
Gestão criativa

Gerenciamento por Categorias é solução de
compras para os clientes, agrega valor aos
produtos, gera mais vendas e lucratividade

POR VERA AMATTI

O QUE E O GC?
O Gerenciamento por Categorias é um processo de parceria entre varejista e

fornecedor que consiste em definir categorias de produtos conforme a necessidade
que atendam (ex: matinais, beleza, limpeza) e gerenciá-las como se fossem
unidades estratégicas de negócios. Tem como objetivo aumentar as vendas e a
lucratividade por meio de esforços para agregar maior valor ao consumidor final.

Cada categoria representa um item (café, azeite, sabão em pó, xampu) que pode
ser dividida em sub-categorias (xampu anticaspa, xampu para cabelos secos, etc.).
Nesse contexto, também estão presentes conceitos como loja dentro da loja, árvore
de decisão e exposição casada ou cross merchandising.

Embora seja um conceito implan-
tado em muitas empresas a par-
tir dos anos 1990, ainda há quem
desconheça o que seja o Geren-

ciamento por Categorias, o GC. Para ilus-
trar, é só pensar no dilema de uma dona de
casa ao ter que comprar os produtos para
lavar e passar as roupas: sabão em pó, ama-
ciante, avental, luvas, escova. Na lista, os
itens estão um abaixo do outro, mas no su-
permercado encontram-se em corredores
tão distantes que muitas vezes nem vale a
pena deslocar-se para pegá-los em outra
seção. O GC agrupa todos os itens da cesta
de Lavanderia, por exemplo, em um único
local, e se apresenta como solução prática
não apenas para o consumidor como para
o varejista e o fornecedor, que em muitos
casos vêem suas vendas e lucratividade
dispararem mais de 30%.

A ECR Brasil (Efficient Consumer
Response, sigla em inglês para Resposta



Eficiente ao Consumidor) é uma entida-
de sem fins lucrativos que reúne empre-
sas comerciais e industriais que buscam
conhecimento para melhorar a qualidade
do consumo e incrementar as vendas. A
instituição, que tem representantes em
diversos países, iniciou e continua a de-
senvolver os sistemas de GC no Brasil,
ministrando cursos e fornecendo dados
para que o varejista conheça melhor seu
cliente e seus processos de decisão.

O superintendente da ECR, Cláudio
Czapski, acredita que o Gerenciamento

por Categorias é uma fer-
ramenta que tem seu sen-
tido e foco no consumidor:
"Imagine o cliente de um
supermercado em Recife,
outro em São Paulo. Como
cada um deles se comporta
ao adquirir itens para o café-
da-manhã, por exemplo?",
questiona ele. A resposta
do superintendente está no
correto gerenciamento dos
itens que compõem a cesta
de um e outro supermercado,
levando em conta as caracte-
rísticas regionais e étnicas, o
poder aquisitivo e os hábitos
culturais de cada um desses
consumidores, que exigem
cada vez mais atendimento
personalizado.

PRODUTO CERTO,
QUANTIDADE CERTA
— Segundo o gerente de Atendimento
ao Varejo da Nielsen, Olegário Araújo,
quando o cliente sente falta de qualquer
produto na gôndola, o comerciante perde
a venda. "Está comprovado que 37% dos
consumidores mudam de loja se não en-
contram um item. Ele se frustra e vai para
a concorrência", completa Araújo.

Ele acrescenta que no outro extremo
está a falha no estoque generoso até de-
mais. "Ainda há muito produto parado
na retaguarda ou nas gôndolas. Isso é
produto que não gira, tem a validade
vencida e bloqueia a entrada de novos
itens", conclui. De acordo com dados da
Nielsen, se a indústria lança cerca de 12
mil novos itens por ano, saem de linha
aproximadamente 10 mil, e cabe ao vare-
jo administrar os 2 mil lançamentos que
se consolidaram e assim definir constan-
temente espaços adequados e suficientes,
além de preços compatíveis.

SEM VOLTA - O diretor da Pró-Super
Consultoria em Supermercados, Flávio
Constant Pires, acredita que a adoção
do Gerenciamento por Categorias pela
indústria e pelo varejo é uma tendência
irreversível. "É um processo de organizar

a área comercial de modo a explorar a
potencialidade das diversas categorias,
com o objetivo de satisfazer os consumi-
dores", resume.

O consultor tem implementado o
GC em vários supermercados pequenos
e médios da capital, do interior e do li-
toral de São Paulo, e criou até mesmo
uma apostila para auxiliar os varejistas.
Ele explica que independentemente
do porte e perfil da loja esse sistema é
sempre eficiente e aumenta bastante a
lucratividade da empresa.

"Fazer o GC no açougue, por exemplo,
é gratificante, pois a partir da carne in na-
tura criam-se extensões de carnes emba-
ladas, temperadas, pré-preparadas, cortes
especiais e produtos exóticos", comenta
Pires. Ele acrescenta que essa percepção
da visão do consumidor acaba por esta-
belecer uma nova relação também com
os fornecedores, que criam novas linhas
com base nas preferências dos clientes.



