
Lá	  vem	  o	  sol

Por serem altamente sazonais e a compra ocorrer por impulso, os itens para cuidado e proteção da pele devem estar sempre visíveis ao consumidor

 

Com os dias de sol e calor se aproximando, não só os termômetros tendem a mostrar temperaturas mais elevadas, mas também aumenta a procura por
produtos sazonais que protegem a pele para a maior exposição aos raios UV. Por isso, preparar o mix, a exposição e a loja para o clima é uma oportunidade
que os donos de farmácias e drogarias não podem deixar de aproveitar.

Cada vez mais conscientes, os consumidores procuram meios de se proteger dos efeitos nocivos dos raios solares e aproveitar, paralelamente, as altas
temperaturas. Dados do IMS mostram que, nos últimos 12 meses, o mercado de protetor solar apresentou um crescimento significativo de 17%. E no verão,
este número tende a aumentar. Segundo a diretora da Mind Shopper, consultoria especializada em soluções estratégicas para pontos de venda, Alessandra
Lima, o acréscimo nas vendas de determinados produtos para a estação é bastante variável, pois está diretamente ligado a fatores como investimento em trade
por parte das empresas ou fatores externos, como se houve ou não sol durante o período, mas, em geral, na categoria de suncare (fotoproteção), as vendas
indicam acréscimos de, em média, 40% nesse período.

"DURANTE A TEMPORADA, O CANAL FARMA É RESPONSÁVEL POR 67% DAS VENDAS DE PROTETORES SOLARES (NIELSEN, SET'08 A MAR'09),
DAÍ A GRANDE RELEVÂNCIA PARA A CATEGORIA"
Maria Laura Santos, diretora de marketing da BDF Nivea

"Durante a temporada, o canal farma é responsável por 67% das vendas de protetores solares (Nielsen, set'08 a mar'09), daí a grande relevância para a
categoria", observa a diretora de marketing da BDF Nivea, Maria Laura Santos. Mas a estação não pede só protetores. "No verão, os produtos para cuidado
diário do corpo - hidratantes corporais e itens para melhorar a aparência da pele - ganham também grande visibilidade. As vendas de cremes firmadores,
remodeladores e produtos específicos para o tratamento da celulite concentram-se, principalmente, no período de setembro a dezembro, classificado como 'pré-
verão'", explica Maria Laura.

Junto a esses, os protetores específicos para o rosto também são indispensáveis no mix de verão. Apenas na temporada de setembro de 2008 a fevereiro de
2009, o segmento cresceu 38% e, de janeiro a junho deste ano, o aumento foi de 44% nas vendas, se o desempenho for comparado com o mesmo período do
ano anterior. "Os números revelam que os protetores faciais estão sendo cada vez mais incorporados à rotina diária de beleza da consumidora, representando
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14% das vendas do total da categoria, segundo maior segmento depois das loções protetoras", enumera a diretora de marketing da BDF Nivea.

ENTRANDO NO CLIMA

Para a diretora-executiva do Popai Brasil, Luciana Barreto, a compra é um conjunto de necessidades e desejos e a sazonalidade é uma ocasião perfeita para
isso, pois o dono da farmácia/drogaria pode aproveitar para criar momentos em que se desperte este desejo de compra através da lembrança e da exposição
diferenciada. "O papel do merchandising é exatamente esse: lembrar o consumidor da necessidade daquele produto, criar a vontade de consumo. Por isso, ter
o produto bem exposto, no local certo, de maneira correta e com todas as informações que ele precisa, é o segredo do merchandising, o vendedor silencioso",
diz Luciana.

Invariavelmente, as categorias devem ter um bom ponto natural, organizado e bem abastecido, e, junto a isso, recomendase explorar as múltiplas exposições
com itens de referência e mais vendidos. O cross-merchandising, os pequenos displays de balcão e de checkouts, além dos cestões e pontas de gôndolas,
podem e devem ser utilizados com esta finalidade. "A ponta de gôndola já serve para isso: para variar, dar a percepção de que a loja mudou, para chamar a
atenção.

"OS OLHOS DO CONSUMIDOR FAZEM UMA LEITURA DO AMBIENTE E PERCEBEM AS NOVIDADES VISUAIS QUE OS ATRAEM AUTOMATICAMENTE"
Regina Blessa, da Only Merchandising

Quando a loja se renova dando, a cada mês, por exemplo, a ponta de gôndola para um e para outro fabricante, passa a impressão de que sempre tem coisas
novas. Os olhos do consumidor fazem uma leitura do ambiente e percebem as novidades visuais que os atraem automaticamente", explica a consultora da Only
Merchandising, Regina Blessa.

O importante, segundo Regina, é fazer uma programação das pontas de gôndolas que se tem no espaço físico
para cada categoria, planejando-as com os fabricantes para que eles mesmos organizem, por si, a exposição dos
produtos no espaço. Com isso, o farmacista investe no relacionamento com o fornecedor, economiza e entra no
clima da estação.

Paralelamente a isso, o agrupamento de subcategorias e de marcas é essencial para a atratividade da gôndola.
"Independentemente da sazonalidade, as seções devem estar sempre bem iluminadas, limpas e preferencialmente
bem sinalizadas para facilitarem a localização dos produtos", lembra o gerente de gerenciamento por categoria da
Johnson & Johnson, Tiago Ciampone. Na opinião da empresa, o melhor é segmentar por cuidados com o rosto e
cuidados com o corpo. No caso do rosto, agrupar por etapa do tratamento e depois a marca. Em corpo, expor por
marca, seguindo por preço.

No caso dos produtos para proteção solar, a gôndola ideal deverá ser baseada na árvore de decisão do shopper,
cujo primeiro critério é o beneficio, ou seja, a atenção de compra é voltada aos protetores ou bronzeadores. Em
seguida, vem a marca e, finalmente, o FPS. "Em geral, o shopper tem uma marca preferida e um grupo de marcas
que são substituíveis entre si. Isto permite que ele faça prevalecer a escolha do FPS, uma vez que 82% dos
compradores trocam a marca usual e apenas 38% substituem o FPS, no caso de não encontrarem o item
procurado", ressalta Ciampone.

SEM ERRAR

"Um dos graves erros na hora de expor os produtos para o verão é o de misturar marcas de dermocosméticos (de
maior valor agregado) com marcas de protetor solar", assinala o diretor superintendente da divisão de cosmética
ativa da L'Oréal, Philippe Mottard. Diante dessa disposição, o consumidor pode interpretar que todos os produtos
possuem a mesma qualidade e eficácia e, com isso, o fator de decisão de compra passa a ser o preço,
diminuindo a rentabilidade da farmácia.

Para auxiliar os farmacistas na escolha do mix adequado, evitando confusão no momento da compra por parte
dos consumidores, a BDF Nivea disponibiliza um manual de ponto de venda em que apresenta aos clientes a
melhor forma para trabalhar durante o período sazonal e fora dele. "Recomendamos, ainda, que o dono do
estabelecimento proporcione uma combinação adequada dos produtos a serem expostos na loja, o que refletirá
no crescimento do giro e na rentabilidade das categorias", afirma a diretora da empresa. "Por serem altamente
sazonais e a compra ocorrer por impulso, os itens para cuidado e proteção da pele devem estar sempre visíveis
ao consumidor e com fácil acesso; não é recomendável que fiquem confinados", completa Maria Laura.


