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Estratégia

Nas últimas duas décadas, quase todos os aspectos da atividade varejista, da 
distribuição às promoções, mudaram muito. No entanto, o grande momento 
ainda é a escolha que o cliente faz na hora da compra. O ponto-de-venda, seja 
uma prateleira de supermercado ou um site, representa o verdadeiro centro 

do universo fabricação-venda varejista. Por isso, é importante que tanto fabricantes como 
varejistas reconheçam o “poder da prateleira” e se disponham a explorar esse potencial 
–algo que só é possível por meio do esforço conjunto.

Chamamos essa nova abordagem de “cooperação na prateleira”. O processo começa 
com a decisão de trabalhar em conjunto com sócios cuidadosamente escolhidos da pro-
dução e do comércio varejista, a fim de montar uma infra-estrutura sistemática, analítica 
e sensível, baseada na informação do ponto-de-venda. Existem diversas razões para que 
as empresas se interessem pela iniciativa, a começar pelas novas oportunidades de cres-
cimento e de rentabilidade. Os dias do marketing de massa, quando era possível ganhar 
com a economia de escala, ficaram no passado. Hoje, milhares de produtos concorrem 
pelo espaço nos mostradores e os varejistas não poupam esforços para chamar a atenção 
do consumidor e tentar fidelizá-lo. A cadeia de valor se esforça para gerenciar a própria 
complexidade. Os produtos “fora de estoque” (não-disponíveis) se encontram em níveis 
historicamente elevados [o artigo foi escrito antes de a crise econômica mundial atin-
gir os patamares do início de outubro], enquanto o retorno sobre o investimento das 
promoções permanece em uma proporção máxima de 50-50. A parceria aproveita essas 
oportunidades ao permitir que fabricantes e varejistas atuem em sociedade e atendam 
(ou criem) demanda de modo mais eficiente.

A cooperação na prateleira também leva em conta a natureza peculiar dos consumidores 
atuais, pouco dispostos a perdoar. Após anos de uso intenso da internet, consumidores 
de todas as idades tornaram-se altamente exigentes e diferenciados. Agem com ceticismo 
diante das marcas; conhecem suas necessidades no que se refere a saúde, cuidado pessoal e 
alimentação; acompanham a moda e não toleram preços altos e qualidade baixa. Preferem 
produtos que satisfaçam mais de uma necessidade, como as bebidas enriquecidas ou os 
aparelhos multimídia. Se o desejo não for atendido prontamente, perdem o interesse e 
mudam de rumo. Como as preferências oscilam, alguns alimentos, brinquedos e roupas 
permanecem na moda por poucos meses e desaparecem rápido, enquanto outros ficam. 
Em resumo: exigem o produto correto no lugar certo, na hora precisa e pelo preço es-
perado. Para atender essa demanda, os fabricantes e varejistas precisam dominar níveis 
assombrosos de complexidade.
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Os mais atentos estão preparados para superar os enfoques fragmentados do marketing 
e da produção. Para avançar, é preciso deixar de negociar os acordos de compra com a 
lógica dos jogos de ganha ou perde, nos quais o lucro de uma parte significa o prejuízo 
de outra. É preciso retirar os obstáculos do caminho e criar novos vínculos gerenciais e 
tecnológicos na cadeia de valor. Também é necessário prestar menos atenção aos números 
de vendas agregadas (por categoria, região e semana) e desenvolver uma compreensão 
granular da demanda do consumidor (por meio de análises por item, loja e dia).

Desenvolvimento de uma rede
Imagine-se em condições de criar uma cadeia de valor de consumo a partir do zero: 

total liberdade para repensar a rede de empresas de fornecimento, fabricação, distribuição 
e venda varejista pela qual seu produto passa desde a matéria-prima até a comercialização. 
Objetivo: oferecer aos consumidores os produtos mais desejados, da forma mais atraente e 
com uma margem interessante para os fabricantes e varejistas. Como seria essa cadeia?

Para começar, seria uma rede de inclusão seletiva. A ampliação das práticas esta-
belecidas e dos padrões do setor teria de atingir um grupo suficientemente grande de 
varejistas e fabricantes, de modo que todos os principais agentes tivessem ganhos no que 
se refere ao alcance e à escala. A rede teria de se diferenciar na oferta e no mix varejista 
tradicional, oferecendo várias categorias de produtos aos diversos pontos-de-venda, para 
que o consumidor percebesse essa experiência de compra como algo diferente. Além 
disso, seria preciso apoiar toda a infra-estrutura logística necessária para garantir uma 
distribuição rápida e eficiente.