Quando ouviu falar em Geren-
ciamento por Categorias, em
2002, o diretor do supermer-
cado São Sebastião, em Barra

Mansa (RJ), Geraldo Aniceto, resolveu
se informar, lendo e fazendo cursos para
conhecer os conceitos e possivelmente
aplicá-los a seu negócio, pois primeira-
mente pensava que o GC era destinado

apenas a grandes supermercados. Ao
estudar melhor o assunto, mudou radi-
calmente de opinião. "A idéia partiu das
leituras que fiz e dos seis meses de curso
na ECR, que me ajudaram a estabelecer
a melhor estrutura mercadológica", ar-
gumenta Aniceto, familiarizado com a
terminologia do GC.

Entretanto, para conseguir transfor-

mar os 500 metros quadrados de loja em
sistema de GC, foi necessário, além da
vontade, muito planejamento, que incluiu
não apenas a definição de itens e seções
a serem gerenciados e a comunicação
com os funcionários, mas primeiramente
uma pesquisa sobre o perfil do público
freqüentador do supermercado. Ele des-
cobriu que seu público pertencia à faixa



C, D e E, o filé de consumo na atualidade,
mas que na época tinha que ser muito es-
timulado para as compras, com produtos
adequados, atendimento personalizado e
comunicação eficiente.

ETAPAS PREESTABELECIDAS-
0 sistema completo inclui os oito passos,
mas para pequenos e médios supermer-
cados é possível seguir apenas quatro,
com o mesmo sucesso (veja box). Aniceto
aponta também outra característica im-
portante para iniciar um gerenciamento:
a organização. "Mesmo antes de decidir
por qualquer gestão mais disciplinada, é
necessário organizar as seções. Quando o
cliente vê gôndola bagunçada, desiste da
compra", alerta o diretor, que tem toda a
loja e os seus 27 funcionários dentro da
cultura do GC.

A rede Coop, 25 lojas em São Paulo,
a maioria com área de vendas em torno
de 4 mil metros quadrados, começou o
GC a partir de uma consultoria, em 1996,

OS QUATRO PASSOS
A ECR Brasil propõe que os pequenos e médios supermercados
iniciem o Gerenciamento por Categorias a partir de quatro passos, que
podem ser guias para o planejamento e a implantação do sistema:

ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTOS: tendo por base o perfil do consumidor e os objetivos
do negócio, determinar quais as categorias e grupos de produtos a serem trabalhados na
seção e de que forma serão expostos.

AMBIENTAÇÃO: caracteriza a loja dentro da loja. Por isso, tanto o supermercado quanto
os fornecedores precisam criar um espaço,diferenciado do restante da área de vendas, não
só de fácil identificação, mas que também contribua para tornar a compra uma experiência
mais prática e agradável.

SERVIÇOS: além de reunir produtos e categorias, a seção pode ser transformada em um
centro de informações relacionadas ao tema principal. Em uma seção voltada para bebês e
crianças, por exemplo, orientar sobre higiene, alimentação, educação e demais cuidados. É
mais uma forma de prestar serviços ao consumidor e garantir a fidelidade dele.

CO-MARKETING (MARKETING CONJUNTO): a loja dentro da loja é uma excelente
oportunidade para supermercados e fornecedores desenvolverem ações promocionais
diferenciadas, como marketing direto, ofertas permanentes, lançamentos e campanhas
publicitárias. O importante é estar ciente de que a seção pode ser utilizada como um campo
de testes para gerar novos negócios.

Text Box
Anúncio



Aniceto, do São Sebastião: leitura e estudo antes de implantar o GC

que ajudou a implementar a metodolo-
gia na área comercial e operacional atra-
vés de uma reorganização na estrutura
mercadológica dos produtos e de uma
nova ótica de mensuração e análise de
resultados. A empresa preferiu seguir as
oito etapas recomendadas, mas adaptou-
as à sua realidade. "Uma categoria para
ser completa, do início até a implemen-
tação no PDV, pode levar de 30 a 60
dias em uma unidade piloto", observa
a coordenadora de Gerenciamento por
Categoria da empresa, Sandra Lobato.

No Grupo Pão de Açúcar a maior
dificuldade foi lidar com três bandeiras
- Pão de Açúcar, Extra e Comprebem
- que atendem a públicos diferentes e
por isso exigiam descentralização, co-
mo relata o diretor de Planejamento
e Gestão Comercial e Administrativa,

Paulo Gualtieri. "Em 1998, quando ini-
ciamos o GC, as áreas eram estanques e
o Departamento Comercial controlava
tudo", conta ele.

Entretanto, com a experiência que o
dia-a-dia conferiu a todos os envolvidos,
a partir de 2001 mudou-se o GC a par-
tir do planejamento, que passou a fazer
parte das estratégias de cada bandeira
e ganhou autonomia. Hoje, com quase
100% dos itens gerenciados, o grupo vol-
ta a centralizar por já ter implantado a
cultura do GC. (VA)



Para que o processo de GC saia do papel é necessário que o varejo
e os fornecedores passem a trabalhar as categorias, enxergando-as
da mesma forma que o consumidor

Decidido a organizar sua loja em
categorias, o supermercadista
seguirá os passos indicados
para fazer um bom Geren-

ciamento por Categorias. A definição das
categorias e seu papel são etapas essenciais
para que o processo flua sem atropelos. É
o que recomenda o gerente de Merchan-
dising Service, Wagner Picolli, da Nielsen,
empresa que desde o início dos anos 1990
vem aplicando o conceito de GC na indús-
tria e no varejo.

