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MARGARET HAYASAKI 

pequeno varejo está presente no dia a dia de compra dos 
consumidores brasileiros. Cada vez mais, mercadinhos, 
padarias, lojas de conveniência e farmácias conquis
tam clientes com a facilidade de acesso, bons preços e 
diversificação de produtos. E as indústrias de produ
tos de consumo já perceberam a força desse pequeno 
varejo também conhecido como varejo de vizinhança. 
"Atualmente, os consumidores vêm diminuindo seu 

ticket médio no momento da compra c aumentando a frequência de ida ao super
mercado. Com isso, estar próximo do consumidor tornou-se estratégico. É nessa 
tendência que o supermercado de bairro vem ganhando espaço e importância 
nos últimos anos", afirma Ricardo Araújo Ri beiral, diretor-superintendente da 
Inaceres. "Para a marca de palmitos Gini , o momento é de aumentar sua exposição 
e versatilidade por meio de uma melhor distribuição e penetração", completa. 

Esse canal de venda também é estratégico para a indústria de alimentos cons
truir a marca sem bater de frente com pesos pesados do setor. É o caso da Dori 
Alimentos, fabricante de balas, chicletes, pirulitos, pirulitos mastigáveis, pasti
lhas de chocolates, chocolates granulados, amendoins doces e salgados, balas de 
goma dc amido e confeitadas. "Como trabalhamos com aproximadamente 90 
distribuidores por todo o Brasil e também com vendedores diretos, temos certeza 
que o pequeno varejo nos ajudou muito na pulverização de nossos produtos. São 
esses pequenos varejistas que colocam os produtos diretamente nas mãos dos 
consumidores de maneira democrática", ressalta Jean Carlos Paiva, gerente de 
marketing da empresa. 

Já a catarinense Lielos Cosméticos, marca de produtos de beleza c cuidados 
com a pele, de Bruno G. Rebouças, sócio-diretor da empresa, enxerga o pequeno 
varejo como uma estratégia para obter uma base sólida dc clientes, diversificada c 
parceira. A sua linha de produtos é comercializada em farmácias, drogarias; lojas 
de cosméticos; clínicas de estéticas e minimercados de todo o Brasil. 

Mas para ter sucesso nesse canal de venda é preciso conhecer as peculiaridades 
e os potenciais desse negócio, bem como o ponto dc venda. Um dos diferenciais • 
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A Lielos Cosméticos conta com uma equipe 
de vendas que visita constantemente 

os clientes, analisando de que forma os 
produtos são expostos 

todos os sete produtos da linha, divi
didos em três categorias: protetores 
solar corporal e facial e hidratante 
para as mãos." 

ESTOQUE DIMINUTO: UM 
DESAFIO NO PEQUENO 
VAREJO 
O controle de reposição de es
toque de produtos é um desafio 
para o pequeno varejo que tem 
estoques diminutos. Para a marca 
sempre estar presente na gôndola 
desse importante canal de vendas, 
a rede de 77 distribuidores espalha
dos pelos 27 Estados do Brasil da 
General Brands realiza visitas bi ou tri 
semanais. Já a Lielo Cosméticos 
conta com uma equipe de ven
das que visita constantemente os 
clientes, analisando de que forma 
os produtos são expostos e cuida 
com relação à reposição dos itens 
nas prateleiras. 'Acreditamos que se 
estivermos sempre presente, pode
mos sentir o andamento do nosso 
negócio", diz Rebouças. 

A Dori Alimentos ainda vem traba
lhando muito essa questão do controle 
de reposição de estoque. A empresa 
avalia os processos que envolvem a 
equipe de vendas a partir do controle 
de vendas, analisa o tempo de giro de 
produtos nos clientes e realiza gestão 
individual cliente a cliente para enten
der o potencial de cada distribuidor 
e o do pequeno varejo, bem como de 
sua equipe de venda direta. Segundo 
Paiva, esse trabalho está sendo realiza
do com a implantação de Tablets para 
a equipe de vendas da empresa para 
obter todas as informações e lançar 
em uma base inteligente que permita 
cruzar os dados e analisar o potencial 
e giro de produtos nos clientes, cujo 
objetivo é alcançar um melhor mix 
de produtos/vendas de cada cliente. 
"Feito isso, poderemos trabalhar ainda 
melhor os conceitos, como positivação, 
rentabilidade e cobertura. Após tudo 
isso implantado, nós acreditamos que 
poderemos part ir para análises de 
equipes de merchandising, roteiros, 
rupturas etc. Nesse momento, estamos 

na fase de captura das informações, 
depositando-as numa central de 
inteligência que vem trabalhando os 
dados para transformá-los em ações", 
informa o gerente de marketing. 
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Text Box
Fonte: Pack, São Paulo, ano 14, n. 171, p. 26-29, nov. 2011.




