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espalhados pela loja, sempre tem itens 

de limpeza para a dona de casa. "A se-

gunda-feira é o melhor dia, pois no final 

de semana os consumidores ficam mais 

tempo em casa ou até mesmo recebem 

convidados. Isso significa que os ambien-

tes precisarão de uma boa faxina. É uma 

estratégia para vender mais", diz o geren-

te do Badotti, Odair Simon. "Eu percebi 

sai de casa sabendo exatamente do que 

precisa, deixando para escolher marca, 

embalagem, fragrância e preço na área 

de venda", garante Raboni. 

Ele diz que é preciso estar sempre 

atento às novidades. Antigamente o 

segmento era tratado como catego-

ria de limpeza, uma área única. Hoje, 

por conta de toda a evolução, Raboni 

detalha que foram cria-

dos vários subgrupos 

dentro de limpadores: 

multiuso, desengordu-

rantes, limpeza pesada, 

perfumados, com cera e 

outros. Esses subgrupos, 

no Confiança, levam em 

conta a funcionalidade 

do produto conforme 

as instruções da indús-

tria. "Diante de tantas 

marcas e novidades, o 

cliente não quer perder 

tempo na escolha. Temos 

que expor os produtos 

de forma clara e prática, 

criando uma experiência 

de compra agradável". 

As parcerias com os 

fornecedores também 

rendem frutos no Con-

fiança. "A indústria, por 

obter grande conhecimento da cate-

goria, nos auxilia no monitoramento 

da exposição, escolha do sortimento, 

abastecimento constante e também com 

trabalhos de abordagens e demonstra-

ções de uso dos produtos", diz o gestor 

de compras. Ele destaca também a di-

vulgação feita pela mídia, que apresenta 

e informa as funções do produto. "É pre-

ciso saber o que o consumidor deseja. 

Nós fazemos um estudo no Confiança 

para saber os critérios que o consumi-

dor usa para encontrar o produto que 

T                 odo mundo compra produtos 

para limpar a casa. A seção que 

reúne esses itens nas lojas é, sem 

dúvida, uma das mais procura-

das. O problema se concentra na 

hora da escolha. Quando o consumidor 

chega ao setor, já começa a confusão. 

Tem opções para o piso — de madeira, de 

porcelanato, de mármore — para vidros, 

azulejos, o exclusivo para 

banheiros, pias, cozinha, 

os especializados em lim-

peza difícil, e os que per-

fumam e higienizam. Só 

para lembrar alguns. 

Nesse mar de diversi-

dade, o consumidor facil-

mente se perde. E isso po-

de implicar perda de ne-

gócios para fabricantes e 

varejistas. Não é novidade 

que, se o cliente vai à loja e 

não encontra à mão o que 

está procurando, abando-

na o ponto de venda e vai 

ao concorrente. Por isso, 

aliado ao mix de produ-

tos, os supermercadistas 

têm que oferecer também 

informação e praticidade. 

Tarefa que pode ser exe-

cutada com muito êxito 

se for planejada e se tiver a parceria dos 

fabricantes das mercadorias. 

No Supermercado Badotti, localiza-

do em Xanxerê (SC), tudo é feito com 

planejamento e em parceria com os 

fabricantes. Os consumidores sempre 

encontram itens para todos os gostos 

e bolsos: populares, "médios" e um de 

marca de elite. Para estimular o interes-

se do frequentador, o Badotti faz uma 

ação promocional toda segunda-feira. 

Nessas promoções semanais, comuni-

cadas em tabloides e também em cartazes 

essa tendência observando os hábitos de 

compra dos clientes do supermercado". 

A categoria dos produtos de limpeza é 

encarada como um desafio pelo gestor 

de Compras da rede Confiança, sediada 

na cidade de Bauru (SP) e com 10 lojas 

pela região, Aldemir Raboni. "Os lan-

çamentos neste segmento acontecem o 

tempo todo. É um desafio organizar a 

área de vendas para o cliente escolher 

qual produto levar para casa. Nossa 

estratégia é agrupar os itens por fun-

cionalidade, uma vez que o consumidor A ut
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deseja. Conhecendo isso, conseguimos 

organizar a área de venda a fim de oti-

mizar a escolha do cliente". 

De acordo com os especialistas, as 

decisões do Confiança estão corretas. 

Afinal, 85% das compras são decididas 

no ponto de venda. E sem propaganda 

ou algum tipo de planejamento, apenas 

10% dos clientes percebem os detalhes 

dos produtos. 

