
Pesquisa da LatinPanel reve-
la que o consumo de iogurtes,
bebidas à base de soja, sobre-
mesas prontas, sucos e loções
de pele, entre outros itens que
normalmente não fazem par-
te da lista de compras das fa-
mílias de baixa renda, tiveram
crescimento expressivo no
ano passado e mantêm o rit-
mo em 2008. De acordo com o
instituto de pesquisa, o au-
mento das despesas com pro-
dutos "mais elaborados" ocor-
reu porque os domicílios pas-
saram a consumir produtos
classificados como supérflu-
os", ou seja, fora da cesta bá-
sica, em maior quantidade ou
com mais freqüência.

Os gastos com iogurte, por
exemplo, aumentaram 32%,
com bebidas à base de soja,
27%, com leite fermentado,
21% e com sobremesas pron-
tas, 20%. Mas não foram ape-
nas os alimentos que passa-
ram a ser transferidos com
mais freqüência da pratelei-
ra para os carrinhos de su-
permercado. A compra de
itens de beleza também cres-
ceu: cremes e loções, 12%, e
colônias, 5%. O estudo da
LatinPanel mostra ainda que
o tíquete-médio passou de R$
9,62 em 2006 para R$ 10,51

no ano passado, e o gasto
médio das famílias aumentou
4% na comparação com o
ano anterior.

Se as notícias são excelen-
tes para o varejo, o balanço de
cada negócio vai mostrar
quais redes ou lojas surfaram
nessa onda de aumento de
consumo e tiveram faturamen-
to maior ou aumento das ven-
das das categorias que englo-
bam os "supérfluos". Para
aproveitar da melhor forma
possível os movimentos do
mercado atual, o supermerca-
dista deve permanentemente
acompanhar, bem de perto, a
capacidade do "bolso" e o es-
tilo de vida das pessoas em
geral e do público da loja, em
particular. O gerenciamento
por categorias tem sido o prin-
cipal instrumento utilizado
por muitas das redes vence-
doras, em todo o mundo, para
captar essas informações e
reagir em tempo às mudanças.
A ferramenta de ECR possibi-
lita adequar, de acordo com a
necessidade, o sortimento e o
ponto-de-venda como um todo,
desde o layout e a ambienta-
ção até a exposição dos pro-
dutos. Neste caso, ela pode
ter alterações ao longo de um
único dia, da semana ou do

mês, de acordo com os fre-
qüentadores da loja.

A Associação ECR Brasi l
colocou à disposição dos su-
permercadistas, a partir do
ano passado, o Manual de Ge-
renciamento por Categorias -
Metodologia Simplificada, dispo-
nível para download gratuito no
site www.ecrbrasil.com.br. O ma-
nual permite que se conheça o
conceito, traz as recomendações
necessárias para colocá-lo em
prática e fornece o passo a pas-
so para avaliar, implementar e
monitorar todas as etapas de
introdução do gerenciamento
por categorias.

A entidade também tem
uma programação de cursos
sobre o tema - veja as próxi-
mas datas no site da associa-
ção - e, em parceria com a Es-
cola Superior de Propaganda
e Marketing (ESPM), abre as
inscrições para o Programa
Avançado em Gestão de Cate-
gorias, para formar executivos
e profissionais para atuarem
na área em empresas fabrican-
tes ou em redes varejistas. In-
formações podem ser obtidas
no site www.espm.br ou pelo
telefone (11) 5081-8225.
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