação, conhecer o sho-
pper de cada loja e preparar catálogos 
direcionados", detalha o professor. 

Azevedo destaca que os supermer
cados também precisam fazer a parte 
deles, como criar a sinalização interna 
e externa, orientando o consumidor e 
fazendo a comunicação da seção, pro
mover cursos e eventos especiais e fazer 
a distribuição de catálogos ao público, 
com dicas e sugestões. 

Para o especialista, o varejista deve 
anunciar constantemente em tabloides, 
inovar mensalmente a linha de itens e 
exposição no ponto de venda e nunca 
deixar de lado a criatividade na ambien
tação do espaço. 
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