
umentar as vendas. Ter mais
lucros. Estimular a compra
por impulso. Oferecer sorti-
mento tão variado quanto as
necessidades de seus consu-

midores. Reduzir a ruptura.
Estabelecer regras para a in-

trodução de novos produtos. Tudo isso pode ser resul-
tado de um projeto bem feito de gerenciamento por
categorias (GC), realizado em super ou hipermerca-
dos com a participação das indústrias. "O auto-servi-

ço conhece bem seu consumidor,
suas necessidades e hábitos. Já as
indústrias têm informações com-
plementares. Elas investem em
pesquisas com o shopper (a pes-

soa responsável pelas compras dos
produtos) e em estudos de mer-
cado, detêm conhecimento so-
bre as categorias, como árvore de
decisão e atributos valorizados",

explica Wagner Picolli, gerente de
GC da Nielsen. Outra alternativa

adotada pelos varejistas é aplicar a
ferramenta apenas com a ajuda de
consultorias, como você verá nos
exemplos desta reportagem.
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Fazer GC é mais do que organi-
zar a categoria. O gerenciamento
também ajuda a empresa a alcan-
çar seus objetivos estratégicos e fi-
xar a imagem que deseja na mente
dos consumidores. Imagine, por
exemplo, que você seja dono de
uma rede com três lojas em Goi-
ás, local que está crescendo em

demografia e em poder aquisitivo.
Depois de uma pesquisa informal

com clientes, você descobre que
ainda há pouca oferta de produtos
integrais, orgânicos e "saudáveis"
a preços acessíveis na região.

Por conta disso, resolve transfor-
mar sua loja em destino para essas
categorias, que - além de grande
interesse do público - têm alto va-
lor agregado. Em outras palavras,
isso significa que, quando o cliente
quiser comprar esses produtos, ele
deverá lembrar-se imediatamente
de seu supermercado e se deslocar
até lá para adquirir esses alimen-

tos. A idéia é boa, mas como fazer
isso? Com um bem planejado pro-
cesso de GC, que pode começar na
definição das categorias a ser ge-
renciadas, passando pela identifi-
cação de quais segmentos e SKUs
integram cada categoria, inclusão
e exclusão de produtos, até pre-
cificação, promoção, exposição e

ambientação.
Quer saber como isso acontece

na prática? SM apresenta a seguir
dois exemplos de redes de portes e
regiões diferentes que implemen-
taram o GC. Embora elas tenham

optado por fazer o gerenciamento
sem a ajuda da indústria, é possível
procurar os principais fornecedo-
res se o varejista quiser. Aprenda
com a experiência dessas redes.

SUPER IMEC
Vendas de sucos crescem 70%

Depois de fazer um gerenciamen-

to de espaço para a categoria de
sucos prontos e definir o plano-
grania (desenho que ilustra a ex-
posição de cada item na gôndola,
como posição e número de fren-

tes), a rede gaúcha decidiu que o
ideal seria dar uni passo além. Era
hora de implantar o GC.

Para iniciar a empreitada, o Su-
per Imec procurou a Nielsen, par-
ceira em outros projetos, e buscou

informações em mais duas fontes:
no banco de dados da rede, por
meio do qual foi possível conhecer
o comportamento do shopper e o

histórico de vendas, e nas edições
especiais do "Guia de Categorias"
de SM, para encontrar dados como



árvore de decisão do shopper e os
atributos valorizados na categoria.

Uma vez identificadas as infor-
mações iniciais, corno estatísticas
de vendas da empresa e do merca-
do, partiu-se para o segundo pas-

so: a definição do que seria con-
siderado suco pronto pela rede. A
categoria incluiria, por exemplo,
concentrados ou bebidas de soja?

