
Encarar para vender  
 
A falta de critérios técnicos para a inserção de um lançamento dentro do ponto-de-venda faz com 
que empresas e consumidores percam no jogo de vaivém de produtos. O especialista Fábio Vaselli 
mostra como reverter esse quadro. 
 
Todos os dias, centenas de produtos são lançados pela indústria no mercado. Além de ser um 
atrativo a mais para o consumidor, é também uma forma de incentivá-lo a aumentar a lista de 
compras, aumentando as vendas do segmento. Conforme uma pesquisa divulgada pela ACNielsen, 
50% dos produtos hoje presentes nas gôndolas não existiam há quatro anos. Isso demonstra a 
movimentação de mercado que os lançamentos ocasionam no ponto-de-venda do varejo.  
 
No entanto, nem todos vão parar nas gôndolas. Em alguns casos, esses produtos não chegam ao 
ponto-de-venda justamente pela falta de critérios técnicos necessários para analisar a importância 
da inserção desses produtos no varejo. Dessa forma, acabam perdendo o consumidor, que fica 
privado do produto; o varejo, por deixar de oferecer um produto com potencial de vendas; e a 
indústria, por não ter um retorno de seus investimentos em pesquisa.  
 
Para auxiliar o varejista na análise do lançamento e de sua importância dentro da loja, a 
Associação ECR Brasil desenvolveu uma metodologia que permite avaliar com mais precisão todo 
o potencial de vendas representado por um novo produto. Nesta entrevista, Fabio Vaselli, 
coordenador do Comitê de Gerenciamento por Categorias da Associação ECR Brasil, fala sobre 
essa nova metodologia e a importância de se investir na inserção do novo produto dentro do 
ponto-de-venda.  
 
Uma pesquisa da ACNielsen diz que 50% dos produtos presentes nas gôndolas não existiam há 
quatro anos. Há um excesso de lançamentos no ponto-de-venda?  
 
Fábio Vaselli – Não diria um excesso de lançamentos, mas uma quantidade razoável de 
lançamentos e um espaço físico limitado. Ainda não há uma expansão muito grande do espaço 
físico dentro das lojas. O que acontece é justamente uma necessidade de substituição de 
produtos. Hoje, o lançamento não entra ou, quando entra, um outro produto tem de sair. Isso 
ocorre porque o espaço físico não acompanha a mesma velocidade do lançamento de produtos.  
 
Você considera que algumas vezes o varejista valoriza mais o lançamento e o produto de bom 
giro acaba sendo excluído da gôndola, prejudicando as vendas desse varejista?  
 
Vaselli – Depende do produto que ele retirar da gôndola. É necessário fazer uma análise do 
lançamento e do produto que já está incluso no ponto-de-venda. É nisso que reside o estudo que 
o grupo realizou, de forma a orientar o varejista e a indústria a desenvolver essas análises para 
saber com mais precisão onde é que estão as maiores oportunidades de se introduzir o produto ou 
não e, se for “deletar” (descontinuar) algum produto, aquele que vai dar menos impacto na loja 
por categoria. Então, nós tentamos desenvolver alguns critérios e orientações básicas para chegar 
nessa questão: como deve ser a melhor introdução, se há necessidade de descontinuar um 
produto e, se for descontinuar, a escolha daquele que traga menos impacto possível para a 
categoria.  
 
Será que com o excesso de lançamentos o consumidor se torna menos propenso a conhecer esses 
novos produtos?  
 
Vaselli – Isso varia de categoria para categoria. Existem categorias em que o cliente gosta de ver 
novidades, então há a necessidade de oxigenar e sempre ter lançamentos. Em outras categorias, 
a necessidade de sortimento não é tão grande.  
 
 



Um lançamento leva à compra por impulso?  
 
Vaselli – Eu acho que quando há um lançamento você acompanha o trabalho de comunicação do 
produto, como ações de merchandising, publicidade, atividades promocionais, degustação e, até 
mesmo, amostras do produto. Isso estimula a primeira tentativa de venda. Por isso, acredito que 
exista um certo percentual de impulso, tanto que quando se vai gerenciar um lançamento e o 
sucesso dele, você tem de medir a recompra, pois é a partir dela que se mede o sucesso do 
lançamento. O índice da primeira compra é importante, mas o da recompra é essencial.  
 
Conforme a ECR Brasil, apenas uma fração dos lançamentos chega às gôndolas. Como vocês 
chegaram a essa conclusão e por que isso acontece?  
 