Alguns cuidados devem ser tomados 

para ajudar o consumidor a encontrar o 

que procura — ou levar para casa um item 

de que ele nem lembrava que precisaria. 

"Os produtos que estão colocados na altu-

ra dos olhos, a 1,60 metro do chão, facili-

tam a vida de quem está à procura deles. 

Se o supermercadista quer "sugerir" algo 

ao cliente, esta é uma saída: aumentar a 

visibilidade, naturalmente. A leitura fica 

mais fácil, somente com a organização", 

afirma a consultora de Marketing do 

Sebrae-SP, Caroline Minucci. 

Outras alternativas são posicionar os 

displays perto de filas e em locais nos 

quais os consumidores precisem andar 

mais devagar ou tenham que mudar de 

corredor com o carrinho. Ou seja, em 

pontos de grande movimentação. "Um 

display com uma foto um pouco maior 

do que o tamanho real do produto tam-

bém traz muitos resultados positivos; 

e combinar com uma iluminação di-

ferenciada vai estimular ainda mais a 

venda", garante Caroline. 

Caso o supermercadista não tenha es-

paço para isso, o ideal é promover os itens 

com os tabloides. "O consumidor vê a 

promoção e vai procurar a mercadoria no 

ponto de venda", diz Caroline. Para o fa-

bricante, a dica é investir na embalagem. 

A consultora de Marketing do Sebrae-SP 

observa que apelar para as cores preto a 

branco é um grande erro. "As cores for-

tes, vibrantes, com acabamento metálico 

zo de validade de um ano e tem embala-

gem anatômica, que facilita o manuseio. 

"Foram lançados recentemente lava-

-roupas com embalagens de 2 kg, que têm 

grande apelo junto ao público. O design 

dos amaciantes prioriza a feminilidade. É 

costume da Ypê trabalhar com promoto-

ras, no ponto de venda, para o desenvol-

vimento das ações promocionais", afirma 

o gerente de Marcas e Comunicação da 

Ypê, João Augusto S. Geraldini. 

Ele diz que a comunicação é priori-

dade para que a marca seja lembrada 

no ponto de venda. "O trabalho começa 

por meio de campanhas na TV, anúncios 

em revistas, divulgação de notícias na 

imprensa e na internet. Por fim, onde as 

decisões de compra ocorrem — nas gôn-

dolas — são usados materiais de PDV 

são o indicado. É preciso também evitar 

poluição de palavras. O cliente precisa 

enxergar bem a mensagem na embala-

gem a três metros de distância". 

O coordenador geral do Instituto 

Provar, Claudio Felisoni, também re-

força a ideia de que as embalagens são 

a grande saída para destacar o produto 

e diferenciá-lo dos concorrentes. "A in-

dústria pode ajudar muito na resposta 

do consumidor no ponto de venda. Mas 

o supermercadista é que tem conta-

to com o público e que precisa tomar 

providências para os negócios aconte-

cerem. Diante disso, uma boa saída é a 

associação de produtos". Um exemplo é 

colocar o sabão em pó e o amaciante de 

roupas ao lado da máquina de lavar, na 

seção de eletrodomésticos. "Na hora de 

o cliente escolher o item, vai se lembrar 

dessa cena", afirma Felisoni. 

Já o professor da pós-graduação em 

Promoção de Vendas e Merchandising 

da Escola Superior de Propaganda e Ma-

rketing (ESPM), Claudio Mello, diz que o 

gerenciamento de categoria é a resposta 

para que os produtos de limpeza sejam 

diferenciados de forma prática no ponto 

de venda pelos consumidores. "As ações 

devem ser fruto de uma parceria entre 

fabricantes e varejistas. Se os hábitos e 

preferências dos frequentadores da loja 

forem conhecidos, os resultados serão po-

sitivos. A identificação dos espaços e a or-

ganização da gôndola devem seguir o que 

foi detectado no estudo", analisa Mello. 

Parceria e embalagem 
Os fabricantes sabem que a criativi-

dade deles é imprescindível para que a 

mercadoria chame a atenção e a venda 

aconteça. A Ypê aposta em lançamentos, 

atualização da linha de produtos, ver-

sões e novos formatos. A água sanitária 

da empresa é destaque, pois oferece pra-A ut
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Ele conta que a Santa Maria utiliza 

demonstradoras e promotoras nas lojas 

dos supermercados. E as informações 

são encontradas também em tabloides 

e jornais. "Os produtos precisam ser 

estrategicamente colocados na loja. Os 

produtos da categoria são de alta neces-

sidade. As esponjas, rodos, vassouras e 

pás para lixo, por exemplo, são impres-

cindíveis no campo de futebol, na igreja, 

na escola, em lanchonetes, restaurantes, 

residências, hotéis. Higienização, orga-

nização e limpeza são prioridades em 

todos os pontos", lembra Pistore. 

