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Uma jornada para a Loja Perfeita 

IN
TRO
DU
ÇÃO

Você já foi em uma loja e achou 
exatamente o que desejava de forma 
rápida, fluída, e até levou algum 
produto complementar ao seu desejo 
inicial, sem precisar ficar procurando, 
ou comparando, porque o produto era 
muito bom e estava exatamente no 
lugar onde você procurou?

É essa experiência que o conceito de 
Loja Perfeita propõe. Apesar de o 
conceito ter se tornado mais comum 
no mercado e ser compreendido pela 
indústria, distribuidoras e varejo,  ainda 
é uma estratégia bastante complexa e 
nem todos conseguem ter o 
entendimento completo do que 
compreende a prática integral dessa 
estratégia. 

Neste eBook, além de indicar boas 
práticas e detalhar melhor o conceito, 
queremos te ajudar a entender a 
ligação dessa estratégia com o seu 
negócio e mostrar quais benefícios

pode te trazer, assim como mais 
resultados e sell-out. 

Para mostrar isso, nada melhor do que 
trazer cases de sucesso. Conversamos 
com profissionais de diferentes 
empresas, entre elas, Unilever, Danone 
e Pepsico pra saber o que tem 
funcionado.  

A Loja Perfeita é um projeto que pode 
transformar a gestão. Por isso, 
compartilhe com o máximo de 
pessoas que puder da sua equipe, seja 
do time de trade marketing ou 
comercial. 

Este conteúdo servirá para educar 
quem deseja ter mais conhecimento 
ou treinar o seu time, mas também 
para inspirar aqueles que já 
conhecem, porém, ainda não 
conseguem ligar o conceito à prática! 

Vamos lá? Boa leitura!
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COMO CONSTRUIR 
A ESTRATÉGIA

Nos ambientes que envolvem 
indústria, varejo e vendas, o conceito 
de loja perfeita é um objetivo comum. 
Porém, muitas companhias querem 
implantar essa proposta sem antes 
estruturar a operação e respeitar 
pilares fundamentais para chegar ao 
nível de excelência. 

A maturidade não está apenas na 
execução impecável, mas em 
reconhecer onde a empresa está, 
fazer as perguntas certas e determinar 
onde deseja chegar.   

Construir a loja perfeita é conhecer 
profundamente o shopper e colocar 
em prática exatamente o que foi 
planejado na estratégia e as 
prioridades de execução, respeitando 
uma série de indicadores. 

Apesar da perfeição estar no nome, o 
conceito é um ideal cheio de 
transformações que precisa se moldar 
constantemente, seguindo a dinâmica

do mercado e analisando o 
comportamento do cliente. O modelo 
é volátil, mas a experiência de compra 
não pode ser.

Em entrevista ao Involves Club, a 
gerente de trade marketing da 
PepsiCo, Lilian Carelli, explica que a 
responsabilidade do trade na 
construção desse trabalho é, 
especialmente, no entendimento do 
comportamento de compra nos 
diferentes canais, em cada categoria. 
“Todo o entendimento de loja perfeita 
deve ser aplicado na construção dos 
KPIs de execução do ponto de venda”, 
indica.

Na visão dela, qualquer item que não 
esteja dentro do esperado prejudica o 
resultado da categoria: “A execução 
de uma categoria de impulso é muito 
diferente de uma categoria de 
abastecimento, e a estratégia de 
execução de loja deve variar e se 
adaptar.”
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ESTRUTURAS 
FUNDAMENTAIS 

PARA A JORNADA 
DE COMPRA

A complexidade da Loja Perfeita não 
está na proposta, mas no processo. 
Há pilares fundamentais e não um 
modelo padrão. O planejamento deve 
ser baseado no entendimento dos 
estímulos que atraem o shopper e nos 
motivos que o fazem comprar. Ele 
deve ser o foco. 

