
TradeMARKETING
Aumentando a produtividade e otimizando custos com estudo de Tempos & Movimentos aplicado ao merchandising
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As marcas travam diariamente batalhas para conquistar a 
preferência dos consumidores nos principais canais de 
vendas do varejo.

Nós da GS&Consult, a partir da nossa 
expertise em varejo e em analisar 
a transformação que o setor está 
passando, entendemos que:CENÁRIO
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As empresas perdem milhares de reais em vendas quando 
não há uma execução perfeita no ponto de venda.
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O promotor de merchandising é um agente que representa uma 
empresa e garante a exposição correta dos produtos 
nas gôndolas do varejo.
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Sua função é essencial para alavancar vendas e gerar 
informações relevantes para uma tomada de decisões assertivas 
vindas de áreas envolvidas neste processo, como Comercial e o 
Marketing da indústria e do próprio canal.
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Quando falamos sobre merchandising precisamos pensar na 
execução como um todo, ou seja, no conjunto de operações realizadas 
no PDV - e os custos envolvidos nas atividades direcionadas a essa 
operação são expressivos, não havendo margem para desperdícios.

Este assunto é o grande calcanhar de Aquiles das grandes indústrias, 
que precisam trabalhar arduamente para alcançarem um ponto de 
equilíbrio cada vez mais saudável na relação custo x beneficio na 
gestão da equipe dos seus promotores.

ATENÇÃO: O orçamento anual para esse tipo de ação em uma 
empresa com cerca de 300 promotores pode chegar a 20 milhões 
de reais. Tendo isso no radar, qualquer investimento que resulte em 
ganhos de produtividade acarretará um saving financeiro relevante.

DESAFIO
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OPORTUNIDADE
A melhora na cobertura de canais e níveis de serviço estão entre as 
oportunidades quando se decide aplicar a metodologia de 
TEMPOS & MOVIMENTOS para otimizar a atuação dos Promotores 
no Ponto de Venda.

A correta e bem direcionada aplicação deste estudo pode proporcionar 
entre 10% e 15% de economia e aprimoramento nos resultados do 
orçamento para a atividade de Merchandising.
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Se aplicado ao Merchandising, o estudo de TEMPOS E MOVIMENTOS é uma metodologia que permite 
dimensionar e otimizar os recursos humanos, chamados de Promotores, no PDV (ponto de venda), visando 
atingir o máximo de vendas de uma determinada marca de produto em cada uma das lojas atendidas. A 
metodologia colabora também com uma significativa redução de custos, além de proporcionar o estudo de 
ampliação de áreas de atuação dos Promotores de Merchandising.

METODOLOGIA
Tempos & Movimentos |
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PESQUISA l TEMPOS & MOVIMENTOS: 
Uma amostra representativa de todos os clusters de lojas atendidas 
por Promotores deverá ser escolhida para monitoramento presencial, 
permitindo assim medir todas as variáveis e variantes de cada canal.

TRATAMENTO DOS DADOS COLETADOS l QUANTITATIVOS 
E QUALITATIVOS:
Mediante o agrupamento dos dados em blocos, são realizados 
cruzamentos a fim de extrair conclusões sobre a influência dos 
parâmetros para o desenho do futuro modelo de dimensionamento.
Produtividade por canal, medido em caixas/hora de produtos 
abastecidos, tempos médios por atividades nas praças e ao longo dos 
dias da semana são bons exemplos dos parâmetros analisados.

ETAPAS
PARA A APLICAÇÃO DO TRABALHO
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CONSTRUÇÃO l DEFINIÇÃO DE UM NOVO MODELO DE ATUAÇÃO:
A metodologia ideal será obtida considerando a hierarquia das 
informações de volumes de venda por loja, sendo que o Sell Out e 
o Sell In por loja são tipicamente as mais relevantes para o cálculo 
preciso dos tempos de permanência dos Promotores em loja. 

EXECUÇÃO PILOTO l AVALIAÇÃO E AJUSTES: 
Testar é preciso. Nesta etapa observaremos a nova metodologia na 
prática, monitorando KPIs e fazendo os ajuste necessários..

