
Espaço otimizado 
 
Conheça as vantagens do Gerenciamento por Categorias, uma ferramenta de gestão que pode 
deixar sua loja mais organizada e lucrativa. 
 
O ECR, sigla em inglês para "Resposta Eficiente ao Consumidor", é um movimento global que 
une integrantes da cadeia de abastecimento – como operadores logísticos, fabricantes de 
equipamentos, bancos e empresas de informática – ao varejo e à indústria. O objetivo é 
buscar padrões comuns e processos com eficiência comprovada, que possibilitem minimizar os 
custos e otimizar a produtividade nas relações em comum.  
 
De acordo com a ECR Brasil, entidade que reúne segmentos do varejo e da indústria na busca 
pela implementação de soluções na área, o ECR não pode ser encarado como um conjunto de 
ferramentas prontas e que só esperam ser implementadas. O processo de "resposta eficiente 
ao consumidor" é antes uma filosofia ou uma postura de negócios pela qual as empresas 
compartilham dificuldades, informações e buscam implantar em conjunto as melhores soluções 
dentro de seus contextos operacionais e estratégicos. 
As ferramentas de ECR são aplicadas atualmente em larga escala por países com a economia 
consolidada ou em crescimento. A redução de custos com a eliminação de processos 
deficientes chegam a 10% do volume de negócios, dependendo da cadeia de abastecimento 
considerada.  
 
Em pilotos realizados entre indústria e varejo de alimentos no país, verificou-se a redução de 
estoques de 25 para 15 dias, sendo que a falta de produtos caiu de 15% para 4%. A aplicação 
da EDI (Troca Eletrônica de Dados) reduziu o número de visitas de vendedores de 7 para 14 
dias, os pedidos com erros caíram para zero, a espera para descarga caiu de 52 minutos, em 
média, para 12 minutos. E o tempo de conferência caiu de 18 minutos para 6 minutos.  
 
Resposta eficiente ao consumidor 
 
Estratégia na qual o varejista, o distribuidor e o fornecedor trabalham em conjunto, para 
eliminar custos excedentes da cadeia de suprimentos, servindo melhor ao consumidor, o ECR 
beneficia o varejo de diversas formas. Uma delas é o sortimento eficiente, otimizando a 
produtividade dos estoques e do espaço da loja na interface com o consumidor. Isso 
proporciona uma reposição eficiente e otimiza o custo e o tempo no sistema de reposição. Com 
o aumento das opções de compra, o consumidor se mantém fiel ao ponto-de-venda.  
 
Entre as ferramentas que compõem o ECR, destacam-se a EDI (Eletronic Data Interchange), a 
Reposição Contínua, o Cross Docking, Entrega Direto nas Lojas, Emissão de Pedidos por 
Computador (CAO) e o Gerenciamento por Categorias (GC). A EDI prevê a troca de 
documentos entre empresas, através de um computador em formato padrão. Ocorre com o 
auxílio das Value Added Networks, isto é, VAN´S (redes de valor agregado).  
 
A Reposição Contínua é próxima ao conceito de Just in Time e é baseada em informações 
provenientes do ponto-de-venda. No Cross Docking, o produto passa de uma transportadora 
para a outra sem parar no local de armazenagem. A Entrega Direta mostra ganhos 
importantes na utilização combinada de entrega direta e cross-docking. Da mesma forma, a 
Emissão de Pedidos por Computador utiliza informações coletadas pelos PDVs. Por fim, o 
Gerenciamento por Categorias define a categoria dos produtos como unidades estratégicas, 
considerando sempre a vontade do consumidor, sendo uma das ferramentas do ECR melhor 
definidas e utilizadas no varejo brasileiro.  
 
Menos custos e mais resultados 
 
O Gerenciamento por Categorias é umas das ferramentas do ECR que influencia a decisão de 
compra do consumidor e transforma o varejo em uma unidade estratégica de negócios. 
Definido como um processo de parceria entre varejista e fornecedores, consiste em definir 
categorias de produtos conforme os grupos a que pertencem (beleza, limpeza, bebidas) e 
gerenciá-los como unidades separadas e estratégicas do negócio. De acordo com a definição 



ECR Brasil, o Gerenciamento por Categorias tem por objetivo aumentar as vendas e a 
lucratividade, devido aos esforços empreendidos pra agregar maior valor ao consumidor final.  
 
Focalizando as práticas de merchandising e marketing mais adequadas ao negócio e sempre 
orientadas ao consumidor, o Gerenciamento por Categorias traz benefícios para varejo e 
fornecedores, como a redução significativa de custos e melhores resultados comerciais em 
áreas fundamentais para o varejo. Entres as táticas de atuação do gerenciamento, destacam-
se o sortimento, preços, promoções e apresentação na gôndola.  
 
De acordo com o Comitê de Gerenciamento de Categorias da ECR Brasil, para que o processo 
saia do papel é necessário que o varejo e os fornecedores passem a trabalhar as categorias da 
mesma forma que os consumidores as enxergam. O processo requer investimentos em 
tecnologia da informação e os métodos exigem organização empresarial e foco. 
A boa notícia para os pequenos varejistas é que em breve o GC poderá ser aplicado na cadeia 
de negócios que envolve pequenos e médios varejistas e seus parceiros na indústria. A 
metodologia detalhada que prevê a implantação de todas as etapas da ferramenta entre os 
pequenos varejos está sendo desenvolvida por um comitê específico da Associação ECR Brasil.  
 
