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A Páscoa se aproxima e
agora, com as compras
feitas e os produtos entregues, começa uma
nova e importante fase
para o comércio varejista de gêneros alimentícios: a de transformar a
sazonalidade em bons
negócios, aproveitando o incremento de até
50% nas vendas de alguns produtos nessa
época. Chocolate, azeiMaykon Vieira, da Lacta
te, bacalhau e vinho
são os produtos que mais se destacam nas gôndolas.
“O consumo de chocolate, só na Páscoa, aumenta até
40%”, calcula o Gerente de Marketing de Páscoa da
Lacta, Maykon Vieira. A expectativa também é positiva para a Vinícola Salton. “Considerando as boas parcerias com distribuidores e atacadistas, esperamos
crescer em torno de 12% a 15% no período”, afirma o
Diretor de Vendas, Cleber Slaifer.
Para o comerciante aproveitar este momento, é preciso estar atento a uma infinidade de aspectos que vão inﬂuenciar
o consumidor em suas compras. Muito antes de expor o
produto na loja e deixá-la pronta e colorida para recebê-lo, o empresário deve dar atenção à gestão eficiente das
categorias de produtos mais procurados na Páscoa, com
destaque para os típicos, como chocolates e colombas.
Para Flávio Constant Pires, Diretor-geral da PróSuper Consultoria de Supermercados, a Páscoa é o momento ideal
para as empresas causarem impacto positivo em seus
clientes, o que não passa apenas pelo visual da loja. “Uma
boa gestão passa pela negociação eficiente com o fornecedor, o que vai garantir preços competitivos, pelo treinamento das equipes, para que evitem rupturas e perdas, e pela
manutenção do ambiente sempre limpo e agradável, além
da cordialidade no atendimento.” O especialista destaca
ainda a exposição dos produtos com uma precificação impecável e a comunicação visual adequada, principalmente
em relação aos que estão em promoção.
O cuidado com o manuseio, a qualidade dos produtos
e o prazo de validade são desafios em todas as categorias, mas sobretudo nos chocolates, que são frágeis e
suscetíveis a altas temperaturas. “A exposição dos ovos
de Páscoa exige um ambiente climatizado, quando possível próximo a balcões frigoríficos, por exemplo, onde
a temperatura é naturalmente mais baixa. O manuseio
deve ser cuidadoso, expondo os ovos de forma que não
fiquem amassando ou batendo uns nos outros onde estiverem, e os preços devem ser atrativos desde o início
para garantir um bom giro”, orienta Pires, da PróSuper.
Vieira, da Lacta, destaca os cuidados especiais que
os produtos de Páscoa devem receber, desde a chegada ao estabelecimento até a exposição, com a preferência por locais limpos, arejados e refrigerados,
mas enfatiza também a organização no ponto de venda. “O comerciante pode expor os ovos por tipo, adulto ou infantil, por tamanho ou por marca, o que ajuda
o consumidor no momento da escolha.”
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Em vez de pendurar os ovos, o pequeno varejista pode
montar exposições com itens que tenham caixas displays,
além de materiais fornecidos pelos distribuidores. “Como
essas empresas costumam ter orçamento e espaço reduzidos, é necessário ser assertivo no mix oferecido, focando em marcas de qualidade, além de reservar um espaço
para os itens pré-Páscoa, e que antecipam as vendas de
chocolates, como tabletes e caixas de bombons, que atraem o público”, completa Vieira, da Lacta.

