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MATERIAL DE
MERCHANDISING
PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Atraso na entrega e tamanho inadequado são algumas
dificuldades enfrentadas pelos varejistas com 75% das peças que
chegam às lojas. Saiba os motivos e como enfrentar a situação.

POR ALESSANDRA MORITA

E stimativa da consultoria Sen-
se Envirosell aponta que 75%

dos materiais de merchandising
chegam com atraso nas lojas, são
colocados de forma errada nas
gôndolas ou ficam esquecidos nos
depósitos sem nunca terem sido
usados. Esses, entre outros proble-
mas, ocorrem com faixas, cartazes
até displays. Ao contrário do que
os varejistas imaginam, não é ape-
nas a indústria que perde com o in-
vestimento. Pesquisa realizada
pelo Popai, entidade que estuda o
ponto-de-venda, indica que o uso
de displays eleva as vendas em
mais de 7%. Já os demais materi-
ais promocionais, quando usados
em um supermercado, chamam a
atenção de 42% dos consumidores.

O atraso de materiais prejudica
ainda mais as vendas quando a
divulgação é de promoção ou de
lançamento, pois nesses casos o cli-
ente necessita de informações
imediatas. Esse problema acontece
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sobretudo pela demora do fabrican-
te em decidir se desenvolve os ma-
teriais, quais formatos e mensagens

As redes maiores dão
preferência a materiais de
merchandising que comunicam
a categoria e não apenas um
produto ou marca

eles terão e a qual público se desti-
nam. Segundo José Augusto Do-
mingues, diretor da Sense Enviro-
sell, as agências recebem o briefing
da campanha em cima da hora,
atrapalhando o planejamento.

Essa foi a explicação dada por
um fornecedor de produtos de
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Falta informação aos supermercadistas sobre como utilizar
corretamente os materiais de merchandising nas gôndolas
festas juninas para o atraso do
material de divulgação de uma
promoção sua ao independente
Varejão Gaspar, do interior de
São Paulo. A ação envolvia
cartelas que as pessoas raspavam
na hora para ganhar um prêmio.

- Os brindes foram entregues
na data correta, mas as faixas e
cartazes, além das raspadinhas, só
chegaram quando o prazo da pro-
moção estava se esgotando - afir-
ma José Marques Gaspar, sócio-
proprietário da loja.

Com menos divulgação, as
vendas não cresceram na propor-
ção esperada. Resultado: sobra-
ram brindes que tiveram de ser
distribuídos entre os funcionários.
Segundo Gaspar, os materiais de
merchandising combinados com
distribuição de prêmios elevam o
consumo entre 20% e 25%.

Para Gerson Christensen, diretor
da SSK Análises Mercadológicas,
a falta de comunicação entre a ma-
triz e as lojas também provoca
atrasos na entrega. Ele diz que é
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comum as lojas não receberem ma-
teriais e até barrarem promotores
por não terem sido comunicadas
pela área de compras sobre as
ações do fornecedor.

Mesmo quando recebidos, al-
guns materiais nem sequer são co-
locados nas gôndolas, pois ficam
largados nos depósitos ou em al-
gum canto do supermercado. Para
Domingues, da Sense Envirosell,
os varejistas desconhecem as van-
tagens de usar esses materiais,
como tornar a ambientação mais
agradável e melhorar a sinalização
de produtos.

- Muitos supermercadistas ain-
da acreditam que a diferenciação
está no preço, mas temos pesqui-
sas indicando que ele é o 3°, 4° ou
5° atributo mais valorizado pelo
consumidor, dependendo da clas-
se social - afirma.

Colocar os materiais de forma
errada nas gôndolas - fora da vi-
são do cliente, por exemplo - tam-
bém atrapalha as vendas. Para
Domingues, isso ocorre principal-
mente pela falta de orientação aos
supermercadistas que não contam
com apoio de promotores.

Outro problema é o formato pa-
drão, que dificulta a utilização dos
materiais, sobretudo pelas lojas
menores. Segundo Domingues,
uma faixa de gôndola confeccio-
nada para 15 frentes, por exemplo,
é normalmente inadequada para

Para evitar atrasos, a Gillette
distribui materiais por um
operador logístico. Oferece ainda
displays modulares adaptáveis ao
tamanho das lojas.
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A rede Unidão enfrentou problemas com displays cujo tamanho
atrapalhava a passagem dos clientes pelos corredores das lojas
um supermercado pequeno. O
mesmo problema acontece com os
displays, cujo tamanho em muitos
casos atrapalha a circulação de
clientes pelos corredores. Essa si-
tuação já foi enfrentada pela rede
gaúcha Unidão, que tem 18 lojas.

- Já recebemos displays com
1,20 metro de largura, que é gran-
de para a maioria das nossas uni-
dades - diz Gustavo Henrique
Fauth, diretor comercial da rede.

As peças promocionais também
pecam pelo tipo de mensagem. De
acordo com Marcelo Heidrich, pre-
sidente da agência Ponto Brand
Promotion, as redes de maior por-
te têm preferido materiais que di-

vulguem a categoria e não apenas
um produto ou marca específicos.

- Para essas empresas, é preci-
so que a comunicação esteja inte-
grada ao gerenciamento por cate-
goria - afirma Heidrich.

Já as redes com atuação regio-
nal necessitam principalmente de
peças que levem em conta os há-
bitos da população local. As lojas
pequenas, que utilizam pouco os
materiais da indústria, ainda po-
dem ganhar com a aplicação dos
itens mais básicos. Segundo o di-
retor da Ponto, a maior dificulda-
de nesse caso é a logística de dis-
tribuição das peças.