Vaselli – Como já disse, a limitação física ainda é um dos problemas. Nem sempre o varejo 
identifica se aquele lançamento é interessante para a loja dele ou não. O que nós tentamos 
batalhar com esse trabalho foi que essa decisão fosse muito criteriosa e não apenas baseada no 
critério pessoal, emotivo ou financeiro. O que acontece ainda hoje é que quando há um 
lançamento, percebemos que não existia um critério de decisão. Além de decidir se o produto 
deve entrar ou não, é necessário saber se o segmento é interessante, se é adequado para o perfil 
da loja. No entanto, nós percebemos que ainda não existia isso e decidimos fazer um trabalho de 
orientação. Quando a indústria chegar com o novo produto, ela deve identificar a importância dele 
dentro da loja.  
 
Em sua visão, há lançamentos de determinados produtos que devem ser realizados em períodos 
específicos, ligados a datas comemorativas, ou não existe muito isso?  
 
Vaselli – Eu não vejo nenhuma regra para isso. Acredito que há categorias sazonais que 
obviamente deverão ser lançadas em períodos determinados, como os ovos de páscoa, o 
panetone ou o protetor solar. Essas categorias devem seguir as suas ocasiões principais de venda. 
As outras, o que pode se fazer é aproveitar seus picos de sazonalidade, não de festas ou feriados, 
mas seus picos normais.  
 
A ECR Brasil está desenvolvendo uma metodologia que permite avaliar com mais precisão todo o 
potencial de vendas de um lançamento. Como surgiu essa idéia?  
 
Vaselli – O que a gente fez, no último seminário, foi dar um conjunto de indicadores e algumas 
orientações sobre o prazo para se medir esses indicadores para chegar à conclusão se o produto 
foi lançado com sucesso ou não. A idéia surgiu porque dentro do conceito de ECR a gente tem a 
técnica chamada Introdução Eficiente de Produtos e, ao conversar com o varejista e com a 
indústria, a gente percebeu que dentro do grupo não havia padrão. Cada um determinava o 
critério de entrada do produto de uma maneira diferente. Então decidimos criar um padrão. A 
primeira prova que queríamos ter era se a quantidade de lançamentos estava sendo absorvida 
pelo mercado ou não. Então, junto com a ACNielsen, realizamos uma auditoria dos lançamentos 
na evolução dos anos e tivemos a comprovação de que a quantidade de itens disponíveis dentro 
do ponto-de-venda não variavam tanto, diferentemente dos lançamentos, que eram infinitos. 
Milhares de lançamentos para algumas categorias. Mas a quantidade de itens na gôndola 
permanecia igual. A conclusão a que chegamos é de que os itens estão sendo substituídos e a 
grande preocupação do ECR foi saber se essa substituição estava ocorrendo da melhor forma.  
 
Quais as principais descobertas com essa metodologia?  
 
 
 
 
 



Vaselli – O que o ECR criou foi um guia de orientação para que o varejista possa tomar a decisão 
de agregar o lançamento ou não de maneira mais precisa e criteriosa. Tendo menos chance de 
errar. Uma grande descoberta que tivemos com uma pequena amostra foi de que não existia um 
padrão entre as redes e nem entre compradores da mesma rede. Uma outra coisa que 
identificamos – que foi muito interessante dentro de uma outra visão da indústria que ainda não 
conhecíamos – foi o distanciamento entre as áreas comercial e de marketing. A área de marketing 
desenvolve um novo item e capacita a força de vendas para lançar o produto no mercado. O que 
acontecia é que na medição de resultados quem monitorava o sucesso ou não do produto era a 
área de marketing e a área comercial ficava sem feedback. Dessa forma, ela tinha curiosidade em 
saber se aquele lançamento tinha sido sucesso ou não. Ela era pressionada para vender, mas não 
acompanhava os resultados do produto no mercado. Então era necessário criar um processo em 
que todos os interessados tivessem acesso aos índices do lançamento.  
 
O que levar em conta na hora de lançar um produto?  
 
Vaselli – Dentro do desenvolvimento de novos produtos há um processo que começa com 
pesquisa e desenvolvimento: identificar as novas tendências de mercado, o novo cliente, 
pesquisar os hábitos do consumidor... A partir daí se desenvolve um novo conceito e 
planejamento do produto. Testa o mercado e o introduz. Mas o ECR se limitou a atuar onde existe 
a interação indústria e varejo, que é o grande objetivo da Associação.  
 
Como trabalhar um novo produto no ponto-de-venda?  
 