"O supermercadista tem que saber
exatamente quais são as categorias e seu
papel, as estratégias que vai adotar e im-
plantar, a ordem de cada uma das etapas,
que são pré-requisitos para as próximas",
orienta Picolli, que há mais de dez anos é
consultor em GC pela Nielsen e implanta
o sistema em vários Estados do Brasil, por
meio de cursos e seminários. Ele também
divulga as ferramentas disponíveis para
implementar o GC,como o software Spa-
ceman, desenvolvido para, entre outras

AS TÁTICAS
DA CATEGORIA
A parte operacional do GC
está relacionada com as
últimas etapas da planilha,
as táticas da categoria e a
implementação no PDV:

atribuições, fazer planogramas para as
gôndolas com rapidez e eficiência.

Outro aliado para a implantação do
GC em pequenos e médios supermerca-
dos é a ECR Brasil, que, além do treina-
mento para capacitação e da formação
de grupos de trabalho, criou um manual
simplificado que pode ser baixado gratui-
tamente pela internet. Nas 75 páginas do
manual é possível saber detalhadamente
os procedimentos para o GC. O manual
apresenta linguagem simples e acessí-



vel, bons gráficos e ilustrações de como
ocorre o GC na prática (veja o endereço
eletrônico nas fontes da matéria).

APLICAÇÃO PRÁTICA-No Grupo
Pão de Açúcar, o GC já é uma realidade
em todas as lojas, em 90% das seções, se-
gundo o diretor de Planejamento e Ges-
tão Comercial e Administrativa, Paulo
Gualtieri. Ele relata a experiência do
grupo a partir das definições dos papéis
das categorias. "É necessário definir quais
categorias são meio ou destino para es-
tabelecer sua localização na loja", reco-
menda o diretor.

Um bom exemplo é o azeite, que na
bandeira Pão de Açúcar é destino e nas
demais bandeiras - Extra e Comprebem
-, categoria meio. Nas lojas Pão de Açú-
car, além de ter mais variedade no sorti-
mento, a seção está localizada em pontas
de gôndolas, em corredores finais. Nas ou-
tras lojas, em corredores que dão acesso a
outros produtos e podem gerar compras
por impulso.

Outro fator importante destacado por
Gualtieri é a precificação. Como há três
modelos de loja, toda a política de preços
da empresa está baseada em dois pilares:
o mercado e a precificação que a catego-
ria requer. Nesta última, a formação dos
preços deve obedecer a uma correlação
que tem produtos de referência. Como
exemplo, ele cita uma famosa marca de
sabão em pó. "A dona de casa é fiel àquela
marca e, se colocarmos um preço muito

DEFINIR CATEGORIAS INICIA IMPLEMENTAÇÃO
O sortimento de loja depende de seu tamanho e formato, das soluções
que pretende oferecer e do papel da categoria na loja. Existem quatro
papéis de categoria:

DESTINO: categoria pela qual a loja é lembrada para adquiri-la. Isto não significa
necessariamente oferecê-la pelo menor preço, mas tê-la como o melhor valor percebido,
composto pelo sortimento, preço, ambientação e serviço.

ROTINA: categorias que determinam o varejista como loja preferida, pelo fornecimento de
valor consistente e competitivo no atendimento das necessidades de rotina ou estocagem
do consumidor.

OCASIONAL/ SAZONAL: categorias que reforçam a imagem do varejista como loja
preferida, pelo fornecimento de valor competitivo e oportuno ao consumidor-alvo para
compras ocasionais (Natal ou Páscoa, por exemplo).

CONVENIÊNCIA: categorias que reforçam a imagem do varejista como loja completa, pelo
fornecimento do valor adequado ao consumidor-alvo no atendimento de suas necessidades
de reposição planejada ou não-planejada.

Picolli, da Nielsen (em pé, à esq.), em treinamento para varejistas

alto no concorrente,está fora do merca-
do. Ao mesmo tempo, se os concorrentes
tiverem preço muito baixo, a qualidade
deles será questionada",resume Gualtie-
ri, que acrescenta ser este nó um dos mais
importantes de se desatar no Gerencia-
mento por Categoria.

CATEGORIAS VIVAS - O Geren-
ciamento por Categoria pode e deve ser
implementado não apenas em seções se-
cas, mas também em perecíveis, açougue,
padaria e FLV. A experiência do diretor
da Pró-Super Consultoria em Supermer-
cados, Flávio Constant Pires, demonstra

que nesses casos os re-
sultados são maximi-
zados e geram mais
fluxo de clientes. "No
açougue, o GC trou-
xe inovações como as
carnes temperadas e
preparadas, hoje itens
fundamentais em bo-
as seções de carne",
afirma Pires.

Na visão do con-
sultor, o correto ge-
renciamento permite
saber quais os tipos de
carne têm maior saí-
da para churrasco, por

exemplo, e assim estabelecer as extensões
(cortes especiais, carnes exóticas) e um
planograma para as gôndolas no auto-ser-
viço com, conseqüentemente, mais vendas
e menos desperdícios e perdas por data
de validade vencida.