Uma rede de colaboradores voltada para a prateleira deve se antecipar ao mercado; 
deve criar demanda com produtos inovadores, promoções e expositores capazes de 
identificar as necessidades dos consumidores. Os expositores da loja e a composição 
das prateleiras, por exemplo, precisam ser alterados em determinados momentos da 
semana a fim de acomodar o fluxo e refluxo das pessoas que vão ou voltam do traba-
lho, pais que ficam em casa, jovens adultos ou compradores de final de semana. Lojas 
situadas a mais de 15 quadras de distância precisam inventariar diferentes combina-
ções de produtos, adaptadas à variedade dos perfis demográficos. Os expositores e os 
produtos devem surgir no momento em que os consumidores procuram por eles. Um 
produto fora de linha deve ser raridade. A nova tecnologia da informação (presente 
em mecanismos instalados nos carrinhos de compra ou acessível por meio dos celula-
res) permite a realização de promoções de produtos voltadas não para o consumidor 
habitual, mas para um perfil específico, cujos hábitos de compra tenham sido cuida-
dosamente avaliados. Até a propaganda deve se adaptar aos padrões de demanda para 
artigos, dias e lojas distintos.

A rede deve funcionar também “por trás da prateleira”, fornecendo informações 
imediatas sobre os padrões de compra e sobre demandas com alterações em tempo real 
no que se refere a estoque disponível em exposição, funcionamento da cadeia de forneci-
mento e design dos produtos. Práticas atuais, como “redes de fornecimento movidas pela 
demanda”, em geral são limitadas para fins de rápida reposição da mercadoria padrão, 
porque não ajustam o mix de produtos nem o ritmo à demanda do consumidor e não 
oferecem recursos analíticos sólidos que possam servir de base para previsões.

Para obter a maior vantagem da rede, é preciso criar um caminho para que o 
marketing, as vendas, a cadeia de fornecimento e a infra-estrutura varejista aju-
dem a gerar sinais estatísticos de demanda baseada na previsão. O foco não pode 
se limitar ao passado recente (como os dados apresentados pelas estatísticas sema-
nais, regionais ou setoriais), nem também às expectativas para o futuro próximo  
(detalhadas por item, loja e dia). Isso deve ser implementado com total transparência 
no que se refere aos custos totais da cadeia de valor de cada nova promoção e inicia-
tiva de vendas, incluindo os custos acumulados com a canibalização de um produto 
por outro.

Quando as empresas e os varejistas de produtos de consumo criam programas e redes 
de operação simultânea na frente e por trás das prateleiras, as capacidades integradas 

Além do aumento 
das vendas no 
curto prazo, a 
cooperação na 
prateleira visa 
fidelizar os
consumidores



HSM Management 71 novembro-dezembro 2008 3

atingem o potencial máximo para a cooperação na prateleira. Em vez do desgaste da 
posição de adversários, as partes atuam como aliadas. Ao trabalhar em conjunto, podem 
melhorar a eficiência de alguns itens standard e diferenciar outros por meio da promoção 
e da inovação, fazendo a distinção com base no desempenho real das vendas e não na 
participação de mercado da marca.

Hora da verdade
Além do aumento das vendas no curto prazo, a cooperação na prateleira visa fidelizar 

o consumidor. Segundo A.G. Lafley, diretor-executivo da Procter & Gamble, o sucesso 
depende da “hora da verdade”: o momento da escolha do produto na prateleira e a hora 
de utilizá-lo.

A decisão do consumidor diante de milhares de opções depende de diversos fatores, 
entre eles a disponibilidade do artigo, a importância da marca, as necessidades do compra-
dor, a embalagem, o valor essencial do produto, a forma de promoção, a compatibilidade 
com outros produtos e serviços e a experiência de compra.

A segunda “hora da verdade” ocorre quando o consumidor coloca o produto em uso 
e aprova ou não a escolha. Como lembrou Lafley no informe aos acionistas da P&G de 
2002, “as marcas líderes, estimadas em bilhões de dólares, foram erguidas sobre a con-
fiança e a lealdade obtidas nesses dois momentos”.

