
Store Solutions

Tempos de mudança: 
Táticas para um 
retalho mais eficiente  



 

         Uma nova abordagem à 
segurança 

A limitação da quantidade de manipulações 
nos produtos pode impactar a forma como os 
lineares são reabastecidos. Os consumidores 
tendem a comprar mais mas com menos 
frequência, o que pode significar que seja 
mais provável que alguns SKU’s venham em 
embalagens maiores. No entanto, a reposição 
mais rápida com menos manipulações será 
fundamental para os retalhistas, tanto por 
razões de segurança como de eficiência.

6 tendências-chave  
com impacto para o 
retalho  

 

         Manter o funcionamento da 
cadeia de abastecimento

Os retalhistas e os fabricantes terão de 
colaborar de forma ainda mais estreita para 
garantir que a oferta satisfaz a procura. 

        Rentabilidade e cash flow 

Os retalhistas vão continuar a procurar áreas 
que acrescentem valor adicional. Reduzir a 
complexidade na sua cadeia de abastecimento, 
adaptar o reabastecimento para aumentar a 
agilidade e testar novas disposições de loja 
para maximizar a experiência do consumidor, 
são apenas algumas das ações a considerar.

 

        Voltar a realizar promoções

Retomar as promoções de forma segura e 
eficaz será uma prioridade fundamental para a 
maioria dos retalhistas. Menos montagem de 
expositores em loja e merchandising utilizando 
mais expositores previamente montados e 
abastecidos de produto, prontos a colocar na 
loja, pode ser uma solução mais segura de 
fazer promoções.
 

        Impulsionar a eficiência 
operacional

A cadeia de abastecimento será tão forte quanto 
o seu elo mais fraco. Limitar as atividades não 
essenciais e introduzir mais automação pode 
ajudar a conseguir mais eficiência. As paletes 
de pooling são fornecidas com qualidade 
standard, tornando-as ideais para armazéns 
automatizados. A sua devolução é fácil de gerir 
em comparação com o modelo de troca clássico.

 

         Manter a disponibilidade de 
produto

A procura crescente de produtos básicos 
por parte dos consumidores levou a uma 
racionalização SKU’s. A eliminação de lineares 
desnecessários e a reposição dos produtos 
diretamente em paletes têm sido cruciais para 
manter as lojas com stock.

Compreender os  
desafios do mercado  
atual
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Os retalhistas e as marcas têm de satisfazer 
estas exigências crescentes, bem como 
adaptar-se às normas de segurança reforçadas, 
às entregas mais complexas e frequentes, e à 
necessidade de manter os custos operacionais 
e com pessoal baixos, enquanto geram mais 
receitas e rentabilidade por metro quadrado.

Para garantir a satisfação e a lealdade destes 
novos consumidores, tem de se certificar de 
que os produtos que eles pretendem estão 
sempre nos lineares e são fáceis de encontrar. 
As suas deslocações durante as compras 
devem ser perfeitas e eficientes, e sem 
distrações, como por exemplo atividades de 

dos consumidores 
querem que 
as compras 

de alimentos 
sejam mais 

automatizadas

dos consumidores 
querem experiências 

personalizadas

dos consumidores 
gostam de produtos 

novos  

dos consumidores 
preocupam-se com 
o impacto social e 

ambiental

O mundo do retalho está 
sob uma pressão sem 
precedentes e o digital está 
a romper com todos os 
paradigmas.

Poupar tempo Ser individual Experimentar Ser 
sustentável

28% 56% 73% 54%

As necessidades dos consumidores estão a evoluir. 
Estão a mudar o quando, o onde e a forma como fazem 
compras. Uma maior consciência sobre os resíduos e 
sobre a sustentabilidade significa que também estão a 
pensar no motivo das suas compras.

reposição desorganizadas em horas de ponta que 
resultam em corredores bloqueados. Além disso, 
os retalhistas precisam de encontrar um equilíbrio 
entre a velocidade e o tempo de permanência na 
loja. É aí que as promoções podem oferecer uma 
melhor experiência de compra e fazer a diferença 
em relação a outras lojas. 
 
Como tornar a experiência na loja o mais 
simples e gratificante possível, com 
manipulações mínimas e operações 
eficazes?
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Por que motivo 
precisa de vender 
mais com menos



É aqui que a CHEP 
pode ajudar

A CHEP tem ajudado mais empresas a mover mais 
mercadorias para mais lugares de forma mais 
eficaz do que qualquer outra empresa no mundo. 

