
midoras comprem em um único local. 
Por isso, as vendas desses produtos ten
de a aumentar mês a mês. E não são só os 
esmaltes que dão robustez aos números. 
Todo material necessário para deixar as 
pontas dos dedos coloridas com perfeição 
é visto no carrinho de compras: alicates 
de cutícula e de unhas, lixas para unhas e 
polimento, tesouras, kits de cuidados são 
alguns itens de primeira necessidade no 
quesito “mãos”.

“Antigamente, a escolha dos esmaltes e 
dos acessórios era feita em lojas especiali
zadas. Hoje as mulheres vão ao supermer
cado para abastecer a despensa e já com
pram tudo o que precisam, de esmalte a 
algodão. A variedade dessa linha é enorme 
— e vai crescer cada vez mais”, diz a geren
te de operações da rede de supermercados 
Comper, Izilda Maria da Silva. A rede tem 
sete lojas de diferentes formatos, peque
nas, médias e grandes. Em cada uma das 
unidades são destinados três módulos à 
exposição de esmaltes e acessórios para 
unhas, além de cremes de tratamento.

A exposição dos produtos é feita tam
bém em displays no Comper. “Os espaços 
extras são bastante importantes. Além 
disso, a parceria com os fabricantes 
possibilita colocar em prática ações que 
alavancam as vendas. A presença de de
monstradoras nas lojas é um exemplo. 
Elas falam sobre cores novas de esmal
tes, lançamentos de produtos, de linhas, 
e fazem a abordagem do cliente”, detalha

o que oferece itens de beleza. Os esmaltes 
e os acessórios para unhas residem exata
mente nesse universo.

A profusão de cores dos esmaltes é uma 
vitrine irresistível para as consumidoras. 
O resultado é registrado no balanço, a ca
da final de mês, pelo supermercadista. A 
falta de tempo e a busca pela praticidade 
fazem com que cada vez mais as consu
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a gerente de operações do Comper, que 
diz que também foi feita distribuição de 
brindes nas lojas.

Os resultados da empresa cresceram 
muito nos últimos anos. A linha de bele
za tinha 1% na participação dos resulta
dos totais há dois anos. Esse índice pulou 
para 2,5% em 2012 e, se os fabricantes 
continuarem a caprichar nas novidades, 
esse patamar será batido facilmente, na 
opinião de Izilda.

A parceria com os fabricantes desses 
produtos, citada por ela, é essencial para 
o sucesso dos negócios. E as companhias 
desenvolvem ideias constantemente para 
agradar o cliente, descobrir o que ele gosta 
e aumentar o faturamento.

A Mundial Impala, uma das maiores 
empresas do setor, aposta na atuação 
conjunta com o supermercadista. Para a 
gerente de Marketing da empresa, Soraia

Arraes, a parceria é uma iniciativa muito 
importante e agrega valor à experiência de 
compra. “Uma das ações de maior encan
tamento e efetividade entre as consumi
doras é a experimentação do produto. Um 
exemplo é ‘compre seu esmalte e ganhe 
a esmaltação’. A esmaltação nas lojas de 
supermercados, além de atuar como um 
facilitador para a venda, possibilita à con
sumidora obter mais informações sobre 
outros produtos, suas maneiras de uso e 
finalidades”, afirma Soraia.

Mas além da exposição e comunicação 
em locais estratégicos, é possível desen
volver ações promocionais com distri
buição de brindes, vantagens, descontos 
e experimentação. O supermercadista e 
o fabricante devem ter em mente que isso 
gera interesse e impacta positivamente 
nas vendas dos produtos. Soraia diz que 
é importante gerenciar os produtos nas

gôndolas, dispondo-os em uma configu
ração atrativa, e ter um mix de produtos 
adequados e complementares. “Em rela
ção às cores de esmaltes, a organização é 
fundamental, seja por escala de cores ou 
por tema de coleção”, destaca a executiva. 
“Caso os itens fiquem expostos em gôn
dolas, deverão ficar em uma altura que 
permita ao consumidor uma boa visuali
zação, facilitando a interação com o pro
duto. E perto dos esmaltes têm que estar 
os complementos e acessórios”.

A equipe da Mundial Impala orienta o 
supermercadista a organizar uma expo
sição correta e a ter um mix adequado de 
itens. E sinaliza também as tendências de 
cores e oportunidades de produtos dentro 
do seu portfólio.

De olho nos bons negócios que podem 
ser feitos em supermercados, a Bonona 
Importadora e Comércio está mudando
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o foco de atuação. Até agora, os itens da 
marca encontrados nas lojas são de ma
quiagem. O foco da empresa são as redes 
de farmácia e perfumarias. “Temos acom
panhado a economia global e vemos uma 
grande oportunidade de negócio com a 
presença da marca nos supermercados. 
As redes, de olho nos modelos interna
cionais, estão reformulando o seu mix 
de produtos, abrangendo novas linhas, 
enriquecendo e sofisticando o ponto de 
venda, atraindo assim um público maior. 
Com isso, há aumento significativo do tí- 
quete médio”, diz a diretora de Marketing 
e Desenvolvimento de Novos Produtos da 
Bonona, Greta Krause.