CAPA

INOVE PARA SURPREENDER
O CONSUMIDOR NA PÁSCOA

Mix, preço e promoção – A escolha adequada do mix
de produtos, principalmente em chocolates, é um ponto-chave para médios e pequenos varejistas obterem
sucesso na Páscoa, assim como o preço, explica Rafael
D’Andrea, sócio do Grupo Toolbox, consultoria de Marketing voltada ao varejo. “Nas lojas menores, são comuns
as compras de emergência e o consumidor fica insatisfeito quando não encontra o que procura. Por isso, o varejista não deve colocar somente marcas populares ou
mais baratas, as líderes também devem estar presentes.
Cuidado redobrado para não ‘descolar’ das grandes redes no preço, pois nessa época elas fazem promoções.
Até 15% de adicional no preço é saudável e aceitável.”
Conforme a Páscoa se aproxima, entram em campo as
estratégias mais agressivas de vendas. “Promoções do
tipo ‘leve 3 e pague 2’ são eficientes, porque a quantidade com preço fixo induz o consumidor a esquecer o
valor unitário. Além disso, como as crianças são o foco,
é possível associar o ovo com o brinquedo, tratando-os
como presentes. Fazer combinações com brinquedos
e bichos de pelúcia aumenta o tíquete médio e atrai o
público”, diz D’Andrea, do Grupo Toolbox.
Para conquistar os adultos, o consultor propõe
a “promoção casada”. “Os pais compram o
ovo para a criança e o chocolate em outros
formatos para eles, que podem ser em
barra. Só não se deve colocar o ovo e a
barra da mesma marca e tipo de chocolate lado a lado, para evitar a comparação direta, já que os preços
são bem diferentes.”
Como inovar – Independentemente da verba disponível ou do
espaço utilizado, sempre é possível
inovar para atrair os consumidores.
“Vender sob encomenda, ter demonstradores fantasiados de coelhinhos para atrair as
crianças e produzir uniformes para os colaboradores alusivos à data ajudam a valorizar a loja”, diz
Flávio Pires, da PróSuper.
“Se há espaço físico na loja, uma torre de chocolate
causa um enorme impacto, além de exalar o cheiro que torna o ambiente agradável e estimula o
consumo. Esta ação, porém, é mais complexa”,
explica Rafael D’Andrea, do Grupo Toolbox. “Montar um quiosque de degustação, utilizando os produtos que quebraram, funciona bem e aumenta
a conversão em venda.” Ele sugere ainda colocar
pontos extras com ovos pela loja. “Instalar gôndolas não apenas onde as pessoas esperam encontrá-las e deixar os ovos pequenos próximo dos check
outs estimulam a compra por impulso.”

03

08/04/14 17:06

A época é favorável também para criar atividades que
envolvam os clientes, o que traz bom retorno e ajuda
a fidelizar o público. “Jogos e concursos de frases podem ser premiados com produtos cedidos pelos fornecedores”, exemplifica Flávio Pires, da PróSuper.
Muito além do chocolate – O azeite e o bacalhau seguem a sazonalidade e o consumo aumenta na Páscoa.
O azeite, por exemplo, ainda tem pouca penetração nas
famílias brasileiras. Estima-se que 60% delas não experimentaram o produto no dia a dia. Sendo assim, ele é mais
consumido pelas classes A e B, assim como o próprio bacalhau, que apesar do aumento da variedade disponível
nos supermercados, ainda segue como um produto nobre
e pouco acessível à maioria dos brasileiros.
A forma mais indicada de expor o azeite na loja, na
opinião de Rafael D’Andrea, do Grupo Toolbox, é
próximo da seção de hortifrutis, área das mais visitadas, juntamente com a padaria e o açougue. Para
o consultor, o pequeno varejo deve trabalhar com as
marcas famosas de azeite, que são mais conhecidas.
“O pequeno tem mais penetração nas classes C e D,
que não cozinham, mas
temperam com azeite.”
Segundo ele, uma opção é ter as marcas
de renome com embalagens menores, que
automaticamente vão
custar menos e que
vão à mesa na hora
do almoço, acompanhando a refeição e,
no caso da Páscoa, o
bacalhau. Além disso,