Agora, ampliámos o nosso conhecimento sobre 
a cadeia de abastecimento na loja para oferecer 
melhor reposição e promoções mais eficazes. 

Com as Soluções de Lojas, temos uma equipa 
dedicada de bens de consumo rápido (FMCG) 
e especialistas de retalho que trabalham em 
colaboração com retalhistas e marcas europeias 
para oferecer:

Começamos pelo consumidor. Analisamos 
toda a experiência de compra, para que seja 
mais simples e mais acessível de transferir os 
produtos dos seus lineares para os cestos de 
compras dos consumidores.

soluções completas para o retalho 
mais vendas por metro quadrado 
melhor desempenho operacional
manipulações mínimas 
paletes carbon neutral reutilizáveis que 
beneficiam o planeta

4

Soluções de 
Lojas

Saiba como pode vender 
mais com menos.
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Os lineares vazios não são 
apenas vendas perdidas. 
São clientes perdidos.

6

Melhor disponibilidade 
no linear

Manter os lineares devidamente abastecidos 
é uma preocupação crescente. A mudança de 
comportamento dos consumidores significa que 
a reposição manual está a tornar-se mais difícil 
devido a uma maior pressão sobre o tempo 
valioso dos seus colaboradores.

Fundamentamos o processo de reposição na 
dinâmica da categoria, para que os consumidores 
vejam sempre um stock saudável de produtos e 
possam encontrar facilmente os produtos que 
procuram nos lineares, com menos reposição 
manual para os colaboradores da loja.

Analisando um conjunto de mais de 
65 parâmetros, incluindo a rotação de 
SKU, processos e custos operacionais e de 
manuseamento, a nossa Equipa de Especialistas 
de Soluções de Loja pode sugerir formas 
eficazes de repor e promover determinados SKU 
para obter o máximo retorno.

Reposição na loja
Automatização das atividades manuais
Implementação e realização de promoções
Distribuição retalhista – percurso na loja 
Fiabilidade dos transportadores
Entrega atempada das encomendas
Rotatividade de stock

Reposição na loja, a maior 
oportunidade de melhoria 
operacional para os próximos 
5 anos*

68%

Manipulações mínimas desde o 
armazém até à loja

Menos espaço de armazenamento 
necessário no Centro de 
distribuição 

Menos operações de seleção 
devido às possibilidades de cross-
docking 

A reposição mais rápida dos 
lineares permite poupar tempo dos 
colaboradores

Os retalhistas beneficiam de:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

*CHEP e IGD – Inquérito aos retalhistas e fabricantes globais, 2019                                 7



Ajudar uma categoria a 
crescer novamente num 
mercado em declínio 

As categorias de açúcar e farinha de um 
hipermercado italiano estavam em declínio, 
devido à ocorrência frequente de rutura de 
stock, às atribuições imprecisas de espaço 
dos SKU e à reposição manual excessiva. 
Percorrer o corredor da categoria era difícil e 
os consumidores perdiam muito tempo para 
conseguir o produto que queriam.

Depois de realizar uma análise minuciosa 
personalizada, a equipa especializada da CHEP 
recomendou uma solução pronta para exposição 
para os SKU mais vendidos que eram entregues 
diretamente na loja em meia palete e o 
planograma foi ajustado para refletir os dados 
das vendas. 

Itália, Hipermercado Resultados alcançados

Redução de 25% nos custos operacionais

(categorias de açúcar e farinha)

As vendas da categoria cresceram 
+2,69% enquanto o mercado se 
situava em -11%

Os artigos mais vendidos têm maior 
presença no linear

Menos roturas de stock devido a uma 
reposição mais simples e um nível de 
stock mais preciso 

1 – Unidade pronta para exposição em meia palete 
2 – Simulação de linear com a nova disposição 

1 2

8

Conseguir mais receitas por m2 irá 
continuar a ser fundamental para 

os retalhistas.

As Soluções de Loja da CHEP 
desenvolveram uma ferramenta de 
realidade virtual que lhe permite 
visualizar como poderiam ser as 
mudanças no espaço retalhista. 
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Menos reposição 
manual e mais retorno 
sobre as vendas

Trabalhámos com um retalhista espanhol 
para lidar com os desafios que enfrentava 
na categoria de ovos. Os produtos tinham 
uma taxa de quebra elevada e exigiam 
uma reposição manual intensa por parte 
dos colaboradores da loja para serem 
repostos. Os frequentes lineares vazios 
levaram à perda de vendas numa categoria 
essencial.

