
ESTRATÉGIA

COMO INTRODUZIR
NOVOS PRODUTOS

Lançamentos não faltam. O que falta é critério para a escolha dos
produtos que geram mais vendas e lucros. Veja o que fazer.

POR ALESSANDRA MORITA

I dentificar os lançamentos ca-
pazes de gerar maior volume

de vendas e lucratividade, além
de fortalecer a imagem da loja
continua uma tarefa difícil para
o setor. Nada menos do que 11
mil novos produtos surgiram em
2004 - quase 25% dos 45 mil
itens ativos nas lojas-, de acordo
com a ACNielsen. Estima-se que,
desse total, cerca de 80% desa-
parecem das gôndolas até o se-
gundo ano de vida. O excessivo
número de lançamentos somado
ao alto índice de fracassos exige
das empresas ferramentas para
avaliar com eficiência quais itens
merecem ser incluídos no sorti-
mento. A rede paulista Coop, com
22 lojas, criou uma dessas ferra-
mentas de avaliação de lança-
mentos e aumentou em até 30%
as vendas das categorias às quais
os novos produtos pertencem.

Embora cada supermercado
possa desenvolver seu próprio
processo, critérios já utilizados no
mercado podem servir de parâme-
tro. Segundo Sérgio Oliveira, con-
sultor de bens de consumo e va-
rejo da AT Kearney, um bom co-
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meço é avaliar se o lançamento
está alinhado à estratégia da em-
presa ou da loja. Se a rede, por
exemplo, atende principalmente
mulheres que trabalham fora, deve
dar preferência a itens que ofere-
çam praticidade. Caso a loja este-
ja próxima a áreas comerciais,
onde as pessoas compram pratos
para o almoço, é mais interessan-
te incluir alimentos prontos, como
sanduíches e saladas de frutas.

Feito isso, o supermercadista
pode avaliar se o produto é inova-
dor - não há similares no merca-
do - ou igual a outro que já exis-
te. De acordo com Brian Harris,
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presidente da consultoria norte-
americana The Partnering Group,
a falta de inovação é uma das prin-
cipais razões para o desapareci-
mento dos lançamentos.

- A maior parte dos itens que
chega ao mercado não oferece
uma oportunidade real e nova de
escolha para o consumidor - afir-
ma Harris, cuja consultoria desen-
volveu uma metodologia de ava-
liação de lançamentos apoiada
pela associação ECR nos Estados
Unidos e no Brasil.

Para se ter uma idéia, pesquisa
da ACNielsen no mercado norte-
americano mostra que apenas
1,4% dos itens lançados é inova-
dor, enquanto 76,7% são iguais a
outros que já existem.

Para driblar o problema, a Coop
adotou uma metodologia que
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É preciso avaliar se o produto é inovador, pois a maioria
dos lançamentos não traz novos benefícios ao consumidor
segmenta os lançamentos em ino-
vador, nova versão de linha e pro-
duto novo com similares de outros
fabricantes. E, mesmo para um
item com inovação, cujas chances
de sucesso são maiores, a rede
pede à indústria pesquisas de acei-
tação do público e testes que indi-
cam o preço que o consumidor está
disposto a pagar pela novidade,
além de amostras do lançamento.

- Também analisamos o item de
acordo com o que agregará à cate-
goria: se vai inaugurar um segmen-
to, pois atende a uma nova neces-
sidade do consumidor, se será ren-
tável, se vai melhorar a imagem da
rede - explica Daniela Paulino,
gestora de desenvolvimento de
novos produtos da Coop.

A análise seguinte é entender se
o produto contribuirá para o cres-
cimento da categoria ou apenas di-
vidirá as vendas. Ao avaliar um
novo sabor de gelatina, por exem-
plo, a rede identificou que a ver-
são recém-lançada apenas rouba-
ria participação de outro item,
porque atendia a um nicho peque-
no de consumidores. Optou-se
então por não incluir a novidade
e manter no sortimento apenas as
versões e marcas já selecionadas,
que são as mais compradas pela
maioria dos clientes.

A Coop também realiza pesqui-
sas na concorrência para definir
qual será o preço do novo item.
De acordo com Daniela, a partir
dessa informação e dos benefícios
ao consumidor e à categoria, a
área de gerenciamento apontará o
melhor local de exposição do pro-

duto na gôndola: se próximo às
marcas líderes, própria, interme-
diárias ou de preço baixo.