CALENDÁRIO PROMOCIONAL:
MENOS ATRASO

Cooperação entre supermercados
e fornecedores é um passo impor-
tante para diminuir problemas com
materiais de promoção. A criação
conjunta de um calendário promo-
cional, por exemplo, com prazos
para entrega das peças e definição
das filiais que participarão da ação
reduziria os atrasos.

- Com isso, indústria e varejo
poderiam planejar-se antecipada-
mente evitando decisões de últi-
ma hora - afirma Domingues, da
Sense. - Também seria interessan-
te se o supermercado participasse
do desenvolvimento dos mate-
riais, pois ajudaria a adequá-los ao
perfil dos seus clientes.

Já Christensen, da SSK, sugere
a criação de um processo pelo
qual um profissional da matriz se
encarregaria de comunicar aos
responsáveis pelas lojas os acor-

dos comerciais que prevêem a co-
locação de peças promocionais. A
idéia é informar as filiais sobre o
tipo de material, a data de recebi-
mento, período de utilização, lo-
cal ideal de estocagem.

Alguns supermercados já vêm
colocando soluções em prática. Em
caso de acordos que incluem ma-
teriais e ações, a rede Unidão ava-
lia se é preciso negociar com o for-
necedor o aumento do número de
frentes do produto para adequar o
espaço ao tamanho de faixas e ré-
guas de gôndola, por exemplo.
Para Fauth, diretor comercial da
empresa, a iniciativa se justifica
porque a colocação de materiais
prevê em geral uma campanha
mais ampla, muitas vezes com
oferta do produto, o que eleva a
demanda. A rede também confec-
cionou 300 displays por conta pró-
pria, com tamanho ideal para suas
lojas. O intuito é negociar a utili-
zação com as indústrias.

Os fornecedores também já es-
tão se movimentando. A Gillette,
por exemplo, agiliza a entrega
enviando uma pequena quantida-
de de cada material confecciona-
do a toda equipe de vendas. O res-
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Criar um calendário promocional entre indústria e varejo com
prazos para entrega de material ajudaria a evitar atrasos
tante é encaminhado diretamente
às lojas por um operador logístico,
a Art Service, contratada exclusi-
vamente para armazenar e distri-
buir as peças promocionais aos
clientes atendidos diretamente.

- Ao contrário de muitas em-
presas, enviamos 95% dos mate-
riais de merchandising para a loja
e não para a casa do vendedor -
diz Marcelo Bistene, gerente nacio-
nal de ponto-de-venda da Gillette.

A empresa também desenvol-
veu um portal na internet para que
os funcionários ligados ao aten-
dimento dos supermercados pos-
sam solicitar rapidamente as pe-
ças de divulgação. A página con-
tém fotos para evitar pedidos de
peças erradas. Logo após o térmi-
no da operação, o profissional que

fez a solicitação recebe uma men-
sagem automática com o dia da
entrega. Nessa data, um promo-
tor estará na loja para instalar o
material. Outra iniciativa é a cria-
ção de materiais modulares,
como faixas de gôndola e displays
adaptáveis ao tamanho do super-
mercado. Os varejistas atendidos
por distribuidores e atacadistas con-
tam com materiais mais básicos,
como woblers e cartazes específi-
cos para lojas menores.

O pequeno varejo, aliás, foi o
alvo de uma campanha da Ambev,
criada pela Ponto Brand Pro-

DEGUSTAÇÕES: FIQUE ATENTO.

A falta de planejamento
também acarreta problemas com
promotores e ações de
degustação nas lojas. José
Augusto Domingues, da Sense
Envirosell, presenciou uma
degustação que acontecia entre
10h e 18h quando o horário de
maior venda da categoria era à
noite. Situação semelhante
aconteceu com a loja da rede
Futurama localizada no centro
da capital paulista. "Alguns
promotores querem parar as
degustações às 16h, justamente
o horário em que o movimento
aumenta, pois atendemos
principalmente pessoas que
trabalham no comércio e vêm à
loja quando estão indo para

casa", explica Benedito de
Souza, gerente da unidade. "Para
evitar dificuldades, acertamos o
horário da ação durante a
negociação com os diretores
comerciais dos fornecedores."
Outro problema comum nos
supermercados é a falta de
promotores da indústria em
horários-chave. Segundo
Domingues, da Sense, em uma
grande rede faltavam promotores
para repor e organizar a
exposição de pratos prontos
congelados em pleno domingo
de manhã, dia em que mais se
vendem esses produtos. "O
varejista precisa compartilhar
informações importantes para
impulsionar as vendas", afirma.

motion, para estimular a utiliza-
ção dos materiais de merchandi-
sing. Esses canais receberam uma
cartilha explicando como colocar
as peças em gôndolas e ilhas e a
montar pontos extras. Também
participaram de uma promoção,
na qual ganhavam pontos cada vez
que um promotor identificava que
a loja estava seguindo as dicas do
fabricante. Dependendo da pon-
tuação acumulada, o varejista re-
cebia prêmios como telefones sem
fio e aparelhos de fax.

- Em algumas lojas, as vendas
dos produtos da Ambev tripli-
caram - afirma Heidrich, da Pon-
to Brand Promotion. 

   MAIS INFORMAÇÕES

PONTO BRAND PROMOTION:

(11) 5505-4777

POPAI:(11)3016-9777

SENSE ENVIROSELL: (11) 3884-8855

SSK ANÁLISES: (11) 6950-0433
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