Após realizar uma análise personalizada, 
a equipa de Especialistas de Soluções 
de Loja da CHEP identificou um processo 
de reposição mais eficaz: caixas de 
ovos prontas para exposição, entregues 
às lojas num quarto de palete para 
exposição. Desta forma, os ovos podiam 
ser colocados diretamente nos lineares 
reduzindo a reposição manual necessária 
e o risco de quebras.

“ José Luis Rodríguez
Diretor de Logística, AhorraMas
 

            Com a mudança para o quarto 
de palete, ganhámos eficiência no 
processo de reposição. Também 
melhorámos a visibilidade dos 
produtos nos lineares, o que se 
traduziu num aumento das vendas.” 

 Espanha, Cadeia de supermercados

-65%

-20%

+7%

custos 
operacionais 

quebras de 
produtos 

aumento das 
vendas 

(categoria de ovos)

Resultados alcançados
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*The Trifecta Effect, Winning Shopper’s Hearts, Minds and 
Wallets (O Efeito Trifecta: conquistar o coração, a mente e a 
carteira dos consumidores) – The Nielsen Company (US) LLC, 
2019 

Promoções 
mais eficazes

As promoções na loja são difíceis de 
desenvolver e executar, mas são um 
gerador de receitas fundamental, tanto 
para as marcas como para os retalhistas. 

Se os consumidores não encontrarem as ofertas que 
procuram, isso terá um impacto na lealdade geral à loja 
e, em última análise, nas receitas das vendas.

Temos trabalhado em estreita colaboração com marcas, 
designers de cartão, empresas de co-packers e 
retalhistas para tornar a execução das promoções mais 
simples e eficaz.

Criámos uma gama de quarto de palete de exposição 
em plástico para realizar promoções de forma mais 
eficaz. Este formato tem as dimensões standard de 
60cm x 40cm, são seguras e fáceis de manusear com 
empilhador por ambos os lados.

Qual a importância das 
promoções para a escolha da 
sua loja? 

1 em cada 5 consumidores afirma 
que mudaria a escolha da loja em 
função das promoções.*

Palete 
de exposição estática  

em plástico Q+ Palete 
de exposição com  

rodas em plástico Q+ 

1

2

12

quarto de palete de  
exposição em plástico 
ESTÁTICA E COM RODAS  

Os expositores de cartão são produzidos e depois 
montados (co-packed). 

São fixados na plataforma de exposição de 
plástico apenas com um clique, através do sistema 
de fixação Blue Click® da CHEP. 

Depois são abastecidos com produtos e 
protegidos para o transporte com cartão ou 
com filme estirável. As unidades prontas para 
exposição são então enviadas através da 
cadeia de abastecimento para a loja.

1

2

3

3

Acelera a execução na 
loja devido ao tamanho 

standard 

Menos manipulações, 
sem montagem 
manual na loja 

Reduz o risco de 
quebras com o sistema 

Blue Click®

Soluções circulares 
sustentáveis

Como funcionam as promoções 
prontas a usar?
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Aumente a 
rentabilidade por 
m2 da sua loja

Trabalhámos com a categoria de cereais de pequeno-
almoço de uma cadeia de supermercados espanhola 
para gerar mais vendas, sendo mais flexíveis com a 
forma como certos produtos são expostos nos lineares e 
fora deles. 

Os Cereais de pequeno-almoço eram entendidos como 
uma categoria de destino, com possibilidades limitadas 
de aumento das vendas.

Ao utilizar os nossos quartos de paletes de exposição, 
em vez de lineares comuns, e ao colocar as mesmas 
unidades prontas para exposição fora dos lineares e em 
diferentes locais das lojas, assistimos a um aumento 
significativo das vendas.

  96%

  79%

  81%

  32%

Fora do linear

Cross-selling

Topo

No linear

Espanha, Cadeia de supermercados    
Cereais de pequeno-almoço (Clássico)

1

2

3

4

+

+

+

+

Resultados alcançados
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Disposição da loja
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Cereais à temperatura ambiente

Cereais à temperatura ambiente

Especiais

Laticínios

Especiais

Congelados

Produtos à temperatura ambiente

Produtos à temperatura ambiente

Produtos à temperatura ambiente

Saúde e beleza

Produtos para o lar

Bebidas sem álcool

Padaria

Produtos frescos

Bebidas com álcool
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Melhor execução 
no 1º dia das 
promoções.

Com a rápida expansão dos canais de 
proximidade nos últimos anos, cada vez 
mais consumidores têm mudado a sua 
rotina, estão a comprar menos e a visitar 
a loja com mais frequência.  