A cooperação na prateleira proporciona os instrumentos necessários para o sucesso na 
hora da escolha. Fornece ao gerente da loja ou da categoria um número sem precedentes 
de ferramentas de conexão com o consumidor.

Vejamos o caso de um antialérgico de venda livre de uma marca importante. Na atual 
fragmentada cadeia de valor, que funciona sem uma visão centrada na prateleira, um 

gerente de loja ou de categoria pode decidir por uma exposição para um grupo 
de lojas da região a partir dos padrões históricos de venda. Já na perspectiva da 
cooperação na prateleira, as orientações de entrega e as quantidades enviadas 
a cada loja são regidas por fontes de informação mais precisas. Se a quantidade 
de pólen no ar aumenta ou uma loja próxima fecha para reforma, é possível 
fazer um pedido maior para atender a demanda adicional. A rede permite 
entregar a quantidade correta de antialérgico ao número preciso de lojas, em  
vez de acumular estoques exces sivos para se proteger da variação sazonal.

No entanto, essas habilidades não costumam estar presentes em empresas 
de bens de consumo embalados, mas em itens com ciclos de vida mais curtos, 
como roupas da moda e mídias de lazer. Um exemplo bastante conhecido é o 
caso da Zara, divisão varejista do grupo espanhol Inditex. A Zara divide seus 
produtos em três categorias. Há as roupas “clássicas”, que mudam com pouca 
freqüência (são produzidas a baixo custo em países como Sri Lanka e Malásia). 
Já a coleção “da moda”, renovada a cada estação, é produzida pela empresa em 
ateliês próprios ou por fornecedores europeus. Finalmente, existem as roupas 
associadas a “tendências”, de renovação mais veloz. Estas saem dos ateliês de 
alta velocidade da Zara ou dos fornecedores associados e representam cerca da 
metade do volume da empresa. As peças associadas a tendências permanecem 
poucas semanas nas lojas.

Para as categorias de moda e de tendências, o ciclo de produção é curto, mas 
é grande a capacidade de resposta às informações (geradas nas lojas) sobre os 
produtos preferidos pelos compradores, sobre os itens mais pedidos ou expe-
rimentados e sobre os problemas identificados no que se refere ao sistema de 
fechamento ou à modelagem das peças. De acordo com a demanda, os rápidos 
criadores da marca conseguem produzir uma peça nova e colocá-la na linha 
de “tendências” em poucas semanas –ou, se esse for o desejo do consumidor, 
passar a mesma peça para uma das linhas de ciclo mais lento. Como as roupas 
são ajustadas com precisão de acordo com o gosto do usuário, a Zara consegue 
vender cerca de 80% de seus produtos ao preço cheio, o que equivale ao dobro da 
média do setor. Essa capacidade de evitar liquidações mais do que compensa os 
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custos agregados de fabricação e distribuição. Além disso, a preocupação em aperfeiçoar 
a capacidade de resposta permite a constante melhora dos processos.

A Zara consegue tudo isso porque associa os sinais recebidos das lojas a uma cadeia 
de fornecimento com alta capacidade de resposta. Além da estrutura para fabricação 
própria e de uma rede de lojas bem gerida, a marca conta com um número reduzido de 
fornecedores confiáveis e rigorosamente supervisionados. A cooperação na prateleira 
tenta atingir os mesmos resultados, mas por meio de uma rede integrada de fabricantes e 
varejistas bem mais ampla (só que criteriosamente selecionada). Esse tipo de “integração 
colaborativa virtual” faz interagir a escala, o alcance e a capacidade de resposta de uma 
operação verticalmente associada, mas sem as mesmas limitações, custos e exigências 
de capital.

Pré-requisitos e protótipos
É bom alertar: conseguir esses benefícios para além das fronteiras das empresas, 

dentro de uma rede cooperativa, não é tarefa fácil. É preciso mudar a mentalidade e 
alterar diversas práticas cotidianas. Essas mudanças ocorrem ao mesmo tempo em três 
níveis da atividade partilhada:

Estratégia colaborativa. A coope ração na prateleira tem início na liderança corporativa. 
Os varejistas, fabricantes e outros integrantes estabelecem objetivos estratégicos comuns, 
definem prioridades para uma meta de três a cinco anos, criam canais de comunicação 
entre si e montam equipes interfuncionais e entre empresas para gerenciar a cadeia de 
valor, além de adotar parâmetros de sucesso comuns.

