
No bazar, exposição
Seção diferenciada no supermercado, por não concentrar produtos de compra
contínua, o bazar exige ações específicas para gerar tráfego.
Por Denise Brito

Winnibust, da Havaianas:
exposição correta pode
gerar acréscimo de até

40% nas vendas.

ais que em outras seções do super-

mercado, os artigos à venda no bazar

têm sua compra determinada muito

mais pelo estímulo visual que por necessidade.

Por isso, dependem de incentivos constantes

para chamar a atenção da clientela. Não são pro-

dutos de reposição contínua nos lares e por esta

razão não costumam fazer parte das listas de

compras. Para vender por impulso, estes produ-

tos exigem do supermercadista atenção especial

quanto à forma de exposição, organização das

categorias e exploração de promoções em datas

comemorativas e outras oportunidades.

Especialistas do setor dizem haver um certo

preconceito por parte de boa parte dos super-

mercadistas que consideram o bazar "coisa de

mulher" e que proporciona pouca contribuição

ao resultado da loja. É preciso desmistificar

esse conceito. Grande parte das vezes o baixo

resultado obtido provém justamente do trata-

mento equivocado dado à seção. Sem receber a

atenção devida, ela pode sofrer com problemas

de iluminação insuficiente, má aparência e sorti-

mento inadequado.

Consultores que atuam nessa área indicam:

o ponto de partida para obter bons resultados é

observar primeiramente a composição do mix.

Isso porque a seção, internamente, concorre

em espaço com produtos de maior giro, como

os alimentos, resultando sempre numa reserva

menor de área.

A melhor alternativa é oferecer os produtos

considerados essenciais, de forma a priorizar o

sortimento vertical, ou seja, com diversidade de

tipos e modelos, em vez do sortimento horizon-

tal, que significa aprofundar a diversidade em

cores, tamanhos, etc. Os que não podem ficar

de fora da seção, por exemplo, são os acessó-

rios plásticos para cozinha e banheiro, itens em

alumínio (talheres, panelas e assadeiras), itens

em vidro (copo, jarra, pratos, formas refratárias),

artigos para festa e descartáveis (guardanapos,

papel alumínio, PVC, velas, copos).

"Essa seção tem seus produtos divididos

em dois grupos - os de venda permanente e

os de venda sazonal", explica Jean Gonçalves,

diretor de bazar da rede Pão de Açúcar. Os itens

do primeiro grupo são aqueles de pet shop,

limpeza, utilidades do lar e embalagens (saco de

lixo, filme de PVC, etc.), ou seja, de reposição.

Eles pedem atenção especial para as rupturas,

preços competitivos e boa apresentação nas

gôndolas. "Se não estiver bem visível, o cliente

vai passar reto por ele e comprar na loja ao

lado", observa Gonçalves,

MEXER COM A EMOÇÃO - Do segundo grupo par-

ticipam os itens ligados a datas comemorativas



vertical
e que têm no preço um fator importante, mas

não tão decisivo quanto no grupo permanente.

"O importante é mexer com o emocional do

cliente, fazer uma exposição que proporcione

prazer em comprar", afirma o diretor do Pão

de Açúcar. Na entrada do verão, o melhor seria

oferecer em local destacado um jogo de fres-

cobol, por exemplo, uma esteira, ou outro item

relacionado ao clima quente. São produtos que

geram compra por impulso e, por serem de

aquisição esporádica, dificilmente têm seus

preços na memória do cliente, permitindo a

adoção de margens maiores.

Para o fim de ano que se aproxima, os espe-

cialistas sugerem investir em conjuntos de pra-

tos e de copos, artigos descartáveis para festas e

modelos de brinquedos com perfil mais popular,

que podem ser negociados em consignação com

os fabricantes. "Nossa dica para o final de ano

é ficar atento à reposição, pois nessa época há

uma grande demanda de itens de utilidades do

lar que ajudam a embelezar a mesa, preparar e

servir os alimentos para as festividades de Natal

e final de ano", aconselha o gerente de vendas

da Santa Marina, Paulo Caputti, fabricante das

linhas Marinex e Duralex.

Dentro e fora das datas comemorativas, as

conhecidas "feirinhas" costumam dar bons

resultados. "Fazemos sempre exposição de

vários itens a um preço único, bem chamativo,

do tipo R$ 1,99", conta o gerente do Ourinhos

Supermercado, Nilson Moraes. Com receita

semelhante, Moraes conta que a loja de 40

check-outs, localizada na zona norte da capital

paulista, chegou a vender mil bacias de plástico

em um dia e meio. "O segredo dessa seção é

uma atuação agressiva: exposição diferenciada,

muita comunicação com cartazetes e preços

competitivos", enfatiza o gerente.

UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Para se obter

melhores resultados, o ideal é organizar as

compras com o intuito de ter sempre produtos

para as feirinhas nos períodos de datas come-

morativas. No intervalo entre uma e outra,

pode-se lançar mão das tradicionais promoções

com utensílios domésticos. O interessante é

criar o hábito no cliente de sempre verificar

qual produto do bazar está em promoção.

Com a expertise que

possuem nas vendas de

seus artigos, os fabrican-

tes também podem con-

tribuir com orientações

e material de apoio. A

limitação do espaço físi-

co é antiga conhecida

do canal de auto-serviço

e pode ser contornada

em alguns casos com

materiais de apoio.

Quanto menor a loja,

mais valiosa é a ajuda. A Panasonic, por exem-

plo, que já oferecia displays com 54 ganchos

para a exposição de cartelas de pilhas, lança

agora no mercado um com apenas 18 ganchos

que dispensa o uso de gôndola. "Como não se

trata de um produto de compra contínua sem

lembrança espontânea, é preciso expô-lo em

pontos estratégicos da loja que o impulsionem,

como junto aos check-outs e à área de brin-

quedos", recomenda o chefe de marketing da

Panasonic, Luciano Rike.

A adoção de sistemas de exposição ade-

quados, que melhoram a visibilidade do pro-

duto, fez crescerem as vendas de sandálias

Havaianas em até 40% nas lojas pequenas,

de acordo com o gerente de promoção do

produto, Harold Winnibust. Segundo ele, esse

acréscimo foi verificado quando a empresa

implantou a distribuição de displays específi-

cos para o pequeno varejo.

No que diz respeito aos itens plásticos, a

receita das boas vendas pede promoção, preço

baixo e ponta de gôndola. É o que sugere o

diretor comercial da Plasvale, Júlio César Timm

de Almeida. "Ninguém sai de casa para comprar

plástico, por isso é preciso destacar o produto

adequadamente para criar o impulso na consu-

Almeida, da Plasvale:
é preciso criar ocasião para
a compra por impulso.

midora, colocá-lo no caminho dela".