Esses estímulos, que podem ser 
traduzidos como a execução dos 
canais por categoria, devem ser 
padronizados a partir de pilares que 
servem a diferentes modelos de 
negócio. É o que definirá a visibilidade 
na gôndola, como os SKUs (Stock 
Keeping Unit) serão disponibilizados 
na categoria, o posicionamento, 
inovações, lançamentos, etc. 
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PILARES DA 
LOJA PERFEITA

Presença Preço Share
Ponto 
Extra

Confere a disponibilidade 
do produto no ponto de 
venda, o mix no ponto 
natural e a execução de 
forma geral.

Pode ser avaliado se está 
precificado, etiquetado e 
dentro do range estabelecido 
pela companhia na 
negociação.

Verifica a participação do 
SKU na categoria, o espaço 
que ocupa na gôndola. 
Identifica a participação de 
mercado.

Considera a presença de 
produtos em espaços fora do 
ponto natural, ativações da 
marca e SKUs em espaços 
adicionais do PDV.
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Os principais desafios estão 
relacionados à maturidade da 
empresa e à definição de KPIs (Key 
Performance Indicator). Os pilares são 
a base, mas não faz sentido 
implementar o mesmo modelo para 
todas as lojas. O resultado virá se 
forem trabalhadas as especificidades 
a partir do contexto do ambiente. 

O especialista 
Rubens Sant’Anna 
conversou com 
a Involves
sobre o assunto e conta, neste vídeo, 
como a clusterização de PDVs é 
essencial para o sucesso do trabalho.

Assista aqui  ▷
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“
FOCO NO 

OBJETIVO DO 
NEGÓCIO

Na Unilever, uma das empresas 
pioneiras nessa metodologia de 
trabalho, a Loja Perfeita é um 
programa de execução que indica os 
KPIs para uma execução correta em 
cada loja às equipes. 

Isso inclui sortimento adequado, 
olhando aspectos de missão de 
compra, regionalização e tamanho de 
loja, a lista de inovações a serem 
positivadas, espaço em gôndola 
desejado para categoria e regras de 
posicionamento por marca ou 
produto, dependendo da ambição 
traçada.
 
Dayrane Souza, coordenadora de 
Trade Marketing e Loja Perfeita na 
Unilever, reitera que mais do que 
perguntas a serem respondidas, é 
preciso usar as próprias orientações 
do programa para, diariamente, 
garantir que todas as metas estejam 
executadas nas gôndolas. 

  A principal dica é ter foco, definir 
quais são os objetivos de negócio 
por trás de cada KPI exigido no 
programa. Numa era digitalizada, 
multifacetada e muito ágil, nunca 
foi tão necessário saber quais os 
objetivos e não perdê-los de vista, 
ainda mais em cenários em que se 
trabalham com muitas categorias”, 
recomenda.

Os KPIs precisam responder perguntas 
e indicar como melhorar produtos, 
canais e outras questões importantes 
na operação. Além de entender o 
porquê e para que, é indispensável 
acompanhar o que acontece no PDV. 
Deve ser um “ciclo virtuoso” de 
revisões.
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CICLO 
VIRTUOSO 
DA LOJA 
PERFEITA

Quais perguntas 
quero responder?

É para quem, onde 
e por quê?

Como obter essas 
respostas?

Mensure e siga revisando as 
métricas e KPIs.
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Se uma estratégia for muito 
engessada a empresa pode 
perder espaço, influência e 
vendas. 

Na visão de Dayrane, só é 
possível acompanhar a 
dinâmica do mercado com 
“estrutura ferramental”, uma 
agenda de discussão sempre 
ativa na área de trade 
marketing e, sobretudo, 
engajamento de quem está 
nas lojas, atenção em 
capturar as mudanças 
rapidamente e promover as 
alterações necessárias. 

“  Deve ser prática mensurar e 
revisar a estratégia. Fazendo 
isso aprendemos, 
enxergamos em resultados e 
sentimos o quanto a 
implementação do planejado 
está ocorrendo e quais são as 
oportunidades que temos 
para melhorar. Loja Perfeita 
deve ser um verdadeiro 
termômetro de resultados", 
afirma Dayrane.

