Por Marcela Viegas Graziano

O Boston Consulting Group (BCG) é uma
empresa global de Consultoria de gestão e
líder mundial em estratégia de negócios.
Essa empresa, em Julho de 2015, realizou
um estudo com foco em entender o
processo de criação de ofertas e como os
varejistas poderiam melhorar seus
resultados.

A Smarket teve acesso ao estudo e traduziu
este com o intuito de trazer mais
conhecimento e profissionalismo ao varejo
brasileiro.
Clique aqui e acesse o estudo completo
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diminuir as ofertas principalmente porque
não sabem quais estão funcionando.
As mudanças no varejo incentivam os
varejistas a manterem o volume das

promoções. Varejos online estão cada vez
mais representativos, com crescimento
bem acima do varejo tradicional. Além
disso, promoções digitais como aquelas
realizadas

por

email,

aplicativos

e

Entretanto, promoções
customizadas ainda
são uma perspectiva
remota para a maioria
dos varejos
tradicionais.
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crescer não apenas o faturamento, mas
também o lucro.
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Os resultados do BCG mostram que se o
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Muitas armadilhas escondem o sucesso das
promoções: falhas na criação da estratégia de
promoção, pouca informação sobre a performance real
da oferta, poucos processos baseados em dados e
capacidade organizacional insuficiente.
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DECISÕES EM NÍVEL DE CATEGORIA

Para muitos varejistas, o processo de promoção é
muito focado na execução e pouco focado em
estratégia.

Muito varejistas não têm o real
objetivo da promoção definido de forma

evoluir as promoções e melhorar a
performance ao longo do tempo.

clara. Não definem se querem melhorar
margem, tráfego de cliente, fidelidade
dos clientes ou melhorar outro indicador.

Em vez disso, as empresas devem

estabelecer uma estratégia para suas
ofertas, focada em atingir um objetivo

Como resultado, o planejamento

específico como aumentar o fluxo de

da promoção é frequentemente baseado

clientes, aumentar a cesta de compras,

no que foi feito no ano anterior e não em

melhorar a percepção de preço, aumentar
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o lucro ou melhorar o conhecimento da

desempenho

marca.

para

determinar

quais

ofertas vão ao encontro da estratégia da
empresa.
Repetir promoções realizadas é
uma forma fácil e segura de realizar
promoção, mas limita a possibilidade de

Aumentar as vendas é o objetivo
mais comum, mas o objetivo “certo” é
aquele que se adéqua a estratégia da
empresa de forma geral.
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promoção, o próximo passo é determinar

supermercado

de

o

pode

adotar

uma

categoria de FLV pode aumentar as

estratégia de preços baixos constantes e

vendas.

eliminar as promoções ou pode ter preços

Para

definir

como

chegar

a

quantidade máxima de vendas, o varejista
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impacto na margem e impacto nos
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ANÁLISES PARA TOMADA DE DECISÃO

A maioria dos varejistas não
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o
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promoções – ou o valor que elas

quais promoções deve fortalecer,
arrumar ou cortar.

Para

selecionar
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criam – e isso conflita com o objetivo

eficiente,

de criar ofertas que alcancem os

implantar soluções de Big Data e de

objetivos da empresa. Em parte a

análise de dados para permitir uma

questão da qualidade do dado –

avaliação de suas promoções. Tais

que geralmente são incompletos,
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imprecisos

responder a questão básica:

ou

falhos

de
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a

empresa

ajudam

o

precisa

varejista

forma - prejudica a análise. Além
disso, alguns dados são inacessíveis.
Entretanto, mesmo que o varejista
tenha os dados perfeitos, acessíveis,
a maioria das ferramentas apresenta
somente histórico de performance;
elas não recomendam mudanças ou
mostram as informações que o gestor
precisa para melhorar suas decisões.
Como resultado, o varejista não sabe

O que é uma
promoção boa?

a
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ANÁLISES PARA TOMADA DE DECISÃO

Normalmente, os varejistas avaliam

a venda adicional do item no período em

apenas venda normal e comparam com a

que ele estava em oferta. Depois calcula
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outros

incremental,
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fatores
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adicional que ocorre durante o período

negociações

da promoção.

canibalização (venda que os itens em

Como resultado, esses varejistas
não

conseguem

determinar

o

ROI

(retorno sobre investimento) da oferta e
tomam

decisões

informações

baseados

incompletas

ou

em

erradas.

Somente analisando todos os dados que
interferem na venda e na margem, a
empresa consegue determinar o real
desempenho de uma promoção.
O primeiro passo é determinar
qual a venda normal do item, fora da
promoção. Então o varejista inclui qual foi

com

descontos,

a

indústria,

promoção tiram de produtos similares),
complementares

(venda

de

produtos

complementares ao ofertado), “stock-ups”
(a perda futura de venda, considerando
que o consumidor compra mais o item
por estar em promoção, por ter estoque
do produto em casa, deixa de comprar no
futuro), custos de mídia, despesas de
logística e custos para a loja executar a
promoção.
A seguir o quadro mostra como
calcular
promoção.

o

desempenho

de
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Com um ROI mais preciso em mãos, as

•

empresas

negativo na margem e não aumentam a

podem

determinar

quais

Promoções caras. Essas têm impacto

promoções estão funcionando bem e

venda

quais estão falhando. Existem 5 tipos de

compensar o investimento.

promoções:
•

•

Promoções que aumentam Vendas e

Margem. Essas são as ofertas mais bem
sucedidas, mostrando impacto positivo
nas duas dimensões.
•

aumentam venda. Essas promoções tem
um impacto negativo na margem, mas
tem impacto positivo no aumento das

Para

determinar

se

tais

promoções devem continuar, calcule se o
aumento da venda compensa a queda na
margem.

forma

suficiente

para

Promoções que diluem vendas. Essas

ofertas são as menos favoráveis, pois
reduzem vendas.