Os planos da companhia, para inten
sificar o interesse nos produtos nos su
permercados, são: investir em embala
gens diferenciadas, preços promocionais 
para embalagens com maior quantidade 
de produtos e displays, “dando a opor
tunidade ao cliente de ter a percepção 
das mercadorias”. A Bonona está em ne
gociação com algumas redes de super
mercados e pretende oferecer, ainda no 
primeiro semestre de 2013, itens como 
apliques, unhas postiças e linhas de tra
tamento nos supermercados. Alinha será 
lançada na Feira APAS 2013, no mês de 
maio. Os brindes e promoções nas lojas 
estão sendo estudados.

“O importante é trabalhar o ponto de 
venda de acordo com a proposta e iden
tidade de cada um dos supermercados, 
transformando o espaço em uma oportu
nidade para apresentar a nossa marca de 
maneira clara e atrativa. Isso através da 
disposição dos produtos, da linguagem e 
até mesmo da iluminação”.

A prova de que a parceria dá certo vem 
da realidade do Supermercado Cogal, 
que fica no Mato Grosso. A loja trabalha 
com duas grandes marcas de esmaltes. O 
diferencial é o tratamento que o produto 
recebe no ponto de venda, de acordo com 
a diretora administrativa da empresa, Ta- 
ciana Silveira. Segundo ela, expositores 
das companhias visitam a loja Cogal para 
acompanhar a movimentação e o interesse 
dos clientes pelos itens.

“Os produtos que têm mais procura são 
esmaltes, secadores de unhas e acetonas”, 
diz a supermercadista. “O segredo é explo
rar bastante as belas cores dos esmaltes
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com uma boa iluminação, que chame a 
atenção do consumidor. A vantagem do 
cliente, na hora de comprar esses itens no 
supermercado, é que ele pode encontrar 
tudo em um único local”, analisa.

O resultado, segundo Taciana, é percep
tível pelo movimento no estoque. “O giro 
de esmaltes é inigualável. Não sobra nada. 
São necessárias duas reposições semanais 
da mercadoria”, detalha. Ela diz, ainda, 
que até os homens são consumidores de 
esmalte, como a base. Outro ponto que 
exerce influência direta na venda da se
ção é a televisão “O que a novela mostra 
vende bem. Não podemos perder oportu
nidades de negócio”, diz Taciana, também 
nos contando que, ao ver uma nova cor em 
destaque nas mãos de alguma estrela da 
telinha, já se apressa para deixar disponí
vel na gôndola.

Carro-chefe
Os alimentos ainda são o carro-chefe 

das vendas nos supermercados. Mas a 
margem de lucro desses itens é pequena. 
Por isso, os supermercadistas estão apos
tando cada vez mais em outras linhas, co
mo eletroeletrônicos e produtos de beleza, 
por exemplo. Em algumas lojas é possível 
encontrar vestidos, sapatos, aparelhos dos 
mais diversos. “Além disso, a alta na renda 
da classe C estimula a compra de itens de 
beleza, como os de cuidados para unhas 
e esmaltes”, diz o consultor do Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas de 
São Paulo, Sebrae-SP, Marcelo Sinelli.

Mas não basta colocar um produto co
mo o esmalte em um display diferenciado 
e bacana para vender mais. Assim, Sinelli 
aprova a ação do supermercado Cogal, por 
exemplo, de caprichar na iluminação para 
obter mais resultados com as cores dos 
esmaltes. “É um verdadeiro carnaval que 
chama a atenção”.

Ao lado dos esmaltes devem ser co
locados os produtos necessários para

deixar a unha bonita, como tesouras, 
alicates, lixas e acetonas. As vendas, 
dessa forma, acontecem com mais fa
cilidade. “A mulher é compradora des
ses itens. Ela é bastante detalhista na 
hora de escolher. É preciso ter sempre 
no ponto de venda as novidades e as 
tendências de estação, e nunca deixar 
faltar mercadoria na gôndola”, sugere o 
consultor do Sebrae.

Já o coordenador do Programa de Ad
ministração de Varejo da Fundação Ins
tituto de Administração (Provar-FIA), 
Cláudio Felizoni, cita alguns cuidados 
que ajudam na efetivação da venda. Ele 
diz que expor os itens nas pontas das 
gôndolas é excelente forma de chamar 
a atenção do cliente, assim como a sa
ída dos caixas. “Os esmaltes devem ser 
expostos a uma altura de 1,60 metro a 
partir do chão. Será impossível não vê- 
-los e não se encantar”.
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Caixa de texto
Fonte: Supervarejo, São Paulo, ano 13 n. 145, p.51-60 , mar. 2013.