Cada rede pode definir um

agrupamento de produtos de acor-
do com o hábito ou momento de
consumo. Isso passa por estabe-

lecer a extensão do mix e quais
versões farão parte da categoria.
No caso do Imec, conta Cristian
Bergesch, responsável pelo GC na
rede, foram identificadas as defini-
ções da categoria de sucos prontos
que existiam no mercado. No final,
decidiu-se pela inclusão das bebi-

das de soja saborizadas. "A versão
saborizada tem comportamento de

compra parecido com o de sucos
prontos. Por isso, colocamos os

dois juntos e a versões não sabori-
zadas de soja, com o leite", explica.

O passo seguinte foi definir o mix
de cada loja. Para isso, o Imec divi-
diu as filiais em três grupos diferen-

tes. Em um grupo de lojas, a rede
cortou o número de marcas. Em
outro, acrescentou opções. "De um
dos grupos, retiramos uma marca
de preço baixo e incluímos um suco
importado da Argentina. Das lojas
de outro grupo, também retiramos
um produto de preço baixo, pois
negociamos preço melhor de outra
marca", conta Bergesch.

Segundo ele, todas as lojas ofe-
recem um produto de primeiro
preço, de um a três de custo in-
termediário e pelo menos mais
um posicionado no segmento pre-
mium. Com isso, além de atender
o consumidor e garantir varieda-
de, a rede evita o acúmulo de mar-
cas que embute custos tanto para
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consumidores quanto para a rede.
"Para o varejo, muitas marcas de
um mesmo tipo de produto exigem
o esforço da equipe de compras,
que tem de fazer diversos peque-
nos pedidos a vários fabricantes.
Já o consumidor arca com o custo
psicológico de ter de escolher en-
tre muitos produtos que oferecem
benefícios iguais", analisa.

Novo mix, novo layout na gôn-
dola. Afinal, não basta ajustar o
mix, é preciso expor os produtos
de forma a valorizá-los e garantir
que a estratégia traçada pela em-
presa seja reproduzida (e mantida)
nas prateleiras.

No Imec, os objetivos eram au-
mentar o tíquete médio e a renta-
bilidade. Por isso, os sabores pas-
saram a ser expostos na vertical
e as marcas na horizontal, como
indica a árvore de decisão. "Com
isso, privilegiamos os SKUs que
trazem mais rentabilidade", ex-
plica Bergesch. Antes, as marcas é
que eram organizadas na vertical.

OS RESULTADOS
Vendas maiores e ruptura menor

A rede registrou aumento de ven-
das na categoria em todas as lojas,
com desempenhos que chegaram
a espetaculares 70% de crescimen-
to. Parte desse aumento deveu-se,
segundo Bergesch, à comerciali-
zação de 36 SKUs que não tinham
venda expressiva antes do geren-
ciamento por categorias. "Colocar
os produtos no lugar certo dentro
das lojas favoreceu itens que po-
deriam vender mais ou garantir

maior lucratividade para a empre-
sa. Ao fazer isso, atingimos os ob-
jetivos traçados", afirma o respon-
sável pela área de gerenciamento

por categorias.
O combate à ruptura é mais

um resultado positivo para a rede

- fruto, entre outras razões, de to-
das as mudanças implementadas
pelo gerenciamento. "Não existe
como fazer gerenciamento de cate-
goria sem entrar a fundo na cadeia
de abastecimento", diz Bergesch.
Ao introduzir a ferramenta, a rede
de supermercados identificou, por
exemplo, os itens mais vendidos
da categoria. Com isso, é possível
manter um controle de estoque
mais rígido, a fim de evitar a falta
dos produtos que giram rápido.

ENXUTO
Iogurtes rentáveis saem mais

A diretoria da rede Enxuto que-
ria implementar uma gestão es-

tratégica de categorias na rede.
Procurou, então, a assessoria da
empresa especializada em varejo

Ricardo Pastore Consultoria em
Treinamento. Depois da análise
que fez da rede varejista, a con-
sultoria aconselhou, entre outras

ações, a adoção do gerenciamento
por categorias. Os executivos do
supermercado decidiram enca-

rar o desafio e elegeram iogurtes
como a primeira categoria a ser
gerenciada (veja como escolher as

primeiras categorias para geren-
ciar no quadro desta página).