Conheça Loja Perfeita
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UM PLANO 
ESCALÁVEL, 
PRODUTIVO E 
INTELIGENTE
Em alguns casos a empresa tem os 
pilares básicos bem definidos, entende 
a importância de cada um e até 
arrisca estabelecer KPIs. Porém, na 
execução pode perceber que a 
política de preços não é a ideal ou que 
a forma como mede seu share não é 
melhor, entre outras contrariedades 
que surgem.
 
Isso pode ocorrer quando não há uma 
estrutura de crescimento definida que 
impulsione a empresa, ou seja, as 
fundações dos pilares não estão bem 
firmadas. Observando essas dores e o 
potencial para auxiliar o 
desenvolvimento mais rápido de seus 
clientes a Involves criou uma 
metodologia com base em três

O time já entende que sua equipe está 
em campo, onde e como faz. Agora é 
preciso entender como medir essas 
informações, quão inteligentes são as 
decisões sobre os dados coletados em 
campo.

É um ciclo - o processo pode ir e vir, de 
acordo com o que apontam os 
indicadores - que precisa ser revisto e 
revisitado constantemente, sendo 
amadurecido de acordo com a 
maturidade da operação. 

diretrizes para a construção da loja 
perfeita: produtividade, execução e 
inteligência. 

As dores primárias geralmente estão 
relacionadas à cultura e 
produtividade. Faltam informações 
básicas sobre onde o promotor está, 
quais ferramentas usa e, às vezes, até 
pessoas especializadas na área. 

Nesta etapa são alinhadas as 
expectativas. Quando isso é vencido, a 
equipe vai evoluindo, alcança mais 
maturidade e o foco se torna a 
qualidade. Porém, acaba conhecendo 
novos tipos de dores.

A companhia já sabe que o promotor 
está em campo e agora precisa saber 
como se dá esse trabalho no ponto de 
venda. É um processo de 
autodescobrimento. Quando a 
compreensão sobre como é feita a 
execução for superada, o próximo 
passo é pensar em inteligência.
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DESAFIOS DA 
IMPLANTAÇÃO

A Loja Perfeita traz dinamismo, capilaridade e melhor 
distribuição de tarefas. Mas ainda há muitos desafios, da 
indústria especialmente, para implementar esse conceito e 
atestar a relevância da área de trade marketing nesse 
processo 

Sem o trabalho colaborativo não funciona. A indústria precisa 
direcionar esforços em entender profundamente suas 
categorias e, a partir desse entendimento, trabalhar com o 
varejo, que tem o domínio da loja, aplicando cada conceito 
de execução.

Na Danone Nutricia as áreas de vendas, trade e marketing 
trabalham de forma integrada, além de acompanhar o 
trabalho de campo com o Involves Stage. Alessandra Mutti é 
analista de execução da empresa e explica que todas as 
informações coletadas são compartilhadas. Nada é coletado 
em vão, cada área absorve o que precisa e os indicadores de 
loja perfeita dão o norte para vários tipos de ação.

“Essa integração entre as áreas faz com que a gente seja os 
olhos da companhia no PDV. Nós, como execução, temos o 
dever de expor para quem tem alguma ação direta no ponto 
de venda, seja a área comercial ou de trade, se o que eles 
estão negociando está realmente implementado e eficiente 
em campo”, considera Alessandra. 

Para o gerente regional de execução Denilson Duarte, o maior 
desafio é criar oportunidades no PDV e “conseguir convencer 
a loja e os negociadores de que essa estratégia realmente 
tem o intuito de melhorar experiência do cliente e gerar 
sell-out é um dos trabalhos mais árduos”. Além, é claro, de 
enfrentar a ruptura, maior vilã da execução.