Outra seção que merece destaque
no gerenciamento é o FLV, que tem se
profissionalizado a cada ano e adquirido
importância no canal supermercado. Pires
vê o grande mix do setor não só como
oportunidade de cross merchandising
com temperos, sal, itens de bazar e mer-
cearia, mas como chance de diferenciar
o auto-serviço dos canais tradicionais, a
partir da reorganização das categorias:
produtos para a sopa, para a salada, pa-
ra um jantar vegetariano, dietas, saúde.
Todas as mudanças nos perecíveis neces-
sitam de acompanhamento constante e
especializado, e criatividade redobrada
para sugerir receitas de sopas, saladas e
pratos dietéticos que utilizem o máximo
de itens da seção. (V.A.)



erenciar o supermercado por
categorias aproxima o varejo
do fornecedor, e ao estreitar
o relacionamento a troca de

informações se aprofunda, o gerenciador
tem acesso a dados relacionados com há-
bitos de consumo, árvore de decisão, pla-
nogramas. "A parceria é necessária para o
GC, mas não tem muito a ver com nego-
ciação de preços dos produtos", ressalva
a coordenadora de Gerenciamento por
Categoria da Rede Coop, com 25 lojas na
região metropolitana de São Paulo, Sandra
Lobato.

A mesma opinião é compartilhada pe-
lo gerente de Merchandising Service da
Nielsen, Wagner Picolli, empresa de pes-
quisa que ajuda a implementar o GC na
indústria e no comércio. "O GC só existe
em conceito se houver essa parceria, pois



o fabricante tem os dados necessários para
o desenvolvimento, mas o varejista vende
no detalhe, conhecendo pessoalmente o
consumidor", explica Piccoli, cuja empre-
sa criou um software específico para GC
(veja box).

Portanto, o GC não é espaço para
negociações específicas, nem mesmo de
imposição de marca, mas uma proposta
de crescimento conjunto da categoria,
segundo o gerente de Soluções de Cate-
goria da Johnson & Johnson, Tiago Gentil
Ciamponi. "A indústria não tem intenção
de beneficiar apenas as suas marcas, por-
que quando a categoria cresce, todos se
beneficiam", declara Ciamponi.

A empresa tem disponível todo o ma-
terial para o supermercado que quiser im-
plantar o GC nas categorias Absorventes,
Infantil, Cuidados com a Pele, Proteção
Solar, OTC (medicamentos sem receita),
Saúde Bucal e Primeiros Socorros. Para
ter acesso a esse manual, um verdadei-
ro guia de GC contendo pesquisas com
clientes, dicas de exposição, sortimento,
promoção, layout, tendência e composi-
ção de mercado e árvore de decisão, basta
entrar em contato com o vendedor ou o
distribuidor.

PARCERIA MATINAL -A analista
de Trade Marketing da Sara Lee Cafés do
Brasil, Priscila Saldanha, informa que a em-
presa é parceira de 23 supermercados, entre
eles Carrefour, Wal-Mart, Comper e Pão de
Açúcar. O projeto de GC na Sara Lee teve
início há três anos, com duas lojas; hoje são
mais de 300, índice de que esse modo de
gestão é tendência em todo o setor.

"Existe uma equipe da Sara Lee espe-
cializada em GC, sempre disponível para

GERENCIADOR DE ESPAÇO
Um verdadeiro "homem do espaço", o nome do software da Nielsen que gerencia

categorias é uma abreviatura de space management, gerenciador de espaços de

loja. Compatível com qualquer software de retaguarda, o Spaceman se destina

a fabricantes e varejistas que desejam implantar o GC, e ainda evitar rupturas e

produtos excedentes.

O gerente de Merchandising Service da Nielsen, Wagner Picolli, relata as

vantagens do sistema. "Para o varejista, o Spaceman é um programa que esboça as

estratégias, implementa as decisões na gôndola e funciona como um AutoCad, em

que se desenham as gôndolas e produtos", resume o gerente.
Adicionalmente, os que adquirem o software ganham treinamento não apenas

para operar o sistema, como para fazer todo o GC a partir de orientações sobre

como colocar as dimensões de gôndola e de produto, como pesquisar e avaliar as

categorias seguindo os passos do GC e assim obter uma foto das prateleiras para

serem organizadas. "O Spaceman altera o histórico de cada item da categoria, pois

mostra a projeção de vendas e prioriza o que vende mais para obter mais frente",

explica Picolli.

realizar este trabalho a quatro mãos. Além
disso, o trabalho exposto na loja mostra
um retrato das preferências do consumi-
dor, realizado através de pesquisas e estu-
dos detalhados", informa Priscila, que tem
firmado parcerias aproximadamente com
oito novas lojas por mês. Ela considera o
cross merchandising, ou a exposição casa-
da, uma das melhores estratégias para o
GC, e recomenda que os matinais estejam
próximos ao setor de padaria ou incorpo-
rado a ele, formando categoria.

