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com apenas três
lojas, a hortimais faz
acordo com P&G e
eleva as vendas em
60% em um ano

Carlos Cardoso,
presidente da
CSD, com
integrantes
de sua equipe

um time

Engajado
Hay group e sm realizam a 1ª pesquisa sobre clima
organizacional do setor. veja o que os funcionários
pensam e conheça o bom exemplo da rede CSD
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O Hortimais, com apenas três filiais na capital paulista, se uniu à P&G
e a um de seus distribuidores num projeto que elevou as vendas
dos produtos da fabricante em 60% na rede. Entre as ações, está a
ampliação do mix do fornecedor de 15 para 100 itens. A empresa
recebeu ainda displays e materiais de merchandising flexíveis

SM | nº 536 | janeiro de 2014 | ano 45

secoes

materias

você............................................................................................................. 10

Prepara brasil 2020

pto. de venda.............................................................................. 14
leis e tributos......................................................................... 18
megamercado............................................................................ 72
novos produtos.................................................................... 76
com a palavra.......................................................................... 78

Em parceria com o Hay Group, SM realizou o
primeiro estudo sobre o tema no setor. Veja os
resultados e conheça o bom exemplo da CSD

inventário rotativo com resultado........ 34
Queda na ruptura e nas perdas é um dos
benefícios do processo. Saiba mais

cidadania e trabalho eficiente...................... 41

cooperação

divulgação

mais um prêmio para sm.............................................. 52

CAPA thinkstock

24

pesquisa de clima organizacional.......... 21

Contratar pessoas com deficiência não é só uma
questão de cumprir a cota. As lojas passam a
contar com gente comprometida na equipe

Expansão Projeto de nova loja do Giassi | 14

SM

Inventário Coop melhorou controle de estoque | 34

categoria

sachês e cápsulas em alta..................................... 61

Projeto Colaboração Varejo & Indústria, iniciado
em 2012, ganha sua segunda premiação

Esse segmento de cafés cresce 30% anualmente,
contra 3% do mercado total. E a expectativa é
mais do que dobrar nos próximos cinco anos

marketing

gestão

Pesquisa da Nielsen mostra os produtos que
serão mais consumidos durante o evento

Criada para aumentar a fiscalização sobre o setor,
a NFC-e pode trazer vantagens para o varejo

vendas na copa do mundo........................................ 55

nota eletrônica ao consumidor................... 67

marketing

sua
jogada

the commons

bola
na
rede
prepare

Texto Patricia büll redacao@sm.com.br

Pesquisa da Nielsen mostra quais
produtos serão mais consumidos
durante os jogos da Copa. Você
deverá reforçar os pedidos desses
itens e também dos que contarão
com promoções da indústria
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oas vendas é o que este ano promete ao
varejo, graças, entre outras razões, à Copa do Mundo que será realizada no País.
Pesquisa feita pela Nielsen com 3,5 mil
pessoas no mundo mostra que 63% delas consomem pelo menos um produto
enquanto assistem aos jogos. Os campeões de preferência entre os brasileiros
são a cerveja, o refrigerante e a pipoca. Como 75%
dos consumidores assistirão aos jogos em casa com
família ou amigos, as vendas desses itens certamente
aumentarão. Otavio Carvalho, analista de mercado da
Nielsen Sports, aposta também em maior demanda
por outros produtos. Segundo ele, pesquisa feita na
Europa durante a Copa de 2010 indica que houve um
aumento de consumo geral de 20%. Contar com os
fornecedores para ajustar o sortimento e apoiar as
vendas é indispensável. A Ambev, uma das patrocinadoras oficiais da Copa do Mundo, investiu quase R$
10 bilhões na operação brasileira, entre 2010 e 2013 a
fim de atender o mercado e estar pronta para o evento. “Será como um verão para a companhia, embora
ocorra na baixa estação de vendas (junho e julho)”,

