
Destino certo

A categoria de primeiros socorros ainda é pouco explorada na farmácia, mas traz grande rentabilidade quando
bem exposta. “Esta é uma categoria destino nesses estabelecimentos, sendo o primeiro local onde o consumidor
vai buscar esses produtos”, avisa a gerente de trade marketing de cuidados pessoais da 3M do Brasil, Raquel
Schmidt.

Portanto, vale a pena investir numa boa exposição da  categoria, que se dá por meio de uma combinação de
frequência  da incidência com que os problemas tratados aparecem e das afinidades entre eles. “Primeiros
Socorros é o segmento que abre a categoria ‘farmacinha’, sobretudo para o shopper que tem criança em casa e
busca os produtos que tratam ferimentos e acidentes do dia a dia mais frequentemente”, explica o diretor da
unidade de consumo da Cremer, Leonardo Byrro. “De acordo com uma pesquisa apresentada pela nossa
consultoria, a Mind Shopper, das categorias utilizadas nas residências, Primeiro Socorros correspondem a uma
presença em 78% dos lares”, avisa.

 

Após identificar o sentido do fluxo do corredor, o ideal é realizar uma exposição horizontal da categoria. “Como o
mobiliário destinado a esses produtos é pequeno, o espaço é limitado. Recomenda-se, então, a otimização de
marcas, deixando os líderes das subcategorias, a marca de qualidade e uma alternativa de preço”, explica Byrro.
Alessandra Lima, diretora-geral da Mind Shopper, acrescenta, ainda, que, para facilitar as compras, deve-se
retirar dessa categoria segmentos como ótico e diabéticos. “Vale, ainda, agrupá-los junto a correlatos, como
acessórios ortopédicos e aparelhos respiratórios”, finaliza.

Formam os itens considerados “básicos”, as ataduras, gaze, esparadrapo, curativos, hastes flexíveis,
antisséptico, água boricada, água oxigenada, pomada para dores musculares e algodão. “Em curativos, por
exemplo, a farmácia deve ter, além do produto tradicional, um licenciado”, reforça Leonardo Byrro. No caso do
algodão o que não pode faltar é a versão mais básica, em rolo. “Os demais tipos são parte da solução de higiene
e beleza”, diz.

A Cremer recomenda apostar em displays de cross merchandising para atrair a venda casada, organizadores de
produtos, promoções atraentes e ofertas. “Elas são sempre bem-vindas para garantir diferencial competitivo ao
seu ponto de venda”, justifica a gerente de trade marketing da empresa, Cristiane dos Anjos Luzzi.
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