
44 SUPERVAREJO MARÇO 2013

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

 



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

 



uitos consumidores recla
mam das dívidas, dizem que 
não compram presentes, e 
sim lembrancinhas, e deixam 
passar em branco algumas 

datas importantes. Mas tem um deter
minado dia no ano que até a pessoa mais 
desligada é levada às compras. Trata-se 
do Dia das Mães.

Os especialistas dizem que este é o 
“segundo Natal” do ano, por conta de as 
vendas em maio serem tão positivas que 
só perdem para dezembro. Mas sempre é 
possível melhorar os números com plane
jamento e informações.

Os chamados “presentes para a casa” 
voltaram a se destacar quando o foco são 
as mães. Em determinado período, alguns 
desses itens eram associados à dona de ca
sa, mas hoje, os jogos de lençóis, de toalha 
de banho, roupões, edredons apresentam 
estampas, padronizações e até mesmo 
“coleções” seguindo a estação do ano. Is
so mesmo. A moda se estendeu e acontece 
também na hora de “vestir” a casa. Por 
isso, chamam a atenção de pais e filhos e 
é alvo das compras no Dia das Mães. Resta 
aos supermercadistas se prepararem para 
a data tão importante.

O diretor do Supermercado Cofesa, Gu- 
mercindo Ferreira dos Santos, faz parte do 
grupo dos que já começam a tomar pro
vidências para ter um Dia das Mães mais 
rentável. Os pedidos feitos aos fabricantes 
de itens de cama, mesa e banho são 20% 
maiores em relação a igual período de 
2012. Das nove lojas espalhadas nas cida
des de Itapeva e Itapetininga, interior de 
São Paulo, três oferecerão toalhas de banho 
e de rosto, fronhas e lençóis. “A expectativa 
é de que as vendas sejam muito boas neste 
Dia das Mães. Os produtos de cama, mesa e 
banho vão puxar essa alta”, aposta Santos.

Para aumentar a visibilidade, o super- 
mercadista fará promoções no tabloide 
do Cofesa. “As negociações já estão em 
andamento”, garante.

Já para 0 Supermercado Brasão, de San
ta Catarina, 0 Dia das Mães é 0 terceiro 
em vendas do ano, ficando atrás apenas 
do Natal e da Páscoa. Mas a estratégia pa
ra que os negócios sejam intensificados e 
para que as mães, principalmente aquelas 
que gostam de ganhar presentes para a 
casa, fiquem satisfeitas está a todo vapor.
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Os fabricantes dos itens de cama, 
mesa e banho estão de olho nos super
mercados. Afinal, é nas lojas que as fa
mílias se abastecem e a oportunidade 
de negócios é crescente. Para a Lepper, 
o setor supermercadista representa 596 

do faturamento total da empresa no Dia 
das Mães. “A visibilidade e proximidade 
dos nossos produtos é bastante positiva 
nos supermercados”, afirma a gerente de 
marketing Suellen Geromel. A estraté
gia da fabricante será evidenciar alguns 
produtos do portfólio que melhor se en
quadram na data, como algumas cores e 
estampas especificas de roupões e jogos 
de banho. Serão lançadas opções de rou
pões com estampas atualizadas para o 
próximo inverno, além de toalhas para 
piso em diferentes cores. “Para o Dia das 
Mães, os itens mais procurados deverão 
ser roupões felpudos e aveludados e jogos 
de banho estampados”, detalha Suellen.

A parceria dos supermercadistas nas 
ações pode — e muito — aumentar as 
vendas, na opinião de Suellen. Para ela,

uma maneira muito efetiva de estimular 
a movimentação é a diferenciação por em
balagens especiais. Para o Dia das Mães 
de 2011, por exemplo, a Lepper lançou 
uma linha temática. Os produtos eram 
oferecidos em uma embalagem com for
mato de um coração. Foi um sucesso que 
se repetiu no ano de 2012.

As vendas dos itens para o Dia das 
Mães nos supermercados representam 
o segundo Natal no balanço da Teka. 
“As mães adoram ser presenteadas com 
produtos de cama, mesa e banho”, afir
ma o presidente da companhia, Marcello 
Stewers. Os negócios feitos em super
mercados representam 20% do total de 
vendas registradas no Dia das Mães pela 
Teka. “Os jogos de cama e os kits espe
ciais para banho serão os mais procura
dos, certamente”, garante Stewers.

Para melhorar as vendas, ele aposta 
principalmente na parceria com os su
permercadistas. “O indicado é melhorar 
a exposição, oferecendo uma comunicação 
adequada, auxiliando com promotoras
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nas grandes redes e um forte trabalho de 
merchandising”, explica. Já no Carrefour, 
os consumidores encontrarão a campa
nha de Dia das Mães no final de abril. O 
hipermercado aposta na marca própria 
Tex, da linha Carrefour Home. O produto 
que deverá ter mais procura é um kit que 
o filho leva para a mãe com uma pantufa, 
colchas e jogos de cama percal 200 fios.