EXPANSÃO l MONITORAMENTO DO NOVO MODELO: 
Aqui a estratégia recomendada é criar ondas de implantação para que 
todos os impactos possam ser discutidos previamente com as áreas 
Comerciais e clientes.
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Tempos & Movimentos |

GANHO POTENCIAL
Dimensionamento preciso dos 
tempos de Promotores em Loja 
com potencial de redução de 15% 
nos custos;

Balanceamento de Promotores 
entre regiões do Brasil;

Aumento real das vendas 
mediantes adequação dos 
promotores e consequentemente 
redução da ruptura por falta de 
abastecimento;
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Melhoria do nível de serviço a 
clientes, mediante alocação 
proporcional às vendas reais por 
Lojas;

Redução da ociosidade dos 
Promotores em lojas de baixo 
volume de vendas;

Expansão dos atendimentos 
para novas Redes de Lojas, 
considerando a realocação dos 
Promotores;

Padronização das negociações 
com clientes, com base em 
volume real de vendas.



13

EXPERIÊNCIA
COMPROVADA | INDÚSTRIA LÍDER DO SETOR DE HIGIENE E LIMPEZA

Para exemplificar a aplicação do estudo de Tempos & 
Movimentos e da nova metodologia de dimensionamento 
para promotores, podemos citar o envolvimento com uma 
grande indústria do setor de higiene e limpeza no Brasil.

Durante sete meses de trabalho, todas as etapas do projeto, 
incluindo diagnóstico inicial, pesquisa de campo, modelagem 
do novo método de dimensionamento, piloto e roll out, 
foram cumpridas. O modelo existente de dimensionamento 
e alocação também foi considerado, devido ao bom estágio 
de amadurecimento e qualidade das informações. No total, 
a amostra analisada durante a pesquisa de campo foi 
composta por 46 lojas nas praças de São Paulo e Recife.
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gerando incremento de 
vendas nas novas lojas 
atendidas; o aprimoramento 
dos relatórios de sell in e 
sell out por clientes para 
permitir a visualização de 
volumes vendidos por loja e o 
correto dimensionamento do 
tempo de permanência dos 
Promotores; a otimização 
de custos mediante 
dimensionamento mais 
preciso dos recursos de 
Promotores aplicados em 
loja; além da possibilidade de 
estudo para internalização 
de Promotores, visando 
incremento qualitativo nas 
execuções no PDV e redução 
de custos.

Entre os resultados 
obtidos com o estudo de 
TEMPOS & MOVIMENTOS, 
citado no item anterior 
como potenciais ganhos, 
estão o balanceamento 
efetivo de Promotores 
entre regiões no Brasil e de 
Promotores entre canais de 

comercialização (Atacado 
x Varejo), considerando-
se as diferentes taxas de 
produtividade em loja que 
foram medidas durante 
o projeto; a substituição 
de critérios subjetivos e 
comerciais de alocação de 
promotores por critérios 
matemáticos, baseados em 
performance real das vendas 
e demonstráveis para todos 
os clientes; a transparência 
de critérios na negociação 
sobre aporte de Promotores 
nas rodadas do Plano 
Comercial Anual (JBP) e 
inaugurações de novas lojas; 
a ampliação de bandeiras 
atendidas mediante 
realocação de promotores, 
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A GS&Consult é uma empresa de consultoria da Gouvêa de Souza especializada em varejo, 
relações de consumo, marketing e canais de distribuição.

PARA SABER MAIS SOBRE O CONTEÚDO DESTE MATERIAL FALE COM OS NOSSOS CONSULTORES:
Alexandre Machado (alexandre@gsmd.com.br)

Jean Paul Rebetez (jean.rebetez@gsmd.com.br)

CONHEÇA NOSSA EXPERIÊNCIA A PARTIR DE CASES BEM SUCEDIDOS NO MERCADO!
www.gseconsult.com.br l 55 11 3405-6666

http://www.gseconsult.com.br

