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nas gôndolas
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Estudo mostra que 90% dos

novos produtos que chegam

aos supermercados

desaparecem em

dois anos

E uma estatística assus-
tadora. Nos Estados Uni-
dos, 90% dos produtos (cerca de
20 a 30 mil itens) de várias categorias de-
saparecem dos supermercados depois de dois
anos do lançamento. A grande maioria destes novos
itens não apresenta inovações significativas para o
consumidor, que acaba se confundindo com grande
volume de produtos. Ou seja, muita complexidade
e pouca variedade efetiva para o consumidor. Essa
é a constatação de estudo feito pela consultoria
americana The Partnering Group e apresentada por
Brian Harris, chairmain da empresa, consultor de
marketing e criador do conceito de gerenciamento
por categoria, que esteve no Brasil recentemente
para apresentá-lo no seminário Introdução Eficiente
de Novos Produtos, promovido pela Associação ECR,
em São Paulo.

Harris afirma que o problema é generalizado,
acontece em vários mercados do mundo. "Os
índices variam conforme o País, mas os
fracassos dos produtos não. E todos perdem
com isso. Para a indústria, o custo é alto em
vista do baixo retorno do investimento; o varejo
perde com a introdução e retirada dos itens e
os consumidores também perdem o interesse
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com toda essa proliferação de
itens, a experiência de compra se torna menos
interessante", afirma.

No Brasil não há dados consolidados sobre o
assunto, o que gera um certo desconhecimento
do mercado, afinal quem quer divulgar iniciati-
vas mal sucedidas? Estima-se que em 2004,
dos 45 mil produtos disponíveis nos supermer-
cados brasileiros, 11 mil foram lançados no pró-
prio ano. Harris prevê que desses 11 mil, ape-
nas mil estarão nas gôndolas em 2006.

Em muitos casos, comenta, isso ocorre porque
as indústrias adotam uma posição defensiva.
Quando sentem que vão perder espaço nas
prateleiras, apresentam novos produtos em resposta
aos lançamentos dos concorrentes. Alguns varejistas
também alimentam esse tipo de estratégia porque
vêem as novidades como mais uma forma de obter
ganhos, como o enxoval, por exemplo. "Essa é uma
visão limitada, porque o custo do fracasso para o
varejista será maior que seus ganhos a longo prazo.
O varejista é muito imediatista", ressalta o consultor.

Sentindo o impacto dos custos elevados dessa
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estratégia, indústrias norte-americanas já começa-
ram a reduzir o número de lançamentos, comenta
Harris. "O gerenciamento por categoria tem ferra-
mentas que ajudam a identificar os fatores que be-
neficiam ou não os resultados de uma categoria Além
disso, nos últimos anos muitos fabricantes transferi-
ram o foco dos carros-chefes para novos produtos;
agora voltam para os carros-chefes a fim de prote-
ger as marcas fortes". No Brasil a tendência é a
mesma porque as condições são similares às norte-
americanas, de acordo com o consultor. "Percebe-
mos durante o semimário, que contou com uma par-
ticipação equilibrada de profissionais do varejo e da
indústria, uma predisposição para mudar. Indústria e
varejo estão conscientes das ineficiências", diz.

Se o produto for adequado para o pequeno su-
permercado, alerta, o atacado distribuidor não
pode demorar para comunicar a novidade. Se a
implementação for rápida as vendas
da loja podem aumentar em quatro
vezes, afirma. O gerenciamento por
categoria também auxilia nesse pro-
cesso. "Para o gerenciamento por
categoria dar certo, os agentes da
cadeia devem ter seus papéis clara-
mente definidos. Para o pequeno va-
rejo a ênfase a ser dada é
ajudar a melhorar o de-
sempenho em catego-
rias específicas, a en-
tender como ter m/x
melhor, preços, promo-
ções. O papel do ata-
cado é entregar essas
soluções", assinala.

[ Correndo atrás do prejuízo ]
Se algumas decisões forem toma-

das antecipadamente, varejistas e fa-
bricantes podem melhorar e reduzir
substancialmente os fracassos. Se-
gundo Eric Strobel, consultor da The
Partenering Group, também presen-
te no evento da ECR, é preciso unir
e traçar estratégias sólidas e bem de-
finidas para lançar produtos que
agreguem valor ao consumidor. O fa-
bricante deve ser mais criterioso e
precisa avaliar se os lançamentos
efetivamente valem a pena. Algumas

questões para reflexão são pertinentes: será
que o produto satisfaz uma necessidade ver-
dadeira do consumidor? O produto cumpre
a promessa que prega? É bom mesmo?
Vai efetivamente incrementar as vendas da ca-
tegoria e da marca?

Uma vez definida a estratégia é hora de apri-
morar o gerenciamento dos produtos no pon-
to-de-venda. O varejista precisa avaliar cons-
tantemente o m/x, selecionar quais itens co-
locará na sua loja e, se necessário, dizer não
à indústria, regra que também vale para o
atacado distribuidor. E, se o produto não
vingou, é preciso tomar decisões rápidas para
retirá-lo da gôndola.

Para Harris, o pequeno varejo pode ter bons
ganhos com novos produtos, sem abandonar,
é claro, o cuidado de selecionar o que real-

mente vende - e neste caso o atacado
distribuidor pode ajudar seu cliente a es-
colher a novidade ideal para seu negó-
cio. Segundo ele, produto novo no peque-
no varejo tem boa vantagem competitiva
porque o sortimento e o espaço são me-
nores. Além disso, o varejista de peque-
no porte tem condições de tomar deci-

sões rápidas, pois conhece muito bem
cliente, e tem flexibilidade na
apresentação das novida-
des. Harris manda um re-
cado para o pequeno vare-
jista: "monte uma gôndola
só com lançamentos. Para
uma grande cadeia isso é
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seu

muito burocrático". (D.T.)