Vaselli – Primeiro deve-se identificar se o produto está alinhado ao perfil do consumidor de sua 
loja. Saber se esse produto vai agregar performance para a categoria. Não adianta nada colocar 
um produto que vai canibalizar uma outra parte da categoria e no resultado final se ter um 
decréscimo de vendas. De maneira geral, tem de se fazer uma avaliação para saber se o 
lançamento vai agregar negócios. O importante é que ele agregue negócios. E, quando digo 
negócios, isso varia de rede para rede. Tem rede que quer volume, outra que quer faturamento e 
aquela que deseja lucratividade. Para fazer isso é necessário uma série de análises: saber se o 
consumidor está disposto a pagar por aquele lançamento, quais as estimativas da indústria de 
resultados para aquele novo produto, analisar a canibalização dentro da categoria etc. E, então, 
se chegar à conclusão de que é importante para a loja, o varejista insere o produto. A partir daí, 
tem de tomar alguns cuidados: como fazer uma boa comunicação dentro da loja, ter sempre o 
produto em estoque, distribuir tablóides dentro do ponto-de-venda, colocá-lo em uma posição 
privilegiada na gôndola, entre outras coisas.  
 
Os produtos devem ser trabalhados da mesma maneira em supermercados, lojas de conveniência 
e pequeno varejo?  
 
Vaselli – O conceito serve para todos. O que acontece é que na fase de monitoramento é 
necessário mais recursos. O que fizemos foi desenvolver algumas alternativas para aqueles que 
não possuem recursos para investir na obtenção desses indicadores. Como, por exemplo, a 
auditoria de mercado, painéis domiciliares etc. Então temos alternativas de indicadores mínimos 
para se avaliar o sucesso desse lançamento.  
 
O que seria e como funciona o cartão de metas para avaliação de desempenho do lançamento no 
PDV?  
 
 
 
 
 
 



Vaselli – O cartão de metas deve ser desenvolvido entre a indústria e o varejo. A indústria 
geralmente chega com uma expectativa de volume que deve ser dividida com o varejo. As duas 
partes têm de sentar e decidir em quanto tempo irá se medir o sucesso do produto, por exemplo, 
em três meses ou três anos. Isso porque, depois, serão cobrados resultados, se o produto 
agregou valor para a loja ou não. A primeira coisa que orientamos fortemente é essa relação 
entre indústria e varejo. O que temos muita noção nesse trabalho é de que existem algumas 
características que têm de ser levadas em consideração para tomar a decisão de tempo, como, 
por exemplo, a freqüência de compra. Há categorias que são compradas toda semana, outras 
apenas de dois a três meses. Então é a partir desse período que deve se começar a pensar na 
medição de resultados. Essas características devem ser levadas em consideração para a decisão 
do tempo e os indicadores a serem utilizados. A ECR disponibiliza os indicadores em seu site 
www.ecr.com.br. Além disso, os varejistas podem fazer parte dos grupos de trabalho, que 
possuem reuniões mensais, por meio do telefone (11) 3838-4520.  
 
Há algumas dicas específicas para o micro e pequeno varejo?  
 
Vaselli – Bom, o que a gente dá como dica é não levar critérios pessoais, emotivos ou apenas 
financeiros para se tomar a decisão de levar ou não um produto para o PDV. As partes envolvidas 
têm de fazer uma análise mais detalhada, mais envolvente, que entenda quais são as tendências 
do segmento, quais são as tendências da categoria, para saber se aquele lançamento vai ser 
sucesso ou não. Abrir um pouco o leque de análise. A outra recomendação é de que o varejo deve 
cobrar da indústria mais orientação e informação dos produtos, para saber trabalhá-lo dentro de 
seu empreendimento. O varejo tem de analisar o ambiente macro do produto. O principal é haver 
muito diálogo entre indústria e varejo, uma relação de parceria que traga benefícios para todos.  
 
Como o pequeno varejo pode chamar a atenção da indústria para mostrar que também é um 
mercado participativo?  
 
Vaselli – Ele tem de cobrar da indústria que fornece para ele. Na verdade o pequeno varejo tem 
de cobrar daquele que é o distribuidor, daquele que fornece, porque nem todas as indústrias 
conseguem chegar até o pequeno, então utilizam-se de canais como o distribuidor para chegar 
até ele. O varejista tem de cobrar as novidades daqueles que o abastecem. Uma coisa que a ECR 
orienta é que a indústria desenvolva um broad side, que é um material explicativo do produto, 
para o pequeno varejo.  
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