LIMPEZA PURA - Também a Flora
Higiene e Limpeza, fabricante da marca
Minuano, começa a investir no Gerencia-
mento por Categorias. No primeiro semes-
tre de 2008, a empresa montou projeto em

parceria com supermer-
cadistas e a LatinPanel.
"Identificamos inicialmen-
te as oportunidades com
relação aos consumidores
que freqüentam os pontos-
de-venda, diferenças regio-

Flora Higiene e Limpeza:
melhoria na exposição

de produtos

nais, freqüência de compra, entre outros
fatores", informa a gerente de Marketing,
Verônica Wolff.

Ainda assim, a empresa visitou algumas
lojas, com foco nas categorias de cuidados
com a roupa e limpeza, buscando entender
o caminho percorrido pela consumidora
durante a compra, os tipos de análises e
cruzamentos que a consumidora faz du-
rante a compra. "Embora o resultado só
possa ser mensurado no final de 2008,
já conseguimos tomar algumas decisões
de melhorias em exposição de produto,
posicionamento de preço e materiais de
merchandising", avalia a gerente.

A empresa tem uma equipe de mer-
chandising própria composta por quase
400 supervisores e promotores espalha-
dos pelo Brasil inteiro, e em muitos casos
fecham boas negociações, exposições e
diferencial, atrelados ao trabalho desen-
volvido. (V.A.)



compreendido por todos, é até difícil pen-
sar que um dia foi diferente. A experiência
de se comunicar com os funcionários tem
também outra extensão, fazer com que eles

transmitam o conceito aos clientes, orien-
tando sobre a nova localização dos produ-
tos e a praticidade do sistema de GC.

No supermercado São Sebastião, de
Barra Mansa (RJ), com 500 metros qua-
drados e cinco check-outs, apenas dois
funcionários trabalham diretamente com
o sistema, mas todos os 27 colaboradores

estão preparados para organizar gôndolas
e orientar consumidores. "Os funcionários
têm de falar com os clientes sobre os be-
nefícios do GC, explicando que agora eles
encontram tudo em um lugar só, indepen-
dentemente da comunicação visual e dos
tablóides", recomenda o diretor Geraldo
Aniceto.

Ele afirma que todos estão inteirados
da cultura do GC e que, ao chegar, o pro-
duto já é exposto no local certo. É verdade
que, para chegar a essa sinergia, Aniceto
usou bastante criatividade no treinamento
(veja box), mas os resultados foram mais
que satisfatórios.

IN COMPANY - Para a coordenado-
ra de Gerenciamento por Categorias da
Coop, rede com 25 lojas na região me-
tropolitana de São Paulo, Sandra Lobato,
o GC é muito mais que uma prática, um
projeto, uma metodologia ou um processo,
e a empresa achou imprescindível minis-
trar cursos in company para qualificar e
treinar todos os envolvidos, dando ênfase
nas áreas comercial e operações. "Estamos
em constante aprimoramento; a área hoje



conta com profissionais competentes para
exercer o GC, tornando o processo mais
ágil", declara Sandra. A empresa utiliza
os planogramas do software da Nielsen,
o Spaceman, para gerenciar visualmente
as gôndolas.

No inicio, os trabalhos contavam com
um responsável e dois estagiários; hoje,
além do responsável, contam com quatro
colaboradores e três estagiários, divididos
por categorias. "A quantidade de profissio-
nais varia muito do objetivo que se preten-
de ter, da cultura da empresa e das atribui-
ções que estão envolvidas", afirma Sandra,
para quem o mais importante é fazer com
que estejam ligados de forma clara os res-
ponsáveis por Desenvolvimento de Novos
Produtos, Cadastro Operacional, Pesquisa,
Promoção, Logística e Comercial.

A manutenção, que também é feita pe-
los funcionários da empresa, acontece de
forma periódica e planejada e, para evitar
rupturas, as propostas são embasadas nos
aspectos comerciais e logísticos. A grande
diferença é que aumenta o número de indi-
cadores e freqüência de acompanhamento.
"Com esta visão, o GC é uma célula do
Departamento Comercial", conclui a co-
ordenadora da Coop.

VAREJO DINÂMICO -Para o dire-
tor de Planejamento e Gestão Comercial
e Administrativa do Grupo Pão de Açúcar,
Paulo Gualtieri, as constantes mudanças
no varejo tornam necessário o envolvi-
mento de todos no processo, desde a pes-

GINCANA DO GC
Para ensinar as equipes da loja sobre a nova organização e o Gerenciamento de

Categorias, o diretor do supermercado São Sebastião, de Barra Mansa (RJ), Geraldo
Aniceto, resolveu criar uma gincana diferente. Dividiu o pessoal em quatro equipes, deu a
cada uma um carrinho e propôs a tarefa de fazer as compras. A primeira equipe tinha que
montar uma cesta de cuidados com as roupas; a segunda, cuidados com a casa; a terceira,
um café-da-manhã completo, e assim por diante. A gincana se repetiu várias vezes, como
um treinamento, em que as equipes montavam seções diferentes das tradicionais.

Com os carrinhos cheios, o diretor avaliava: "Grupo 1, vocês vão lavar a roupa e se
esquecem de passar? E para pendurar a roupa? E o protetor para as mãos? E a escova para
o jeans?", ele questionava, enquanto os integrantes da equipe corriam para buscar o que
estava faltando. Ao final, os funcionários tinham a missão de expor todos aqueles itens em
um só local. Além de ser um treinamento e um bom exercício para a criatividade, o jogo foi
considerado excelente para introduzir o conceito de GC a partir da exposição.