é aconselhável separar vidro e lata, mesmo que da
mesma marca.
Separar na gôndola o azeite do óleo vegetal também é
essencial, na opinião de D’Andrea, do Grupo Toolbox.
“Eles não participam do mesmo momento de consumo. Cerca de 80% das pessoas que já experimentaram
azeite não o trocam por óleo vegetal.”
Já no que se refere aos vinhos e espumantes, a cada
ano os canais de venda têm se esforçado para diversificar os gostos dos consumidores, afirma Slaifer,
da Vinícola Salton. “Os hiper e supermercados estão
apostando em apresentações diferenciadas para o
produto, em mais de um local na loja, com preços
competitivos e abrindo espaço para os rótulos nacionais. A Páscoa, inclusive, está entre as datas em
que mais se procura vinhos para harmonizar com os
pratos típicos da ocasião”, diz o executivo.
Ainda na opinião de Slaifer, da Salton, uma estratégia interessante é eliminar a distância na loja entre
as prateleiras de vinhos e as de gêneros alimentícios que combinam com essas bebidas, o que estimula o apetite. “Criar esses pontos especiais na
loja e oferecer a degustação incentiva o consumidor
a finalizar a experiência de compra. A criatividade
deve ser a palavra de ordem para esses canais de
venda nessa época.”
Para os produtos de Páscoa, a exposição casada funciona muito bem. “Oferecer aos clientes a possibilidade de montar uma Cesta de Páscoa, com vinho,
bacalhau (de preferência embalado a vácuo, por causa do cheiro), azeite e sobremesa é um diferencial,
pois se torna um verdadeiro presente”, conclui o consultor Rafael D’Andrea, do Grupo Toolbox.

Rafael D’Andrea, do Grupo Toolbox

TIRA-DÚVIDAS
O QUE É E COMO FUNCIONA
A PREVIDÊNCIA SOCIAL?
A Previdência Social é um seguro social, controlado e
gerido pelo governo, cujo objetivo é prover condições
de subsistência ao trabalhador, caso ele perca as condições laborativas ou cumpra tempo para aposentadoria. Os benefícios concedidos pela Previdência Social são rendas pagas ao trabalhador ou à sua família
em casos de doença, acidente, gravidez, prisão, morte
e velhice ou aposentadoria. O recurso necessário para
permitir o pagamento das rendas aos beneficiários é
composto das contribuições feitas pelos trabalhadores e empresas mensalmente.
Para ter direito ao benefício, o trabalhador, seja ele
funcionário contratado, autônomo, empresário ou
doméstico, deve pagar uma contribuição mensal durante um determinado período ao Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS).
As empresas são responsáveis por descontar a contribuição dos funcionários contratados. No caso de autônomos e empregados domésticos, são os próprios
interessados que devem fazer o pagamento, usando
um carnê.

Os valores de contribuição variam de acordo com os salários e o tipo de trabalhador. Para os trabalhadores com
carteira assinada, os valores de contribuição mudam conforme os salários, sendo que a alíquota é maior quanto
mais elevado for o recebimento mensal. Sempre que há
reajuste no salário mínimo, ocorre modificação na tabela.
O INSS administra o recebimento dessas mensalidades e paga os benefícios às pessoas que contribuíram
e que se aposentaram.
O tempo de contribuição é determinado pelo tipo de aposentadoria. Há basicamente quatro tipos de aposentadoria: Aposentadoria Especial; Aposentadoria por Idade;
Aposentadoria por Invalidez; e Aposentadoria por Tempo
de Contribuição. Para obter a aposentadoria por idade,
por exemplo, homens precisam ter, no mínimo, 65 anos,
e mulheres 60 anos para fazer jus ao benefício.
O Sincovaga possui um convênio com o INSS e oferece assessoria completa na área previdenciária, que
inclui desde informação e orientação até consultoria
para encaminhamento dos pedidos de concessão de
aposentadoria. O atendimento na sede do Sincovaga é
realizado às segundas e terças-feiras, das 9h às 13h, e
às quintas-feiras, das 9h ao meio-dia.
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