Após a COVID-19, as lojas mais 
próximas estão sob uma pressão 
ainda maior para fazer a reposição e 
servir os consumidores em segurança. 
Com os colaboradores a trabalhar 
em várias funções e equipamento de 
manuseamento insuficiente, a reposição 
eficiente é uma das principais prioridades.

Trabalhámos com uma cadeia de 
supermercados na Irlanda para ver 
como podia melhorar a conformidade 
promocional, gerar um maior aumento 
nas vendas e reduzir o tempo de 
montagem de uma promoção necessário 
para os colaboradores da loja. 

em conformidade com o 1º 
dia (os expositores estavam 
na loja desde o primeiro  
dia da promoção)

aumento das vendas em 
comparação com a ativação 
promocional do ano anterior

menos tempo necessário 
para montar uma 
promoção na loja 

96% 

49% 

5x 

+

“             Adorávamos que as promoções 
evoluíssem assim. Se não estava a 
vender onde o posicionámos pela 
primeira vez, pudemos deslocá-lo 
facilmente para uma localização 
melhor.”

Resultados alcançados

Irlanda, Cadeia de lojas de conveniência

(Categoria de bebidas sem álcool)

Proprietário do supermercado
Irlanda 

16

Unidade pronta para 
promoção numa 
palete de exposição 
com rodas Q+
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        Calculadora do Poder do Pooling

Através da nossa metodologia exclusiva de 
Análise dos ciclos de vida, calculamos a pegada 
exata de CO2 das nossas paletes desde a 
produção, ao longo dos seus ciclos de vida. Ter 
isto em conta, ajuda-nos a oferecer aos clientes 
transparência sobre a sua pegada ambiental 
e sobre quanto podem economizar através do 
sistema de partilha e reutilização da CHEP. 

 

       Paletes carbon neutral

O nosso quarto de palete de exposição em 
plástico Q+ é o primeiro produto com pegada de 
carbono 100% neutra no mercado. É um convite 
para que, tanto as marcas como os retalhistas, 
pensem em formas sustentáveis de promoção 
nas lojas, para reduzir a utilização dos recursos 
naturais e também as suas pegadas de CO2.

A sustentabilidade 
está no nosso ADN

 
Os consumidores agora estão melhor informados e 
dispostos a pagar mais pelas marcas que partilham 
os seus valores.

A ideia de "reutilização" tornou-se central para 
estes novos consumidores éticos. Desde sacos 
de compras reutilizáveis, à compra a granel para 
evitar embalagens secundárias, a vida sustentável 
estende-se a mais produtos e a mais categorias 
todos os dias.

A CHEP faz parte da economia de partilha e 
reutilização há mais de 70 anos. O nosso modelo 
visa "partilhar, reutilizar, reparar e reutilizar 
novamente". Chamamos a isto a economia circular.

A nossa ambição é conseguir um impacto positivo 
líquido através das nossas operações. 

Como?

       Eliminar os resíduos e a poluição

Criamos os nossos produtos para evitar os 
resíduos e assegurar um longo ciclo de vida do 
produto. Utilizamos madeira 100% certificada para 
as paletes de madeira. Estamos a ampliar ainda 
mais os limites da inovação de produtos e temos 
a primeira palete de exposição Q+ com rodas 
feita de plástico reciclado pós-consumo, ou seja, 
plástico "recolhido após o consumo".

Experimente gratuitamente aqui: 
www.powerofpooling.com

Para alcançar a neutralidade de carbono 
neste produto, investimos anualmente em 
projetos de reflorestação através da nossa 
parceria com a Natural Capital Partners.

18

A redução dos resíduos é vital para o 
nosso planeta. E também é cada vez mais 

importante para os seus consumidores.

1.7 m 2 m 2.600 m 1.3 m 1.7 m
árvores litros de água m3 de 

madeira
ton de CO2 ton de 

resíduos

CO2

Através do modelo de partilha e reutilização da CHEP, as 
cadeias de abastecimento dos nossos clientes pouparam:

 

100%
Carbon Neutral

 (2019) 
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[ back to top]

Store Solutions

A construção de um futuro melhor para os nossos 
clientes começa com a forma como colaboramos hoje.

Qualquer colaboração começa por uma conversa. 

Se quiser saber mais sobre o que as Soluções de 
Lojas da CHEP podem fazer por si, pelo seu negócio e 
pelos seus clientes, contacte-nos.

CHEP PORTUGAL
+351 214 468 100
www.chep.com/pt/pt-pt/store-solutions-key-tactics-retail-efficiency