- Pela similaridade de valores,
um produto com preço premium,
por exemplo, pode ficar próximo
à marca líder - explica a gestora.

A análise dos investimentos em
mídia também é fundamental. Se

da rede. Caso o produto já esteja
sendo comunicado, a Coop defi-
ne ações de merchandising em
parceria com o fornecedor para re-
forçar o lançamento.

Quando o produto é de um for-
necedor novo, a rede visita a fá-
brica para se certificar da quali-
dade e da capacidade de produ-

Avalie quais serão os benefícios do novo
item à categoria: gerar tráfego, lucro, fidelidade

o produto está em fase de pré-lan-
çamento, ou seja, ainda não foi
para a mídia, é interessante incluí-
lo antes de o consumidor ver a
campanha, pois contribui para a
imagem de agilidade e variedade

cão. Também levanta pesquisas
sobre a participação de mercado
do fabricante entre os concorren-
tes da mesma região. A idéia é
avaliar a aceitação do público e o
volume de vendas local.

Outra etapa é testar se os lan-
çamentos cumprem os benefícios
prometidos. Quando se trata de
uma nova versão, o teste é feito
por funcionários das áreas de mar-
keting, comercial e de loja, que
detêm conhecimento do perfil e
dos hábitos dos consumidores.
Caso seja um novo segmento, o
produto é degustado também por
clientes selecionados nas filiais.

- Só depois dessas etapas o lan-
çamento é introduzido. Mesmo
assim, passa por avaliação duran-
te três meses, quando se analisa o
papel que desempenhou dentro da
categoria: se gerou tráfego, lucro,
fidelizou público - diz Daniela,
gestora de desenvolvimento de
novos produtos.

Em novembro do ano passado,
depois dessa avaliação, a Coop
decidiu integrar ao sortimento
uma nova marca de açúcar. A
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Antes de incluir um produto, analise se ele vai elevar as vendas
da categoria ou apenas dividir participação com outro item

Teste os lançamentos
entre funcionários

e clientes
do supermercado

empresa entendeu que, embora
não fosse inovador, o produto
atenderia a um grupo de consu-
midores interessados em mais
uma marca de preço intermediá-
rio. Também viu no novo item a
possibilidade de diversificar o
portfolio de fornecedores, uma
vez que as marcas que compu-
nham o mix pertenciam a apenas
duas indústrias, cujos preços e ne-
gociações estavam alinhados. Ou-
tra vantagem foi a de rentabilizar
a categoria. Ao comprar a nova
marca por um valor menor, a rede
pode aplicar margem mais vanta-
josa. Também foram traçadas
ações com o fornecedor para esti-
mular o consumo, o que motivou
os demais fabricantes a fazer o

Na rede Zona Sul, a
introdução de novos
produtos é avaliada por
especialistas. No caso de
vinhos, por sommeliers.

mesmo. Resultado: em
dois meses, a participa-
ção do novo açúcar subiu
de 13,79% para 19,41%
- um salto de 40%.

Com 29 lojas, a rede
o Zona Sul também desen-
| volveu uma metodologia

para selecionar os produ-
tos que atendem ao seu

principal público: pessoas das
classes A e B que moram na zona
sul da capital carioca. A empresa
é uma das que enfrenta o desafio
de ter lojas com área média de
vendas de 500 m2, o que torna a
introdução racional de produtos
uma questão ainda mais crítica
para o sucesso do negócio. As
unidades oferecem em média 5
mil itens, sendo que 20% são re-
novados a cada três meses.

Qualidade, credibilidade do for-
necedor, diferenciais para o clien-
te e satisfação do consumidor são
os critérios analisados. Essa ava-
liação é feita em degustações com
a presença de especialistas como
chefs de cozinha, que opinam so-
bre os alimentos, e de sommeliers,
que respondem pelos vinhos. Com
base em pesquisas, a diretoria, que
também participa dos testes, ve-
rifica se os atributos apontados
pelo fabricante são valorizados
pelos clientes. Também analisa os
investimentos em divulgação.

- Para nós, não interessa cam-
panha em mídia nacional. O que
precisamos é de ações direciona-
das especialmente a quem fre-
qüenta nossas lojas - diz Jaime
Xavier, diretor comercial da rede.

