
NEM SEMPRE O ÓBVIO
É O QUE VENDE MAIS

As experiências de supermercados provam que não basta ter bom
senso na hora de definir o mix e a exposição. Para gerenciar a
categoria de maneira eficaz é preciso realizar muita pesquisa.

POR ADRIANA CARVALHO

esponda rápido: em uma loja
freqüentada por clientes de

baixa renda, os biscoitos mais ven-
didos são os de tamanho econômi-
co com preço mais baixo? Ofere-
cer descontos em um biscoito tipo
champagne é uma boa estratégia
para atrair mais clientes para sua
loja? O melhor local para expor
pães de mel é na área de pães?

Se você respondeu sim para es-
sas perguntas, está na hora de re-

coitos, após iniciar o gerenciamen-
to por categorias. Ele conta que,
antes disso, a rede dedicava um es-
paço grande às embalagens de 400
gramas, com marcas de primeiro
preço, já que o público das lojas é
formado principalmente pelas clas-
ses C, D e E. Ao avaliar opiniões
de clientes e de realizar pesquisas
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na concorrência, percebeu que a
estratégia estava errada.

- Nossas lojas ficam em bairros
pobres. Os clientes vão ao merca-
do com o dinheiro contado, muitas
vezes para comprar o básico: arroz
e feijão - diz Laurindo, acrescen-
tando que, embora uma embala-
gem de bolacha de 400 gramas te-
nha um custo/benefício melhor
do que um pacote de 170 gramas,
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ver os seus conceitos. O gerenci-
amento de biscoitos realizado por
redes de supermercados, de for-
ma independente ou em parceria
com indústrias, prova que nem
sempre o que parece óbvio é o que
dá melhor resultado.

Foi o que observou Vicente
Laurindo, gerente comercial da
rede Lopes, com 12 lojas em
Guarulhos e em bairros da perife-
ria de São Paulo e que em 2004
registrou crescimento de cerca de
10% no volume de vendas de bis-
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CATEGORIA

A rede Lopes visita oito lojas concorrentes todos os meses para
comparar o mix de produtos, preços e exposição na gôndola

o preço nominal desse produto é
maior do que o do pacote menor.

Laurindo explica que o consu-
midor leva o produto da embala-
gem menor, mas que pode pagar
naquele momento, mesmo saben-
do que no final das contas está to-
mando prejuízo. A rede então man-
teve só uma marca de bolacha com
400 gramas e aumentou a oferta
dos pacotes menores.

Munidos com palm tops, dois
funcionários do Lopes visitam
oito competidores por mês para
comparar mix, preços e posiciona-
mento em várias categorias.

- As avaliações em biscoitos
mostraram que tínhamos produtos

com preços muito acima do mer-
cado e outros que estavam com
desconto excessivo - diz Laurindo.

O Lopes também estreitou o re-
lacionamento com fabricantes
como a Danone.

- Nós queríamos ampliar nos-
so leque de produtos e eles tinham
como objetivo aumentar a distri-
buição na cidade de Guarulhos,
SP. Conseguimos negociar preços
melhores, incluímos novos itens
nas gôndolas e nos folhetos de
oferta. O resultado foi um aumen-
to do volume de vendas de 19%
em um ano - conta Laurindo.

Outra rede que realizou de for-
ma independente o gerenciamen-
to de biscoitos foi a Coop, com
22 lojas no ABC e cidades do in-
terior de São Paulo. Os resultados
obtidos em 2003, um ano após o
trabalho, foram surpreendentes: o
volume médio de vendas men-

CONSUMIDORA: "ESCOLHO O MERCADO QUE AGRUPA OS BISCOITOS POR TIPO"

mercadinho perto de casa. Na compra maior, incluo
20 pacotes de Traquinas Meio a Meio para meu neto,
dez pacotes de Negresco para meu filho e quatro
pacotes de Club Social para mim e meu marido,
que estamos de regime", conta a dona de casa.
Confirmando o que as pesquisas de gerenciamento
por categorias constataram sobre a árvore de
decisão do consumidor, dona Roseni diz que prefere
os hipermercados que expõem os biscoitos por tipo
e não por marca. "Eu fazia compras em dois
hipermercados. Mas passei a comprar com mais
freqüência naquele que coloca os biscoitos do
mesmo tipo agrupados no mesmo local. É difícil
encontrar o que quero nos supermercados que
organizam por marca. Nesses eu preciso andar mais
de uma ponta a outra da prateleira para achar o que
procuro", diz Roseni. Questionada sobre o peso das
promoções em sua decisão de compra, Roseni
afirma que elas podem levá-la a experimentar outras
marcas apenas quando a compra é para ela e seu
marido. "Não troco de marca nos produtos que
compro para meu neto. Ele só gosta desse tipo de
bolacha e nem adianta insistir com outro", conta ela.