"Acho que hoje nossos funcionários, do repositor ao gerente, organizaram-se de tal modo
que pensar nas necessidades do cliente é um ato automático", declara Aniceto, para quem
a principal vantagem da gincana foi facilitar a comunicação de um conceito aparentemente
complexo na teoria, mas que demonstra ser um facilitador na prática.

quisa até a avaliação da tomada de decisão.
"É necessário enxergar o GC como uma
solução, para desmistificar a implantação
do sistema", diz o diretor.

Esse mesmo dinamismo é o que deixa
as equipes constantemente atentas aos pla-
nogramas propostos para as três bandeiras
da rede (Pão de Açúcar, Extra e Compre-
Bem). Geralmente os planogramas são
passados pelos fornecedores, mas é impor-
tante que os funcionários entendam o que
está no papel e sigam à risca a arrumação
dos produtos, respeitando tamanho, pro-
fundidade da gôndola e frentes necessárias
para cada item de acordo com os objetivos

comerciais de varejistas e fornecedores.
"Os funcionários devem colaborar dire-

tamente, falando com clientes, sobre o que
é melhor para a solução de compras. Onde
é melhor colocar os energéticos? Com ex-
por a água ou bebidas? Essa decisão é es-
tratégica, mas todos podem ajudar a obter
informações", finaliza Gualtieri. (V.A.)
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Se o Departamento Comercial é o corpo
do Gerenciamento por Categorias, a
comunicação com os clientes é a alma
para um GC bem-sucedido

Depois de implantar o Geren-
ciamento por Categorias, o
supermercadista tem outra
missão pela frente: divulgar

o sistema e as mudanças na loja para os
clientes, criando um ambiente de familia-
ridade e a melhor experiência de compra.
Nesse sentido, cabe bem a reformulação
de testeiras e prateleiras, da sinalização e
do material de divulgação.

No Supermercado São Sebastião, por
exemplo, além da divisão no espaço de loja
com comunicação visual diferenciada para
cada categoria, os tablóides e o site da em-
presa constantemente lembram os clientes
de suas necessidades de cuidados com as
crianças, o lar, o churrasco.

Na parte de comunicação visual, é im-
portante que o arquiteto ou a empresa de
arquitetura contratada tenham experiên-

cia e conhecimento em GC. A diretora da
Pissato e Mercatto Arquitetura e Design,
Marcelle Sarmento Patrone, já realizou
trabalhos em diversas lojas que adotaram
o sistema, como o Supermercado Negrei-
ros, de Serra Negra (SP), e a rede Pague
Menos, com dez lojas em Americana, Santa
Bárbara d'Oeste, Sumaré e Paulínia, todas
na região de Campinas (SP).

Ela declara que, ao iniciar qualquer
trabalho de comunicação visual, no mí-
nimo cinco fatores devem ser analisados:
público-alvo, lo-
calização da loja,
concorrência, ten-
dências arquitetô-
nicas e de visual
merchandising e a
rede ou loja para
a qual se está tra-
balhando. "Missão,
valores, imagem no
mercado e estraté-
gias de marketing e
de Gerenciamen-
to por Categoria:
todos esses fato-
res irão nortear o
projeto", orienta
Marcelle.



PÚBLICO MANDA-Ainda segundo
a arquiteta, embora o objetivo de todos os
supermercados seja o mesmo - aumentar
as vendas em determinada categoria -, os
fatores que podem parecer irresistíveis
para as classes A e B podem afastar as
classes D e E e vice-versa. "Para lojas
mais suntuosas, as mensagens podem
ser mais discretas ou subliminares; para
lojas mais populares, mensagens diretas
causam mais impacto, assim como fotos
e grandes cartazes", orienta ela.

A região também influencia na hora
de elaborar as estratégias de comunica-
ção. Hábitos de vida e consumo serão
determinantes para a abordagem, assim,
é sempre recomendável pesquisar a região
para conhecer bem o público. Marcelle ci-
ta o Supermercado Colorado, quatro lojas
em Serra Negra, estância hidromineral na
região de Lindóia (SP). "Toda a comunica-
ção visual conversa com o cliente", diz ela.
São sempre frases que convidam a uma
nova experiência de compra, diferentes em
cada setor, e todas elas têm relação com a
forma de trabalhar a categoria.

O layout determinou um nicho onde
ficariam categorias ligadas a uma dieta
saudável: laticínios, carnes brancas, etc.
Desse modo, foi colocada a mesma cor
nas paredes; na refrigeração, fotos desses
produtos na natureza (peixe na água, lei-
te no balde, gado no pasto), e uma frase
resumindo a idéia: "Para uma dieta rica
e saudável".

TRADE PATROCINADOR - O ge-
rente de Soluções de Categoria da Johnson
& Johnson, Tiago Gentil Ciamponi, tam-
bém acredita que a indústria é a melhor
parceira para a parte de comunicação. "Na
parte de GC, os fornecedores têm interesse
em levantar as seções, agora transformadas
em categorias, pois assim todos ganham",
ele afirma. De forma que, para a comuni-
cação visual, há sugestões de montagem e
um guia completo de exposição, pesquisa
e gerenciamento.