•

Promoções de baixo impacto. São

promoções que não aumentam venda ou

Promoções que diluem margem, mas

vendas.

de

margem suficientes para continuarem em
vigor.
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TRAGA DISCIPLINA PARA A ORGANIZAÇÃO

Quando define e executa ofertas,
frequentemente os varejistas se deparam

com um conflito de interesses:

enquanto o varejista precisar focar na
margem de toda a categoria.

Para
varejistas

A empresa deve
melhorar o desempenho
de um fornecedor
específico ou pensar no
resultado de toda
categoria?

lidar

com

precisam

tais

conflitos,

desenvolver

um

processo que mantenha os esforços ao
longo do tempo. Uma bom processo
promocional garante que a escolha da
estratégia da categoria chegue até a
seleção do produto e deixe claro qual
produto deve ser colocado em oferta ao
longo do ano. O processo de promoção
deve, também, ajudar a empresa a

Escolher o fornecedor faz com que
a efetividade da promoção caia, pois a
indústria foca somente no volume que
será

pedido

para

aquele

produto,

planejar as ofertas junto com a indústria
para garantir negociações e sugestões.
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DESENHAR PROCESSO DE OFERTAS QUE
TRAGA DISCIPLINA PARA A ORGANIZAÇÃO

Definir o objetivo da promoção,
envolvidos e responsabilidades
claras

Implantar as ferramentas
necessárias para garantir o
processo

Criar KPI para garantir o cumprimento
dos indicadores;

Criar relatórios para avaliar e
melhorar a seleção das
promoções

DESENVOLVER A CAPACIDADE DA EMPRESA
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DE EXECUTAR MELHOR AS PROMOÇÕES

Uma

muitos

O estudo da BCG mostra que a

varejistas é que eles não tem a estrutura

capacidade de execução é um dos

adequada para fazer ofertas. Por exemplo,

principais atalhos e para corrigir é preciso

a

determinar

maioria

dificuldade

dos

em

varejistas

não

têm

quais

capacidades

são

capacidade e uma equipe dedicada para

necessárias, avaliar o nível atual dessas

cuidar das promoções do começo ao fim.

capacidades e desenvolver um plano para

Como resultado, o resto da empresa não

reduzir esse gap. Para fazer isso, a

recebe

para

empresa deverá investir de dois a quatro

executar as promoções e nunca constrói a

meses de treinamento intensivo para que

base

os envolvidos compreendam a nova

treinamento
necessária

decisões.

para

necessário
aperfeiçoar

as

forma de trabalhar. Confira página a
seguir um case desenvolvido pela BCG.

UM GRANDE VAREJISTA RECRIA SUAS PROMOÇÕES

Um grande varejista de alimentos

O grupo BCG analisou o valor

dependia das promoções para estimular as

gerado

vendas. A empresa gastava mais com

construíram recomendações para melhorar

ofertas que qualquer outro concorrente no

a performance das promoções, incluindo

mercado e tinha 40% das vendas advindas

quais produtos promover, qual

de produtos em oferta e em muitas

promoção fazer, que nível de desconto usar

categorias, esse número chegava a 70% das

e em qual canal promover os produtos.

vendas. Embora utilizasse ofertas com

Implementando

muita frequência, a empresa tinha uma

varejista aumentou em 166 milhões de

visão limitada de como funcionavam as

dólares o lucro por ano, sem comprometer

promoções e os gestores não sabiam dizer

a venda das categorias. O lucro foi

quais performavam bem e quais não.

reinvestido para reduzir mais os preços nos

Diversos fatores contribuíram para o
problema,

incluindo

a

falta

de

uma

pelas

promoções

realizadas

e

tipo de

tais recomendações,

o

produtos com maior percepção de preço
do consumidor.

ferramenta que mostrasse de forma precisa

Em menos de um ano, o varejista

o aumento nas vendas e nas margens,

deixou de ser o player que mais caia

assim como KPI’s focadas somente em

vendas para ser um dos que crescia mais

vendas. Pior que isso, a seleção dos itens

rápido.

era

altamente

influenciada

pelos

fornecedores e nas situações em que o
varejista podia escolher o produto, acabava
repetindo as mesmas promoções.

Além disso, agora a empresa tem a
capacidade de melhorar as promoções ao

longo do tempo.

CONCLUSÃO

Tem muito dinheiro na mesa para os varejistas
que querem aperfeiçoar a efetividade de suas
promoções. Com empenho contínuo, as empresa
podem construir as capacidades, ferramentas e
sistemas para avaliarem e selecionarem suas ofertas,
definir promoções futuras e garantir que todo o
processo está alinhado com os objetivos da empresa.
A metodologia de 4 partes do BCG pode ajudar
varejistas a melhorarem a margem em 2 a 5 pontos
percentuais e serem mais eficientes em um ambiente
tão desafiador quanto é o varejo.

A Smarket é uma solução online que ajuda
o varejo a escolher as melhores

ofertas

para maximizar suas margens.
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