Ponto de venda
Os supermercadistas têm variados se

tores para organizar. Falando especifica
mente sobre como vender bem os itens que 
compõem a linha de cama, mesa e banho, 
a ajuda é sempre bem-vinda. Os promoto
res dos fabricantes podem trazer conhe
cimento para o ponto de venda. Além de 
abordar e conversar com os frequenta
dores das lojas, organizam os produtos e 
fazem uma bela demonstração.

Um dos caminhos apontados pelos es
pecialistas é montar um ambiente, nas 
lojas, que faça as vezes de um quarto. 
Ou seja, um espaço com cama, criado 
mudo, tapete, onde sejam necessários 
lençóis, edredons, toalhas entre outros 
tantos itens do segmento. O consumidor 
será seduzido e terá vontade de levar a 
mercadoria para que o quarto, na casa 
dele, fique tão atraente quanto aquele 
montado no supermercado.

“O varejista não tem domínio dos pro
dutos vendidos nesse setor. É necessária 
uma equipe de vendas especializada na

área para aproveitar todos os detalhes. 
Um exemplo: o cliente vai se interessar 
muito mais por um produto que esteja fora 
da embalagem, estendido no ponto de ven
da de forma charmosa e organizada. Isso 
é tarefa do demonstrador do fabricante”, 
diz o coordenador do Núcleo de Varejo da 
Escola Superior de Propaganda e Marke
ting, ESPM, Ricardo Pastore.

O problema enfrentado por muitos su
permercadistas, porém, é a falta de espa
ço. “Nesse caso a criatividade entra em 
cena. Os promotores podem ajudar com 
soluções”, sugere Pastore. O uso da tec
nologia é uma saída muito interessante e 
traz resultados que realmente chamam a 
atenção. Pastore sugere que o supermer- 
cadista, em parceria com o fabricante, 
use telões e tablets para demonstrar os 
produtos. “Os itens de Cama, Mesa e Ba
nho necessitam de exposição para vender 
bem”, defende o especialista.

Outra dica do coordenador da ESPM 
é que o varejista fique atento à coleção 
que será vendida para o Dia das Mães. O 
inverno e o verão têm “caras” diferentes, 
oferecidas pelos fabricantes dos produtos. 
As cores, tecidos e padronagens mudam. 
Portanto, se o item não for vendido na da
ta, poderá ficar “encalhado” na prateleira.

O importante, diz Pastore, é deixar tu
do pronto para quando as mães, junto aos 
familiares, chegarem aos supermercados 
para fazer as compras para o almoço do 
Dia das Mães e serem seduzidas. “A come

moração pede a necessidade de compras. 
E, com isso, os filhos podem escolher o 
presente das mães ali mesmo”.

O consultor do Serviço de Apoio às Mi
cro e Pequenas Empresas de São Paulo (Se- 
brae-SP), Marcelo Sinelli, reforça a ideia de 
Pastore. “É preciso mexer com a imagina
ção dos filhos e da mãe. O indicado é mon
tar ambientes como os que são vistos nas 
casas especializadas na venda de itens de 
cama, mesa e banho”, destaca. Assim como 
Pastore, ele afirma que a falta de espaço e 
de capital são empecilhos para a realização 
da ação, principalmente para os pequenos 
empreendedores. “Mesmo assim, é preciso 
que esses produtos sejam demonstrados 
fora da embalagem. A criatividade fala 
mais alto em vários momentos”.

Falando em criatividade, Sinelli asse
gura que não é difícil um supermercado 
com loja de bairro, por exemplo, criar um 
levantamento com informações sobre os 
frequentadores da loja. Nesses dados, 
podem constar a data de nascimento da 
compradora, o número de filhos e a pro
fissão. Com isso, é possível entrar em con
tato com a cliente, seja por e-mail ou até 
mesmo por SMS, para oferecer promoções 
que estejam de acordo com o perfil dela.

Sortimento
Já o professor da Fundação Armando 

Álvares Penteado (FAAP), Antonio Sá, diz 
que o melhor caminho para as vendas no 
Dia das Mães é oferecer um sortimento 
adequado. “É preciso saber quais são as 
preferências dos consumidores que optam 
por determinado supermercado para fa
zer suas compras. Essas informações po
dem ser obtidas com uma pesquisa feita 
na própria loja. Depois é só colocar nas 
gôndolas a padronagem, os tecidos e as 
cores de preferência dos consumidores. As 
pessoas têm vontade de renovar a casa, e 
o presente do Dia das Mães pode ser uma 
boa oportunidade para isso”. 
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Caixa de texto
Fonte: Supervarejo, São Paulo, ano 13 n. 145, p.44-48 , mar. 2013.