No Grupo Pão de Açúcar, onde os ta-
blóides e as informações pelo site já são
rotina, o diretor de Planejamento e Gestão
Comercial e Administrativa, Paulo Gual-
tieri, recomenda o máximo de antecedên-
cia. "Nosso prazo final para decidir a ex-
posição de produtos para poder gerenciar
é de 90 dias, o mesmo para a comunicação
com os consumidores pelos veículos da
empresa", finaliza. (V. A.)
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FAÇA VOCÊ MESMO gerenciamento por categorias
LOJA DENTRO DA LOJA

Extensão natural do GC, a loja dentro da loja
está ao alcance do supermercadista de
qualquer porte que quiser a reorganizar a área
de vendas de acordo com a árvore de decisão

Osonho de ter uma loja organi-
zada pelo GC passa também
pela loja dentro da loja, um
espaço privilegiado para pro-

dutos gerenciados de acordo com cada
situação por que passa o consumidor em
suas compras. Nesse caso, a gestão do es-
paço físico é parte integrante do proces-
so, e a solução para a escassez de locais
para agrupar os itens que pertencem à
mesma cesta é a criatividade. Para auxi-
liar na montagem, os varejistas podem
e devem recorrer aos fornecedores, pois
muitos já têm programas para levantar
necessidades, implantar o projeto e men-
surar resultados.

MATINAIS LUCRATIVOS -É ocaso,
por exemplo, da indústria Sara Lee Cafés

do Brasil, que já montou loja dentro da
loja em 23 bandeiras, entre elas Wal-Mart

supercenter, Carrefour, Coop, Covabra,
Comper, Extra, Pão de Açúcar e Compre
Bem. A analista de Trade Marketing da em-
presa, Priscila Saldanha, explica que esse
é um trabalho feito geralmente pelas em-
presas líderes das categorias: "Por ser uma
ferramenta bastante poderosa em cresci-
mento e entendimento da categoria em sua
totalidade, a Sara Lee oferece isso aos seus
clientes na seção de matinais". A analista
comenta que o projeto teve início há três
anos com apenas duas lojas e hoje são 300,
praticamente oito novas lojas por mês.

Priscila acrescenta que os resultados
variam muito e a maioria apresenta cresci-
mento, tanto em volume quanto em valor.
Vale esclarecer que o gerenciamento do

espaço dentro do GC tem como objetivo
principal organizar a gôndola de forma
que o consumidor encontre o que está
procurando com facilidade. "Para isso,
devemos conceder mais espaço aos pro-
dutos de alto giro e iniciar o fluxo com as
subcategorias mais rentáveis", a analista
dá a dica, com base nas pesquisas de pre-
ferência dos consumidores.

Ainda no quente setor de matinais, o
Grupo Pão de Açúcar, com a bandeira de
mesmo nome, montou uma seção diferen-
ciada com base em butique de cafés, para
agradar seu exigente público A e B. O dire-
tor de Planejamento e Gestão Comercial e
Administrativa da empresa, Paulo Gualtieri,
revela a estratégia inicial para a montagem,
que começa por conhecer bem a categoria.
"Café é categoria de destino para o nosso
consumidor, por isso é importante oferecer
variedade. Ele pára aqui e pode escolher
outros itens", esclarece o diretor, para quem
a dinâmica do varejo permite que café seja
uma extensão praticamente independente
de matinais, em certos casos.

LIMPEZA PROFUNDA-Outra se-
ção que pode se adequar perfeitamente ao
conceito de loja dentro da loja passa pelos
cuidados com a roupa e com a casa, como
extensão dos itens de limpeza. Foi com essa
mentalidade que o diretor do supermerca-
do São Sebastião, de Barra Mansa, no Rio
de Janeiro, Geraldo Aniceto, iniciou o GC
em sua empresa. "Comecei montando um
corredor só para itens de cuidados com a
roupa, que vão muito além de sabão e ama-
ciante, pois a dona de casa também precisa
de pregadores, varal, escova, luvas", suge-
re Aniceto para a exposição. Ele aponta
o excesso de marcas e de itens como um
dos principais inimigos da gestão correta.
"Qual a lucratividade do detergente e do
pregador de roupa? Há uma grande dife-
rença na qualidade e na quantidade que
se vende e se traduz em lucratividade e
volume", finaliza ele.

No setor relacionado aos cuidados com
a casa, a empresa Flora Higiene e Limpeza,
fabricante dos produtos Minuano, iniciou
no primeiro semestre a experiência de Ge-
renciamento por Categorias, em parceria
com a LatinPanel e alguns supermercados,



entre eles o Extra Jaguaré, bandeira do
Grupo Pão de Açúcar. Com foco nas cate-
gorias de cuidados com a roupa e limpeza, a
marca Minuano procurou entender o cami-
nho percorrido pela consumidora durante
a compra, os tipos de análises e cruzamen-
tos que essa consumidora faz, e a relação
de seu consumo de sabão em pó, amaciante
e sabão em barra, por exemplo.