Etapas do Gerenciamento por Categorias 
 
Definição  
Define os itens que formarão a categoria, além da sua estrutura e segmentação. 
 
Papel  
Define a prioridade e importância da categoria e na estratégia da empresa. 
 
Avaliação  
Analisa o desempenho da categoria e identifica oportunidades de vendas, lucro e retorno. 
 
Cartão de Metas 
Define os objetivos a serem atingidos pelo fornecedor e pelo varejista. 
 
Estratégias 
Plano para cumprir o papel e as metas da categoria 
 
Táticas 
Determina as ações específicas para atingir os resultados previstos na estratégia. 
 
Implementação do Plano 
Desenvolve um plano específico e atribui responsablidades. 
 
Revisão 
Todas as etapas do processo de Gerenciamento por Categorias são baseadas em dados do 
mercado, dados internos do varejo e pequisas com o consumidor.  
 
GC sem mistérios 
Várias reportagens veiculadas na mídia mostram os resultados extraordinários do 
gerenciamento por categorias: mais faturamento, fidelização do cliente e melhor 
relacionamento entre fornecedor, varejo e consumidor. Mas, o que realmente é gerenciamento 
por categorias? Como os pequenos e médios varejistas podem aproveitar este conceito? Como 
aplicá-lo?  
 
Para entender a importância desse “bicho-de-sete-cabeças”, é necessário saber o valor que o 
consumidor tem para a indústria e o varejo, ou seja, tudo gira em torno do cliente. Tornou-se 
obrigatório oferecer um atendimento cada vez melhor e transformar uma simples ida do 
cliente ao supermercado em um momento de prazer e encantamento. Daí a importância de 
gerenciar cada categoria individualmente, pois a venda somente será realizada se a loja 
oferecer produtos no lugar e no momento correto, e de acordo com seu público. 
 



O GC não é milagroso, mas é um conjunto de técnicas que oferecem, em parceria com o 
fornecedor, uma gestão com mais eficiência, e que pode ser aplicada em empresas de 
qualquer segmento comercial, seja qual for o tamanho ou localização. Com ele, é possível que 
a indústria e o atacadista se aproximem e estabeleçam uma comunicação próxima ao varejo. 
Ganha o varejo, com o aumento do volume de vendas e do lucro e com melhor 
aproveitamento dos espaços nas gôndolas. A indústria tem vantagens com a influência nas 
decisões da categoria e a garantia de investimentos mais direcionados no comércio. Já o 
consumidor se beneficia com a maior facilidade e agilidade nas compras, com o sortimento 
mais adequado às suas necessidades e com a redução de itens em falta.  
Percebeu como o bicho-de-sete-cabeças pode se tornar uma grande ferramenta em seu 
estabelecimento? 
 
Potencial de aplicação 
 
O grande varejo nacional ainda precisa dominar melhor as ferramentas de ECR, hoje mais 
difundidas entre a indústria e distribuidores. A opinião é de André Wakamatsu, professor de 
Métodos Quantitativos da Universidade Mackenzie, co-autor do artigo "Como o Gerenciamento 
por Categorias pode influenciar o comportamento do consumidor no ponto de vendas". De 
acordo com Wakamatsu, os supermercados ainda não sabem como utilizar plenamente as 
ferramentas de ECR e o gerenciamento por categorias em particular.  
 
"Existem supermercados que possuem um banco de dados enorme, onde poderiam avaliar 
quais os produtos são mais atrativos para os consumidores, mas apenas usam os dados para 
verificar que fornecedor vende mais e com isso implementar ações dirigidas, interagindo 
apenas com esse fornecedor", diz Wakamatsu. Segundo o professor, o potencial na área é 
enorme, mas a visão empresarial ainda carece de iniciativas que unam as ferramentas em 
uma ação conjunta. "Muitas empresas ainda trabalham na base de tentativa e erro, se der 
certo eles deixam por mais tempo a ação desenvolvida. Se usassem a troca eletrônica de 
dados seriam muito mais eficientes", afirma.  
 
As empresas nacionais ainda se encontram em diferentes formas de estágio no uso das 
ferramentas de ECR. A comunicação entre varejistas e fornecedores ocorre ainda em um nível 
de relacionamento baseado em negociações de valores, vantagens recíprocas, preços e outras 
ações que não envolvem necessariamente melhores resultados de gestão. De acordo com o 
trabalho coordenado por Wakamatsu, uma das explicações seria de que as empresas não se 
sentem seguras, nem acham interessante passar informações relevantes para os fornecedores. 
 
No que diz respeito às mudanças no comportamento do consumidor no momento da compra, 
as empresas admitem que o Gerenciamento por Categorias é uma ferramenta que traz 
resultados, mas muitas ainda o utilizam de maneira primitiva, levando em conta apenas 
referenciais teóricos. Muitas vezes a forma de gerenciamento ainda é baseada apenas nas 
reclamações dos clientes, no fluxo das vendas de determinados produtos e no desempenho de 
algumas categorias. 
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