Ele já passou por empresas como Ambev e BRF, trabalha há 
mais de 15 anos com trade marketing e vendas. Hoje na 
Danone Nutricia, Denilson reforça a importância da 
disponibilidade no ponto de venda e da experiência 
satisfatória do cliente.
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CRIAÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA DE 
LOJA PERFEITA

O que dificulta O que motiva

● Falta de apoio dos líderes de outras áreas, 

além do trade ;

● Falta de engajamento de promotores;

● Olhar e ações imediatistas, apenas 

operacionais, sem uma estratégia definida;

● Decisões de diretores sem alinhamento com 

o time e o objetivo estratégico da empresa;

● Não ter uma ferramenta de tecnologia que 

suporte a operação.

● Falta de informação que levam a decisões 

erradas e, consequetemente, à perda de 

confiança na área;

● Falta de métricas claras e relatórios sem 

propósito;

● Relatórios com erros que levam a tomada 

de ação errada;

● Falta de dados confiáveis sobre a operação 

em campo.
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muitas vezes, depende também do comprometimento de 
distribuidores. Por isso a estratégia de Loja Perfeita não se 
restringe apenas à relação indústria-varejo. 

Klécya Silva, supervisora de trade marketing na Cardeal, 
distribuidora da Mondelez em Pernambuco, trabalha com 
Loja Perfeita pelo Involves Stage e consegue mensurar a 
evolução de cada PDV, identificar oportunidades e 
acompanhar inconsistências nas informações levantadas 
pelos auditores da indústria. 

O TRABALHO  
COLABORATIVO,

Além de alavancar o sell-out do canal, a equipe consegue 
estreitar o relacionamento com varejistas e contribuir no 
plano estratégico da indústria. 

"O que não é acompanhado, não pode ser mensurado. Uma 
ferramenta como o Involves Stage oferece total confiança. 
Nosso coordenador de merchandising observou crescimento 
de 37% após a utilização da ferramenta no programa Loja 
Perfeita", lembra Klécya.
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CONHECIMENTO 
PROFUNDO DO 
SHOPPER = 
SELL-OUT
A prática da loja perfeita é baseada no engajamento da 
equipe. O foco no sell-out deve ser a meta de todos. Isso faz 
com que todos façam parte do resultado também. 

Na Fini, o trabalho de Loja Perfeita realizado há dois anos, 
somado à solução do Involves Stage, aumentou indicadores 
e hoje 97% dos roteiros são cumpridos. 

O indicador de pesquisa, que tinha alcance de apenas 30%, 
chegou a 90% em 30 dias. Foi possível mensurar indicadores 
de forma individual e medir conquistas de maneira 
quantitativa e qualitativa.
 
Na Unilever, fazer uma pontuação unificada com tantas 
categorias diferentes é um desafio, mas a coordenadora de 
trade e loja perfeita afirma que não há fórmula mágica, nem 
verdade absoluta. 

“O programa apresenta como principal resultado alinhar as 
expectativas de negócio com quem está operando o PDV. 
Loja Perfeita é uma espécie de bússola que indica o caminho 
para onde queremos chegar. Com metas claras e assertivas 
a operação melhora e consequentemente os resultados 
vêm”, garante Dayrane.
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Criar estratégias e pilares sem observar a realidade, sem 
ouvir, ver e acompanhar o que acontece em campo é 
trabalho perdido. Ao pensar na aplicação do conceito, é 
fundamental conhecer o ponto de venda, o shopper e instruir 
a equipe sobre as prioridades de execução. 

Tenha certeza da sua estratégia, revisite constantemente os 
objetivos e mantenha o ciclo virtuoso ativo. Experimente 
trabalhar com uma operação parametrizada e bem 
segmentada com Loja Perfeita e veja o sell-out crescer. 
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SAIBA MAIS

EXECUÇÕES PERFEITAS VENDEM MAIS.
 Acompanhe os indicadores de execução no PDV, 

oriente sua equipe e dê um show de sell-out!
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