A gerente de Marketing, Verônica
Woff; comenta os resultados. "Conse-
guimos tomar algumas decisões de me-
lhorias em exposição de produto, cross
merchandising, posicionamento de preço
e materiais de merchandising", explica. A
força do sistema está na exposição casada,
que agrega valor e tem obtido sucesso na
lucratividade. (V.A.)
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REDE COOP
Quando a rede Coop iniciou a implan-

tação de Gerenciamento por Categorias
em suas 21 lojas - hoje são 25 na região
metropolitana de São Paulo -, optou por
contratar uma consultoria que ajudou a
implantar a metodologia na áreas Comer-
cial e de Operações, reorganizando a es-
trutura mercadológica dos produtos. Foi
necessário estabelecer uma nova visão
de mensuração e análise de resultados, e
com isso os compradores assumiram um
novo papel, alteraram seu cargo e função
para Gerenciadores de Categoria.

A coordenadora de Gerenciamento
por Categoria, Sandra Lobato, afirma que
a mudança foi de fato uma nova política
na busca de melhorar o sortimento de
produtos e o atendimento do cooperado,
mas a partir de 2002 ocorreu a real expan-
são do processo e os resultados começa-
ram a aparecer. "Foi criada a área de GC
dentro da área Comercial para coordenar
todos os projetos antes liderados pelos
Gerenciadores de Categoria e de espaços
em gôndola", informa Sandra.

Na rede Coop, o gerenciamento é feito
por meio de parcerias entre o segmento
varejista e a indústria a fim de produzir
melhores resultados para toda a cadeia e
oferecer o sortimento e a exposição mais
adequados. Pelos meses seguintes, parce-
rias foram feitas contribuindo para que o
resultado da empresa fechasse o exercício

de 2002 com crescimento real de 2,99% e
faturamento bruto de R$ 753,4 milhões,
acompanhados da consolidação como
maior cooperativa de consumo da Amé-
rica Latina.

O GC começou a ser implementado
na Mercearia, onde a representativida-
de no resultado da empresa era maior.
"Chegamos a ter mais de cem categorias
gerenciadas, perfazendo uma cobertu-
ra de 90% do valor das categorias com
planogramas", declara a coordenadora,
acrescentando que em cada categoria
existem particularidades que dificil-

mente são possíveis de mensurar, pois
vão sendo identificadas à medida que se
lida com elas.

Realmente, muitas decisões em GC
são tomadas intuitivamente, como relata
Sandra. "Decidimos mudar a exposição
da categoria de doces em calda, em pasta,
leite condensado e creme de leite, a partir
de uma pesquisa de observação no PDV
estruturada pela própria área, um risco,
pois não tínhamos embasamento nenhum.
Essa mudança acarretou o crescimento
de mais de 10% no fornecimento e mais
de 50% no lucro", ela comemora.



Um pequeno supermercado em Bar-
ra Mansa (RJ) é uma das melhores pro-
vas de que o GC pode ser implantado
em qualquer dimensão de supermerca-
do. A loja, com 500 metros quadrados,
cinco check-outs e 27 funcionários, fica
em um bairro afastado da cidade, Vista
Alegre, e atende às classes C, D e E. O
diretor Geraldo Aniceto iniciou o GC
em 2002, a partir de leituras da revista
Super Varejo e de bibliografia específi-
ca. Aniceto chegou a fazer o curso de
seis meses da ECR Brasil e adaptou os
oito passos para quatro. "A mudança na
prateleira é sempre rápida, o mais de-
morado é entender e fazer entender o
conceito", ele explica.

O diretor relata que começou a reor-
ganização pelo setor de Limpeza. "Optei
por essa seção porque, pelo grande vo-
lume de detergentes e amaciantes, fica
fácil para clientes e funcionários perce-
berem as mudanças, pois o mix fica mais
enxuto", constatou Aniceto. O setor, que
antes era apenas uma parede de pro-
dutos, foi dividido em níveis: cuidados
com a roupa, cozinha, com o banheiro e
com a casa. No nível de cuidados com a
roupa, por exemplo, outras subdivisões:
pré-lavagem, lavagem principal e pós-
lavagem.

A diferença se fez sentir logo no iní-
cio, pois o faturamento cresceu mais de
30%, com rentabilidade de 15%, mas o

maior benefício, para o diretor do su-
permercado São Sebastião, é a imagem
da empresa junto aos clientes. "Quem
vem comprar pela primeira vez percebe
que pode encontrar quase tudo na loja
e sempre volta", afirma ele. O grande
segredo de Aniceto é o planejamento e
a organização.

Embora trabalhem em GC apenas
o diretor, o comprador e um repositor,
todos os itens gerenciados percebem o
cálculo de quanto representam em por-
centagem de vendas, dentro da seção e
em relação ao supermercado, de forma
que são evitados produtos excedentes.
"Não há espaço para tanto amaciante
de 2 litros. Em contrapartida, percebi
que havia lançamentos e itens de que os
clientes precisavam e eu ainda não tinha
e passei a oferecer", exemplifica.

Hoje o São Sebastião está todo
montado segundo os conceitos de GC,
segundo Aniceto, inclusive nas seções
de matinais, biscoitos e higiene e beleza.
Adicionalmente, acabaram as rupturas
de gôndola. "O próprio sistema faz a ma-
nutenção e o controle de estoque, para
o qual fizemos um software interno",
completa ele. (V.A.)
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