Na casa de Roseni Aparecida Portugal
Cabral, em São Paulo, não podem faltar

biscoitos. Só o neto, Lucas, de 9 anos, consome
quase um pacote de bolachas recheadas por dia.
"Faço geralmente uma compra para o mês em um
hipermercado e depois compro o que falta no
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Um ano após o gerenciamento por categoria, a Coop colheu
os resultados: o volume médio de vendas cresceu 12% ao mês

sais cresceu 12%. O faturamento
aumentou 55% e o lucro bruto
médio, cerca de 25%. Com as mu-
danças, a categoria passou do ter-
ceiro para o segundo lugar em vo-

lume de vendas na rede.
O primeiro passo foi

fazer entrevistas com os
clientes para conhecer
seus hábitos de compra e
definir a árvore de deci-

são. Segundo o coordenador de
desenvolvimento comercial, Cel-
so Furtado, dois funcionários do
setor de atendimento ouviram du-
rante quatro dias 300 clientes.

- Com a pesquisa comprova-
mos que o critério principal para
a escolha dos biscoitos é o tipo do
produto e não a marca - diz ele.

Entre as perguntas feitas aos
clientes, a Coop incluiu uma ques-
tão sobre quais produtos os con-
sumidores associavam à catego-
ria. Entre os itens citados estava o
pão de mel, que até então era co-
locado na área de pães. A Coop
levou o produto para a área de bis-
coitos e elevou as vendas de pão
de mel em nada menos que 150%.

- Avaliamos números da con-
sultoria ACNielsen e também de
nossas vendas e decidimos dar

PERFIL DO MERCADO: RECHEADOS DOMINAM VENDAS

A categoria de biscoitos está
entre as principais fontes de
faturamento dos supermercados.
Segundo os dados recentes da
ACNielsen, em 2003 o auto-
serviço movimentou cerca de R$
3,7 bilhões. Em volume, no ano
passado foram vendidas cerca
de 830 milhões de toneladas,

número 1,9% superior ao de 2003,
de acordo com pesquisas citadas
pelos fabricantes. Os segmentos
que mais cresceram em volume
foram o de rosquinhas (20,4%),
seguido dos biscoitos tipo wafer
(7,1%), dos cookies (5,2%) e
champagne (4,1%). Por outro lado,
os que apresentaram pior

desempenho foram as
embalagens de até 300 gramas
de biscoitos misturados
(94,3%), seguidos dos biscoitos
cobertos/palitos (19,6%) e dos
importados (11,7%). A maior
fatia das vendas de biscoitos é
dos recheados, que dominam
quase metade do mercado.
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CATEGORIA

A Kraft recomenda aproximar as áreas de biscoitos e de
bomboniere para aumentar as vendas das duas categorias

mais espaço para biscoitos salga-
dos finos como Club Social, e sal-
gados especiais como biscoitos in-
tegrais e da linha saudável. Antes
eles ocupavam um módulo de
gôndola e hoje ocupam dois - diz.

Ainda na questão de exposição,
a Coop fez estudos sobre o fluxo
de clientes na loja e posicionou as
marcas líderes e as de primeiro
preço no final dos corredores para
incentivar os consumidores a per-
correr toda a seção.

- Já na definição do mix, demos
uma atenção especial às preferên-
cias regionais. Nas cidades do inte-
rior, as marcas Aymoré e Panco são
muito mais vendidas do que em São
Paulo. Isso não se deve ao preço
mas aos costumes e ao gosto do
consumidor dessas localidades -
afirma Furtado.

O gerenciamento de biscoitos
na Coop contou com a aprovação
dos clientes. Pesquisas realizadas
seis meses após as mudanças

mostraram um índice
de aprovação de 92%.
Outro indicador do su-
cesso foi a redução do
inventário de estoque
em 55%: com a análise
dos dados gerados no
checkout sobre vendas,
tipos e versões dos pro-
dutos, a rede identificou
o giro de cada item. Fez
ajustes para adequar os
espaços nas gôndolas, e

reduzir estoques e a ocorrência
de rupturas.

