
O comportamento do consumidor
foi bastante influenciado pelo proces-
so de estabilização econômica. E as
mudanças que ocorreram com o con-
sumidor também afetaram direta-
mente o trade. "Hoje, o consumidor
vai mais vezes ao ponto-de-venda,
realiza compra fragmentada e é mul-
ticanal. Além disso, ele transita na
categoria, comprando diferentes
marcas e tipos de produtos. E tam-

bém passou a ter acesso a novos produtos, como,
por exemplo, eletrodomésticos e celulares", observa
Adriana Muratore, diretora de Gerenciamento por Ca-
tegoria e Entendimento de Compra da Unilever.

O próprio departamento de Adriana é reflexo des-
se novo momento do trade. Faz parte das estratégias
da Unilever sempre se posicionar na vanguarda
do gerenciamento de categoria e do "shopper
understanding" (entendimento de compra). "Cada
canal tem um papel a desempenhar e os produ-
tos também têm papéis, que diferem de acordo com



o canal de venda", explica. A executiva também ob-
serva que, atualmente, o varejo concorre de maneira
mais saudável. "Ele está mais profissional", acredita.

O processo de gestão de categoria foi elabora-
do para mercados concentrados e desenvolvidos.
"Mas somos responsáveis pela democratização
desses conceitos. Simplificamos o processo em
quatro passos, que podem ser aplicados no pe-
queno, médio ou grande varejo." Mesmo com o in-
vestimento da indústria para expandir esse con-

ceito, na prática há
poucos exemplos de
gerenciamento de
categoria em lojas de
menor porte. "O cal-
canhar de Aquiles
sempre foi a troca de
informação. Muitas
vezes falta parceria,
e não dá para se pen-
sar em gerenciamen-
to de categoria sem
estabelecer um re-
lacionamento basea-
do na legitimidade,
na idoneidade, na
isenção e na confian-
ça mútua", observa
Adriana. Porém, já
existem bons exem-
plos. A execut iva
lembra de alguns nú-
meros obtidos no pe-
queno varejo. "Na ca-
tegoria desodorante,
lojas de menor porte
que adotaram os
conceitos de geren-

ciamento de categoria tiveram um ganho de 60%.
Por outro lado, na categoria 'cabelo', esse ganho
varia de 20% a 30%", revela.

Para Adriana Muratore, o gerenciamento de ca-
tegoria no pequeno varejo deve ser contemplado
como prioridade em todos os elos da cadeia de
abastecimento. "Ele deve ser encarado como um
processo de gestão efetiva. Não há espaço a per-
der. Por exemplo, não se deve perder nem mesmo
15 cm nas lojas de menor porte. Se o comprador
não encontrar o produto, com certeza irá procurar

em outra loja." Diante disso, o papel
do distribuidor é fundamental. "O
canal indireto precisa oferecer um
mix eficiente, com o sortimento ade-
quado, levando em consideração a
limitação de espaço do canal de
venda", reflete. "Oferecer sete tipos
da linha Seda, por exemplo, pode
não ser adequado à região e ao
perfil do comprador local. É preciso
analisar as variações necessárias
no portfólio. Caso contrário, o ata-
cado distribuidor será responsável
por imobilizar o capital do varejista,
que ficará com o dinheiro parado
na gôndola", observa.

A executiva lembra que gerenci-
amento de categoria não é um pro-
jeto, mas um processo contínuo.
"Antes de tudo, é preciso ser idô-
neo. O distribuidor que se propuser
a desenvolver um processo de ge-
renciamento de categoria no pe-
queno varejo precisa estar consci-
ente de que analisará toda a cate-
goria em questão, com todos os
itens e marcas, independentemen-
te do fato de ele trabalhar ou não
com todos os fornecedores."

Mas o atacado distribuidor está pre-
parado para assumir esse papel? "Eu
gostaria de ser mais positiva, mas
também não posso ser ingênua. O
que vejo é o canal indireto evoluir
muito nos últimos anos. E a ABAD, a
Revista Distribuição e o movimento
ECR contribuíram muito para essa
evolução ao promover a profissiona-
lização do setor e proporcionar infor-
mações importantes sobre as neces-
sidades desse novo mercado de con-
sumo. Mas acredito que as ações pre-
cisam ser menos pontuais e muito
mais processuais. É preciso colocar
um esforço na manutenção do pon-
to-de-venda, o que deve ser feito em
parceria com a indústria e o canal in-
direto, Não dá para desfocar do pon-
to-de-venda", conclui. (T.L.)
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