
A exposição de
produtos no check-out
aviva a memória do
consumidor e melhora
a venda por impulso

P
ronto, é o fim. Seu cliente
já comprou tudo o que
tinha que comprar e coloca
as mercadorias na esteira
do check-out, preparando-

se para ir embora. Será que dá tempo
dele levar mais alguma coisa para casa?
Será que não esqueceu de algum item?

A resposta para essas perguntas está
no check-out. O varejo descobriu que
esse espaço não pode ser limitado à
despedida do consumidor. Pode (e
deve) ser gerenciado para venda de
produtos e um bom aumento no tíquete
de compras do consumidor.

Se você nem imagina como deve
gerenciar o check-stand, como são cha-
madas as gôndolas contíguas aos caixas,
o Guia de Fornecedores por Gestão de
Objetivos (GFOGO), desenvolvido
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por Giro News em parceria com a
Datamark, vai te dar o caminho das
pedras, mostrando as categorias e
marcas que devem marcar presença
nesse espaço, dominado pelas compras
de impulso. Consulte o GFOGO nas
próximas páginas, converse com seus
fornecedores e prepare-se para ter o
check-stand mais lucrativo da história
do seu supermercado.

Exemplo
Vamos aprender

também com o trabalho
da Coop, rede de 22 lojas
distribuídas no ABC
paulista e no interior de
São Paulo, que elevou as
vendas de itens comprados
por impulso. Basicamente,
essa "gôndola" expõe
chocolates menores,
gomas-de-mascar, itens
de higiene e beleza, entre
outros. Até meados de
2003, a Coop nem imaginava trabalhar
com esse conceito. Hoje, já registra

O principal
critério adotado

para é a
rentabilidade, o

que naturalmente
depende do

valor agregado
e do giro da
mercadoria

mais de 0,5% da sua receita com
esses produtos e planeja dobrar essa
participação em breve.

O poder desse espaço é grande. Um
exemplo é uma loção, que ultrapassou
90% em vendas com sua passagem para o
check-stand. Trouxe mais um benefício:
redução das perdas por furto na loja,
já que o funcionário do caixa assumiu
também a função de vigia do item.

Celso Furtado, coordenador de desen-
volvimento comercial da Coop, atribui o
sucesso de vendas ao método adotado na

hora de selecionar os itens
que integrarão o check-
stand. "Fazemos um
estudo de mercado para
descobrir qual produto é
melhor e em que posição
deve ficar no check-
stand. O principal critério
adotado para colocar os
itens no check-stand é a
rentabilidade, o que na-
turalmente depende do
valor agregado e do giro

da mercadoria. O estoque médio desses
produtos na loja é de dois dias", afirma.
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A seleção rigorosa dos itens que serão
expostos junto ao caixa ou no próprio
caixa se deve à importância do espaço,
por onde passam obrigatoriamente to-
dos os consumidores da loja. Para ter
o giro necessário, esses itens precisam
ser de compra por impulso e não
planejada. Já o alto valor
agregado é muitas vezes
fundamental, pois, antes
de adquirir o produto, o
consumidor não avalia
cuidadosamente o preço.
"Colocamos também itens
que as pessoas esquecem
de pegar nas gôndolas,
como lâminas de barbear,
alguns cosméticos, e
sazonais, como protetores
solares no verão", diz.

De acordo com o coordenador da
Coop, os caixas da rede contam com
35 itens em exposição. Furtado explica
que hoje há 250 check-stands nas lojas,
isso num universo de 400 caixas. São
dez, em média, as empresas presentes
com seus produtos nos espaços de

exposições dos caixas, informa o
coordenador. "Temos fila de espera
entre as indústrias para ocupar o
espaço", diz Furtado. Segundo ele, hoje
há quatro empresas aguardando uma
oportunidade. "Há espera entre seis
meses e um ano", comenta.

Para ter o giro
necessário,

os itens
precisam ser

de compra
por impulso

e não
planejada.

Parcerias
Uma das indústrias parceiras

da Coop nesse conceito é
especializada em confeitos e
conseguiu, através do check-
stand da Cooperativa, elevar em
mais de 30% as vendas de sua
marca de gomas-de-mascar.
Oswaldo Nardinelli, diretor
de vendas e trade marketing

da empresa, diz que em trabalhos com a
exposição de produtos em caixas, como
o realizado em parceria com a Coop,
é possível agregar às vendas dos itens
expostos nas gôndolas convencionais
até 60%.

O fluxo de pessoas responde pelo
resultado. "As gôndolas convencionais

de confeitos e bombons não são o que
chamamos de destino do consumidor,
como é o caso das de cereais. Ou
seja, apenas 18% dos visitantes de
um supermercado passam por ela.
Quando os itens vão para o caixa,
temos 100% dos consumidores diante
desses itens", explica.

Veja no GFOGO produtos e marcas que
impulsionam vendas no check-out.
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