Entre as ações valorizadas pelo
Zona Sul estão a divulgação do
novo produto em sua revista tri-
mestral distribuída aos clientes da
rede, promoções para os portado-
res do seu cartão de fidelidade, de-
gustação nas lojas e distribuição
de receitas elaboradas pelos chefs
de cozinha.

AVALIE A FIDELIDADE DO
CONSUMIDOR À MARCA

Outros pontos podem ser agrega-
dos à avaliação de um lançamen-
to. Caso da fidelidade do consu-
midor à uma marca. Ela pode im-
por resistência a marcas novas,
como aponta Cláudio Felisoni,
coordenador do Provar (Programa
de Administração de Varejo), da
Universidade de São Paulo (USP).

- Quanto menor a disposição do
consumidor em trocar de marca,
mais esforços serão necessários
para gerar experimentação - afir-
ma Felisoni.

Nesse caso, é preciso avaliar se
o fornecedor tem recursos finan-
ceiros para investir em ações de
marketing e merchandising. Um
exemplo recente é o lançamento
do sabão em pó Assim em um
mercado onde Omo mantém lide-
rança absoluta. O investimento
feito pela Assolan, fabricante da
nova marca, em publicidade e pro-
moção, estimulou a Coop a intro-
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Ao introduzir o lançamento rapidamente, o varejista aproveita os
investimentos do fabricante em mídia e melhora sua imagem

Antes de descartar um
produto, veja se ele não
estimula o consumo de
itens complementares

duzir o produto. Em poucos me-
ses, a marca atingiu 13% de parti-
cipação nas vendas da categoria.

Quando o produto é avaliado
positivamente, convém ao varejis-
ta colocá-lo rapidamente nas pra-
teleiras. Segundo Brian Harris, do
The Partnering Group, ao agir ra-
pidamente, o supermercadista
aproveita o apoio que a indústria
concentra no lançamento.

- Além disso, se o consumidor
encontra uma novidade em um
supermercado e não encontra em
outro, ele volta na loja onde viu o
lançamento. Com isso, o varejis-

ta corre o risco de decepcionar
aquela parcela de clientes que vão
sempre ao seu estabelecimento -
explica Harris.

ESTABELEÇA METAS

Uma vez incluído o produto,
Harris recomenda estabelecer me-
tas de volume, faturamento e lu-
cratividade. A idéia é comparar
tais metas ao longo de um perío-
do para validar ou não a decisão.

Para Cláudio Czapski, superin-
tendente da Associação ECR Bra-
sil, se o desempenho estiver abai-
xo do esperado, é preciso estudar
os motivos e, só se for o caso, re-
tirar o produto do sortimento.
Caso o desempenho esteja acima
das metas, convém revisar os pe-
didos e a periodicidade de entre-
ga para evitar falta de produtos.

De acordo com a regra, sempre

A Coop introduziu o detergente
em pó Assim motivada pelos
altos investimentos do fabricante
na divulgação do produto

que um item entra, outro precisa
sair da gôndola. Para isso, a reco-
mendação é o acompanhamento
periódico dos resultados de todas
as versões da categoria. A lucrati-
vidade continua sendo o critério
mais citado pelos especialistas.
Sérgio Oliveira, da AT Kearney,
defende como medida o lucro por
metro linear. Os que gerarem ren-
tabilidade menor são candidatos
a sair do sortimento. Antes de des-
cartar um item, entretanto, ele re-
comenda averiguar se a baixa ren-
tabilidade não está sendo causa-
da por estratégias equivocadas,
como precificação inadequada.
Para isso, recomenda comparar a
participação do produto no mer-
cado com a da rede ou loja. Se a
do mercado for superior, signifi-
ca que a loja precisa primeiro re-
ver suas ações para o produto.

Já Cláudio Felisoni, do Provar,
acrescenta que antes de excluir um
produto é preciso saber se ele es-
timula o consumo de itens com-
plementares, cujas vendas podem
ser prejudicadas com a sua saída.

• MAIS INFORMAÇÕES

AT KEARNEY: (11) 3040-6200
COOP: (11) 4991-9500
ECR BRASIL: (11) 3034-4012
PROVAR: (11) 3091-6045
THE PARTNERING GROUP:
www.thepartneringgroup.com
ZONA SUL: www.zonasul.com.br
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