Na cadeia de valor existem objetivos para cada função e cada empresa, desde o primei-
ro fornecedor até o consumidor final. A idéia é criar uma cadeia de valor integrada com 
mais eficiência e maior agilidade de resposta. Para isso, é preciso contar com confiança 
entre os sócios estratégicos a fim de partilhar informações, análises e indicadores, além 
de desenvolver uma compreensão colaborativa dos aspectos relacionados a custos, velo-
cidade, desperdício e trade-offs econômicos.

Fluxos sob medida. A cooperação na prateleira ajuda as empresas a superar os arrai-
gados (porém ineficientes e pouco rentáveis) hábitos de produção em massa, na linha  
“tamanho único”. Agregada ao projeto da cadeia de valor da cooperação na prateleira, 
existe uma variedade de correntes de negócios, diferenciados de acordo com o preço 
(produtos premium versus produtos básicos), com a demanda do consumidor (de acordo 
com diversos perfis demográficos e redes), com a variação da demanda (estável versus 
estimulada pelas promoções), além de outros fatores. 

Alguns desses fluxos correm rapidamente, outros em ritmo mais lento, mas cada um 
conta com políticas de fornecimento e de distribuição, modelos de marketing, de vendas e 
de inovação criados especificamente. Alguns fabricantes podem fazer envios mais variados 
para os supermercados nos fins de semana, por exemplo, ou com variedades específicas 
para as lojas de porte médio durante a semana ou ainda embalagens do tipo self-service 
para as lojas de conveniência. Da mesma forma, é possível repor o produto por meio de 
unidades adaptadas às preferências do cliente ainda na fábrica ou por meio da rede de 
distribuição do varejista. Os fabricantes e varejistas devem concentrar seus esforços na 
busca da diferenciação, a fim de obter um crescimento rentável que contemple todos os 
sócios estratégicos.

Capacidades integradas. A inovação e o alinhamento em três aspectos permite chegar 
a uma integração verdadeira. O primeiro aspecto envolve as pessoas e a reformulação 
das estruturas organizacional e de incentivos, tendo em vista a formação das equipes ao 
longo da cadeia de valor. O desempenho e a avaliação desses times devem envolver as 
diversas empresas, que precisam aferir um conjunto predeterminado de indicadores de 
desempenho (como o aumento das vendas e a rotatividade dos estoques, por exemplo). 
As equipes devem responder pelos resultados da união entre fabricante e varejista.

O segundo aspecto permite a melhora dos processos ao aplicar técnicas enxutas de 
produção não apenas no âmbito dos fornecedores, mas ao longo de todo o sistema de 
produção-distribuição, seguindo o exemplo de algumas cadeias varejistas bem-sucedidas. 
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As lojas devem ser reunidas e organizadas de novas maneiras, de acordo com os perfis 
demográficos e as preferências dos consumidores, além das oportunidades de aumentar 
a eficiência da cadeia de fornecimento.

O terceiro aspecto envolve a integração das formas maduras de tecnologia da infor-
mação. Com melhores aplicações e armazenamento de dados, a cooperação na prateleira 
rastreia e avalia a informação do ponto-de-venda em tempo real (desmembrada por item, 
loja e dia). Ao contrário do que ocorre com antigos investimentos em TI que resultavam 
em silos de difícil acesso, a cooperação na prateleira estabelece repositórios para uma 
variedade de sinais de demanda: níveis de vendas e de estoque e recibos do comércio 
varejista, dados relativos ao ponto-de-venda como exposição e preços, além de fatores 
externos que alteram a demanda (dia da semana, acontecimentos locais, alterações me-
teorológicas). A capacidade de análise dessa informação, o reconhecimento dos padrões 
e a resposta rápida tornam-se essenciais.

Embora essas inovações sejam recentes, a observação de diversos pilotos e protótipos 
confirma que a concentração das capacidades na prateleira é possível e traz resultados 
positivos.