PARCERIA COM
A INDÚSTRIA

O gerenciamento por catego-
rias também pode ser feito em
parceria com as indústrias.

- Nós realizamos muitas pesqui-
sas sobre os hábitos de compra do
consumidor e mantemos parcerias

com diversas redes de supermerca-
dos - afirma Matias Paiva, gerente
de trade marketing da Kraft.

Segundo a gerente de cookies da
indústria, Roberta Cascione, en-
tre as orientações dadas aos su-
permercadistas, uma é a de apro-
ximar as áreas de biscoitos e de
bomboniere, para aumentar as ven-
das das duas categorias. Uma loja
considerada pela Kraft como mo-
delo no gerenciamento de biscoi-
tos é a do Carrefour Villa Lobos,
em São Paulo.

Segundo o gerente de setor,
Clayton Gusmão Machado, o ge-
renciamento de biscoitos na rede
começou em novembro de 2004. A
rede aumentou o espaço dos salga-
dos finos e agrupou os recheados
infantis em uma gôndola reservada
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CATEGORIA

A Bauducco orienta o auto-serviço a concentrar promoções
de preço em geradores de tráfego, como recheados e crackers

só para esse fim. Com forma-
to diferenciado, mais baixo
que as prateleiras convencio-
nais, esse modelo de gôndola
fica no meio da área de biscoitos,
dando a sensação de espaço ampli-
ado e facilitando o manuseio dos pa-
cotes pelas crianças. A técnica da
exposição casada também é muito
usada: sucos em pó ao lado de bis-
coitos infantis e café instantâneo
perto de torradas. Como o gerenci-
amento de biscoitos na rede Carre-
four é recente, os resultados ainda
não são conhecidos.

A Bauducco treina a equipe de
vendas para que eles atuem como
consultores do auto-serviço.

- Damos orientações bastante
detalhadas para que o supermer-
cadista atinja três objetivos nessa
categoria: atrair maior tráfego
para a loja, aumentar o lucro e ele-
var o número de transações - diz
Analícia Mauger Toledo, gerente
de trade marketing da Bauducco.

Os tipos de biscoito geradores
de tráfego são os recheados (que

representam 50% do mercado to-
tal de biscoitos), as bolachas do
tipo Maria e Maisena, os crackers
salgados e as rosquinhas. Para
atrair os consumidores para a loja,
Analícia recomenda que o super-
mercadista mantenha preços iguais
ou um pouco abaixo da concorrên-
cia no caso desses produtos.

- Eles não precisam ocupar os
locais de maior destaque na
gôndola, uma vez que o consumi-
dor já vai à loja com a intenção
de comprar esses biscoitos. Po-
dem, aliás, estar em locais como
o final do corredor para estimular
o cliente a passear por toda a se-
ção - diz Analícia.

Os biscoitos do tipo wafer,
amanteigados e salgados finos
são produtos que geralmente não

estão na lista de compra dos con-
sumidores, mas que são coloca-
dos no carrinho por impulso.

- Esses biscoitos devem ocupar
os locais de maior destaque nas
gôndolas para chamar a atenção
do consumidor, mas não precisam
ter preços muito mais baixos do
que a concorrência. As vendas não

são prejudicadas mesmo que o
preço esteja até 5% superior ao
dos competidores - comenta
Analícia.

Os geradores de lucros são
aqueles com maior valor agre-
gado (como o champagne).

- Eles merecem lugar de
destaque na gôndola, mas não

devem ser alvo de promoções,
pois os consumidores desses pro-
dutos não são tão sensíveis a pre-
ços. Não trocam esse produto por
outro para fazer sua receita. O su-
permercadista não deve gastar sua
munição com ofertas nesse seg-
mento. Promoções de preço são
mais eficientes no segmento de
geradores de tráfego - diz ela.

Os ensinamentos das redes e
das indústrias mostram que ainda
há muito a ser explorado na cate-
goria: vale a pena investir em pes-
quisas e no gerenciamento.
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Estar sempre atento aos novos produtos que chegam ao
mercado é essencial para o bom gerenciamento de biscoitos
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