O pontapé inicial do projeto
foi debruçar-se sobre os dados



de vendas da rede para encontrar
algumas respostas essenciais refe-
rentes à definição da categoria e
forma como o consumidor com-
pra o produto. Com essas infor-
mações, definiu-se, entre outros

pontos, o sortimento e exposição
mais indicados. "Levamos essas
variáveis em conta para conseguir-
mos o agrupamento mais eficiente
dos produtos na gôndola", explica
Carlos Giacometti, comprador da
rede e um dos responsáveis pelo
gerenciamento por categorias.

Os dados internos foram ana-
lisados e cruzados com informa-
ções colhidas em visita a concor-

rentes (o famoso benchmark).
Feito isso, o Enxuto chegou, entre
outras conclusões, à definição dos

segmentos que fariam parte da ca-
tegoria de iogurte em suas lojas:

polpa, líquidos {incluindo mono-
doses), funcionais, petit suisse, so-
bremesas lácteas, bebidas lácteas e
leite fermentado.

Os executivos estabeleceram
também que os petit suisse e os
funcionais seriam produtos de
compra de rotina, pois são ad-
quiridos com freqüência. Já os de
conveniência são aqueles de com-
pra por impulso ou indulgência,
como as sobremesas lácteas.

Definiu-se ainda que o mix seria
amplo para reforçar o posiciona-
mento de rede onde o consumidor
encontra de tudo. Quando come-
çou o processo, o Enxuto contabi-
lizava 236 itens na categoria. No fi-
nal, ficaram 231. Embora a rede se
defina como "adotante imediata"
- tende a incluir sempre novidades
no mix -, o número de SKUs caiu
ligeiramente porque foram adota-



dos critérios para a introdução de
produtos. Segundo Giacometti, al-
guns parâmetros para inserir pro-
dutos de cadastro são, por exemplo,
se o produto é redundante, muito
similar àqueles que a rede já vende;
se é "da moda", com grande poten-
cial de adoção pelos consumidores;
o concorrente tem (se tiver, dificil-
mente a loja deixa de adotar), en-
tre outros fatores. O Enxuto avalia
ainda o posicionamento do pro-
duto e se o lançamento é de gran-
des fabricantes, que anunciam em
mídias de massa, impulsionando o
interesse do consumidor.

"Expor é diferente de abastecer. É
preciso que a gôndola venda", afir-
ma Giacometti. Ou seja, ficou para
a exposição a tarefa de "rentabilizar"
a categoria, incentivando a compra
por impulso e "popularizando" a
subcategoria de iogurtes funcionais,
que proporciona margens mais altas
do que as das versões tradicionais.

Para isso, algumas mudanças fo-
ram necessárias. "Organizamos os
produtos com o objetivo de fazer o
cliente percorrer toda a gôndola",
explica Giacometti.

A principal alteração foi aban-
donar o agrupamento de marcas

na vertical. Elas, agora, ficam ex-
postas na horizontal, enquanto as
subcategorias estão dispostas verti-
calmente na gôndola. A rede tam-

bém investiu na troca dos exposi-
tores por modelos mais modernos
e iluminados, capazes de garantir
maior visibilidade aos produtos.

Itens de conveniência crescem

O mix adequado, combinado com

a exposição estratégica, propor-
cionou bons resultados: o cresci-

mento da categoria na rede toda
alcançou 10% em volume e 5%
em faturamento. Segundo Giaco-
metti, esse avanço se deu nos itens

de rotina e conveniência, que são
os de maior valor agregado. Isso
também puxou para cima a renta-
bilidade da categoria nas filiais.

Para manter esse desempenho,
são feitas revisões semestrais do
sortimento, do planograma e da
gestão da categoria como um todo.
Por enquanto, não houve mudan-
ças significativas na configuração
inicial. Como diz aquela máxima

do futebol, em time que está ga-
nhando, não se mexe.
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