A “rede de fornecimento propulsionada pelo consumidor”, da Procter & Gamble, por 
exemplo, usa informação do ponto-de-venda para a tomada de decisões relacionadas à 
produção e à distribuição. A P&G atualizou a avaliação de desempenho da cadeia de for-
necimento, que passou a incluir, por exemplo, indicadores de desempenho na prateleira 
(tempo médio de reposição e qualidade da exposição). Como resultado, os índices de 
itens fora de oferta caíram significativamente em um quarto das categorias de produtos 
da empresa.

como conseguir
Por meio do trabalho conjunto, fabricantes e varejistas podem desenvolver e aplicar 

novas capacidades em um período de cinco anos, mas a boa notícia é que, ao longo do 
caminho, já ocorrem muitos ganhos. Os resultados de curto prazo incluem o aumento 
do volume e margens mais elevadas, uma conseqüência da melhor gestão da variedade, 
das promoções e da adaptação do cliente, além de um desempenho melhor da oferta nas 
prateleiras. No longo prazo, os ganhos são o aumento das capacidades que permitem 
diferenciar as ofertas e fidelizar o consumidor, além de um aumento nos lucros superior 
à média do mercado.

Algumas pessoas revelam-se céticas diante da proposta de cooperação na prateleira, 
pois se lembram de experiências anteriores que não atenderam às expectativas, como 
o planejamento, a previsão e a reposição cooperativa, a resposta eficiente do cliente e a 
gestão do estoque por conta do fornecedor, entre outras soluções. Em alguns casos, os 
benefícios projetados não acontecem porque as melhorias são implementadas apenas 
de forma parcial ou temporária. Outras iniciativas podem ter partido de imprecisões 
conceituais ou econômicas, ou simplesmente não ter sido bem implementadas. Faz 
sentido se perguntar por que esses esforços serão bem-sucedidos quando os anteriores 
fracassaram e temer que a maioria prefira continuar se beneficiando da informação 
proprietária e do prestígio da marca, em vez de se comprometer com uma cooperação 
intensiva. 

Alguns fabricantes lançam seus novos produtos de forma agressiva, a fim de forçar os 
varejistas a abrir espaço na prateleira. Também existem varejistas que apertam as nego-
ciações com os fornecedores, impondo logísticas de fornecimento caras e ocultando as 
informações do ponto-de-venda. Mas está ficando claro que essas táticas não são rentáveis: 
cada vez mais, fabricantes e varejistas líderes compreendem que uma sociedade na cadeia 
de valor pode ajudar a gerir a complexidade nas categorias de produtos e nos canais 
varejistas. E essa postura não representa um limite para a diversificação; ao contrário, 
aumenta a compatibilidade entre as oportunidades de produto e da venda varejista. Uma 
empresa, por exemplo, pode se orientar para a inovação em produtos com determinados 
sócios para os quais a variedade constitui fator essencial, mas com outros parceiros, que 
têm como fator de aferição de sucesso a redução do custo líquido (custo do produto mais 
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os custos de transporte e de manipulação), a concentração será voltada para a eficiência 
da cadeia de fornecimento.

Existem duas grandes tendências que facilitam a cooperação na prateleira de forma 
jamais vista. A primeira, como já citado, é a incrível maturação dos novos processos e 
tecnologias. A segunda, igualmente importante, é o crescente número de empresas va-
rejistas e de produção que procuram a liderança no mundo ou regional e reconhecem o 
valor de poder contar com parceiros de verdade no ponto-de-venda.

Algumas empresas vão continuar ignorando a oportunidade. Provavelmente, alegarão 
que já contam com sócios comerciais estratégicos ou avaliam os dados sobre consumo, 
embora continuem gerindo a cadeia de fornecimento da forma tradicional e determi-
nando os recursos com base nas médias históricas de desempenho semanal na região. 
Mas essas companhias perderão competitividade em relação à concorrência se as demais 
partirem para a construção de relações mais colaborativas.

Os primeiros seguidores a obter mais sucessos começarão com alguns poucos sócios 
estratégicos da cadeia de valor para então, gradual mente, abrir as “vagas” de “sócio 
preferencial” a um número maior de fabricantes e de varejistas. Com o tempo, algu-
mas empresas contarão com variada oferta de possíveis parceiros, enquanto outras 
ficarão na espera. O que tornará um jogador mais disputado do que os concorrentes 
serão atributos como os sistemas, as capacidades e o desempenho. Os vencedores desse 
“concurso” ocuparão papel essencial na hora de repactuar as regras que norteiam a 
produção e a venda varejista dos produtos de consumo (veja os passos iniciais no quadro 
da página 174).

A cooperação na prateleira constitui um sistema de aprendizado, na verdade. Os pio-
neiros no investimento (e os preocupados em segmentar suas cadeias de valor por item, 
loja e dia) poderão prosperar juntos. Os demais vegetarão isoladamente. 
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