explica Marcel Marcondes, diretor de Conexões com
o Consumidor. A Ambev trará lançamentos de Brahma e Budweiser, as marcas patrocinadoras, e investirá
em eventos, promoções e ativações de norte a sul do
País. “Os super e hipermercados serão parceiros fundamentais, como sempre,” afirmou Marcondes. Já a
Pepsico planeja aumentar a produção de snacks, também mais consumidos no período, além de reforçar a
equipe de vendas e buscar o aumento de estoque nos
pontos de venda. A empresa estuda ainda como aumentar locais de exposição nas lojas, para alavancar
ainda mais o giro dos salgadinhos. A compreensível
demanda por espaço privilegiado na área de vendas
vai ser grande, com pressões e ofertas de todos os
lados. Cabe ao supermercadista fazer escolhas que
não se resumam a bons descontos, mas contemplem
o que gerará satisfação ao consumidor e bem mais
vendas ao estabelecimento. Além dos produtos de
maior consumo na época, é sempre possível estimular a compra de itens normalmente ignorados pelo
brasileiro na ocasião – nozes, vinho, tortas prontas,
por exemplo. As decisões não serão fáceis, mas delas
dependerá o sucesso da Copa para os negócios.

homens Confira o que eles consomem durante jogos de futebol. Os destaques...
cerveja
refrigerante
pipoca
salgadinho
biscoitos
churrasco
amendoim
sobremesas

46 %
40 %
24 %
21 %
12 %
7%
4%
1%

fonte: nielsen

mulheres Veja quais produtos elas mais consomem durante jogos. Os destaques...
refrigerante
pipoca
cerveja
salgadinho
biscoitos
churrasco
sobremesas
amendoim
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agarre
%
62

a oportunidade

é o percentual de pessoas que
consomem algum alimento ou
bebida enquanto assistem a jogos
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ESsa partida

a Copa é contagiante e gera boas vendas. mas não acontece
sozinha. Veja o que Rafael d’andrea, da toolbox, Otavio
Carvalho, da Nielsen, e rubens sant’anna, da EspM, sugerem
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Promoção que inclua investimentos em mídia e ponto de venda tende a gerar
fluxo e possibilitar negociações de espaço. A Santa Helena, fabricante de doces e snacks salgados de amendoim, conta com a dobradinha Copa/Juninas para vender 35%
mais no período de maio a julho. Para tanto, promete investir pesado em campanhas
de comunicação, materiais de ponto de vendas, kits promocionais e brindes temáticos.
O varejista que quiser agir por conta própria deve investir em campanhas divertidas e
que engajem o consumidor em relação à Copa.

Toda promoção envolve um volume grande de compra, estoque e dinheiro. Assim, a boa promoção é aquela que, ao final, garante um patamar de sell-out maior do
que o anterior. Mesmo que os estoques sejam elevados para dar conta do volume adicional de vendas, o estoque residual deverá ser girado no período seguinte à promoção.
Outro ponto: a seleção das campanhas precisa ser feita de trás para a frente. Ou seja,
deve partir da negociação das ações pós-promoção; seguida das ações que ocorrerão
durante a iniciativa e, finalmente, a programação dos pedidos.

Para calcular os pedidos dos itens que terão maior demanda durante a Copa, a
sugestão é buscar dados de períodos de alta procura para estabelecer um pârametro.
Neste momento, deve-se também levar em conta as ações que serão realizadas pela
loja, para impulsionar as vendas. Cross merchandising é um exemplo. Afinal, alguns
produtos, como carne para churrasco, assumem papel destino e podem impulsionar
as vendas de outros itens, como carvão, cerveja gelada, farinha de mandioca.
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Vale a pena abraçar os mais diferentes tipos de promoção, inclusive aquelas que
não têm consumo ligado diretamente à Copa. A J&J terá campanha para Sundown,
protetor solar cujo uso não é alto no inverno, período dos jogos. Mas a campanha
terá um apelo forte: sorteio de um par de convites, além de outros prêmios, que deverá trazer pessoas para as lojas e aumentar as vendas de produtos. O principal critério de escolha de uma promoção deve ser o potencial de alavancagem de vendas
da categoria e o impacto financeiro e não financeiro que a promoção poderá gerar.