E são mesmo. No Supermercado Car-

neiro, com duas lojas na cidade de Pon-

tal, a 370 quilômetros da capital paulis-

ta, estão à disposição do consumidor 30 

marcas, aproximadamente, de produtos 

de limpeza. Um folheto distribuído aos 

frequentadores semanalmente avisa so-

bre os lançamentos e o que estará em 

promoção naquele período. "Os clientes 

já sabem o que precisam comprar. Mas 

os preços e as oportunidades determi-

nam a escolha do item. Para ajudar nes-

se processo, é preciso criar um ambiente 

de promoções, com muita organização", 

diz o gerente do Carneiro, Marcio Pugin. 

Enfim, é importante que os super-

mercadistas consigam extrair o máxi-

mo dessa categoria lucrativa de acordo 

com seu espaço e com sua realidade e 

buscando, nas indústrias, sempre que 

necessário, parcerias para ajudar na 

promoção e exposição do produto. 

FONTES DESTA MATÉRIA 
ESPM: (11)5085-4600 
Instituto Provar: (11) 3894-5004 
Limppano: (021) 2472-9700 
Santa Maria: (16) 3830-8000 
Sebrae: 0800 5700800 
Sobel (11) 3382 2944 
Supermercado Badotti: (49) 3433-1573 
Supermercado Carneiro: (16) 3953-9191 
Supermercado Confiança: 0800131331 
Ypê: (19) 3808-8240 

merchandising. "É preciso arrumar as 

gôndolas com exposições cuidadosas, 

participando ativamente das campa-

nhas e encartes de nossos clientes. To-

dos os promotores são treinados para 

tirar as dúvidas dos consumidores e 

facilitar a vida dos clientes na hora da 

compra", afirma Junior. 

Eventualmente a Limppano usa de-

monstradoras que ficam nos PDVs para 

apresentar determinados produtos, ex-

plicando o uso e incentivando a compra. 

Mas isso ocorre em menor escala, pois 

não há espaço para demonstradoras de 

todas as marcas ao mesmo tempo, ex-

plica o executivo. 

A Sobel também trabalha com uma 

equipe de promotores, que faz o trabalho 

de reposição, exposição e eventualmen-

te orienta os consumidores no PDV. "É 

nossa prioridade também o processo de 

melhora contínua da embalagem dos pro-

dutos, testando e avaliando os formatos 

periodicamente em parceria com os for-

necedores. É preciso também anunciar 

em tabloides para aumentar a visibilida-

de e gerar conhecimento", diz o diretor 

Comercial da Sobel, Mareio Favari. 

Mas o planejamento é palavra-chave 

para conquistar o consumidor no ponto 

de venda. "As ações feitas juntamente 

com o varejo são as mais eficazes. Entre 

elas estão as campanhas, a exposição de 

produtos não só no PDV, mas também 

em lugares estratégicos da loja, e o de-

senvolvimento de layout arrojado e di-

ferenciado. Tudo isso transforma esses 

requisitos em vendas", diz o diretor da 

Santa Maria, José Dirceu Pistore. 

atraentes e que destacam os atributos 

do produto, além da correta exposição e 

precificação. Enfim, procuramos traba-

lhar em todos os pontos de contato que 

temos com os consumidores", destaca. 

A embalagem é também a principal 

arma da Limppano para se diferenciar 

no ponto de venda. Mas a companhia vai 

além e outras ações são colocadas em prá-

tica para ganhar a atenção do cliente, que 

está com a listinha de compras na mão 

e diante da prateleira. "As embalagens 

têm que ser impactantes. Mas isso não 

basta. A Limppano tem equipes de mer-

chandising treinadas, dando assistência 

nos pontos de vendas, e estamos desen-

volvendo parcerias com supermercados 

para gerenciar a localização dos produtos 

nas gôndolas", detalha o diretor Comer-

cial da Limppano, Tarcísio Bravo Junior. 

Para ele, já que o supermercado é o 

ponto de contato com os consumidores, 

os esforços da Limppano concentram-se 

em treinar as equipes de vendas e de 
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