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Fornecedores, seja a indústria ou o distribuidor
empreendem uma completa mudança de foco nos seus

negócios: querem oferecer muito mais que preço ao
varejo. Querem oferecer serviços. E a ferramenta

gerenciai que acelera essa transformação
é o gerenciamento por categorias

Uma profunda mudança
de modelo de conduta

toma corpo entre os fornece-
dores do varejo. Grande parte
deles, seja da indústria ou do
setor de distribuição, está
descobrindo um novo talen-
to, indispensável para atuar
em mercados de extrema
concorrência: a oferta de ser-
viços ao supermercado. E isso
graças ao gerenciamento por
categorias, a ferramenta de
gestão do varejo que ganha
a cada dia mais adeptos.

No País há meia década,
a ferramenta de gestão que
faz parte das melhores prá-
ticas para atender ao consu-
midor empregadas pelo ECR
(Efficient Costumer Response,
ou Resposta Eficiente ao Con-
sumidor), o gerenciamento
por categorias, prontamente
adotado pelas grandes redes
e pelas principais indústrias
fornecedoras, atrai hoje as
redes médias e até menores.
Gerenciar o mix de produtos
requer um ajuste fino da
potencialidade de vendas da
loja, e a participação direta
do fornecedor nesse proces-

so se tornou atividade essen-
cial para o sucesso de suas
marcas. "Precisamos oferecer
valor aos nossos clientes, ou
seja, precisamos oferecer ser-
viços que gerem mais de-
mandas para esses clientes",
define o diretor de vendas da
Johnson & Johnson, José
Vicente Marino. A empresa
passa por um intenso proces-
so de reformulação de polí-
tica comercial. "Estamos sa-
indo do patamar de uma or-
ganização de departamentos
para o de uma organização
processual", resume o execu-
tivo. Para levar adiante esse
objetivo, ele revela que há
somente uma fórmula: cami-
nhar para as redes de negó-
cios. "Ou seja, criando cada
vez mais parceiros e redes
em que os negócios possam
acontecer de modo que a
vitória de um é a vitória de
outro", afirma.

Disponibilidade

Marino parte do princí-
pio de que a tecnologia de
produção está disponível

hoje no mundo todo. No en-
tanto, o cliente busca dife-
renciais. Estes estão no ser-
viço oferecido pelo fornece-
dor, como um "bônus" do
produto a ser canalizado ao
varejo. "Estamos nos reorga-
nizando para ver o cliente
como um todo, ou seja, do
pedido ao caixa", diz. Por
isso, a Johnson & Johnson
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está atuando em três frentes
de prestação de serviços
aos seus clientes: logística
("100% dos produtos cadas-
trados pelo lojista têm que
estar nas suas gôndolas");
gestão de negócio, que in -
c l u i técnicas de exposição
e merchandising; e ambien-
tação, ou g e r e n c i a m e n t o
por categorias em estado

avançado, formando um n i -
cho dentro da loja (confira
reportagem nesta edição).

"Mesmo os clientes me-
nos colaborativos, ao perce-
berem o valor que essas i n i -
ciativas dão ao seu negócio,
acabam apoiando", conta
Marino. Tanto o esforço nas
parcer ias é intenso que a
empresa ganhou em janeiro

passado o prêmio de "melhor
fornecedor b r a s i l e i r o " da
rede Wal-Mart.

As f rentes de oferta de
serviços ao c l i e n t e da
Johnson & Johnson são am-
plas: abrigam a logística e o
apoio ao cliente ("100% dos
produtos cadastrados pela
loja têm que estar nas suas
gôndolas", diz o diretor), a
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gestão do negócio (que en-
volve técnicas de merchan-
dising e o gerenciamento por
categorias em si) e a ambi-
entação da seção (saiba mais
na reportagem sobre "loja
dentro da loja" nesta edi-

O caso da Gillette
e o Wal-Mart

Há mais de dois anos trabalhando
com o gerenciamento por categoria

com a rede Wal-Mart no Brasil, a
Gillette conseguiu ter todos os seus

itens de barbear e de depilar inclusos
no programa. "Em março último
acabamos de implementar ações
voltadas às categorias de pilhas e

baterias da marca Duracell",
conta o gerente de categorias da

empresa, Alexandre Budin.
Nesse último caso, o fornecedor

assumiu os custos de pesquisas junto
aos consumidores da rede e encontrou

uma solução para a categoria de
pilhas e baterias: a criaçãç de displays
interativos para esclarecê-los sobre os
produtos expostos nas gôndolas. "Os
concorrentes ratearam os custos com
os displays, que foram colocados em

locais estratégicos, nos eletroportáteis
e próximo da frente da loja, local com
alto fluxo de pessoas", lembra Budín.

Antes desse rearranjo de lay-out, as
pilhas e baterias ficavam próximas aos

produtos de eletricidade. Como as
principais consumidoras da categoria

no auto-serviço, soube-se, eram
mulheres, que não freqüentam a

seção, elas acabavam se esquecendo
de procurar o produto na loja. "A

seção não era visitada por elas, e por
não estarem à mão, as pilhas

acabavam esquecidas e adquiridas em
outro tipo de varejo", diz o gerente.
Ele afirma que em todas as ações já
realizadas com outras categorias os

resultados foram positivos.

cão). "Queremos mostrar o
que uma parceria pode ren-
der, ou seja, muito mais que
o mero desconto", afirma.

Sem pressões

No entanto, até que pon-
to o trabalho de gerencia-
mento por categoria, expres-
são cada vez mais comum
das parcerias entre a indús-
tria e o varejo, deve estar
próxima ao trabalho do de-
partamento comercial da in-
dústria? A Gillette do Brasil
defende que os dois setores
devem trabalhar de forma au-
tônoma para garantir melhor
resultado no desempenho
das vendas do supermercado
e sem pressões de vendedo-
res. "O gerenciamento visa
atingir todas as possibilidades
de negócios da categoria e
conseqüentemente fazer as
vendas aumentarem", expli-
ca o gerente da área de de-
senvolvimento de contas da
Gillette, Nelson Si lva. A
empresa desenvolve o geren-
ciamento por categorias nas
áreas de lâminas de barbear,
higiene oral e pilhas.

A principal frente de ofer-
ta de serviços ao cliente da
Gillette é a pesquisa dos
hábitos dos consumidores.
"O programa está disponível
a todos os supermercadistas,
pequenos, médios e grandes,
mas ele precisa ter uma base
de dados mínima para isso",
afirma Silva. Caso o super-
mercadista não saiba se dis-
põe ou não desse requisito,
a empresa dá suporte para
que ele avalie sua posição.
"Indicamos os processos e

Marino: "Estamos caminhando para as
redes de negócios"

auxiliamos na preparação do
cliente para o gerenciamen-
to por categoria", diz.

Assim que detecta a
potencialidade do supermer-
cado para a parceria, a
Gillette cruza os dados da
empresa até encontrar uma
solução para as categorias
envolvidas. Um projeto é
definito a partir daí, e se
houver custos para imple-
mentar as ações, ele é ra-
teado com todos os fornece-
dores envolvidos na catego-
ria. Esses custos podem
advir de criação e monta-
gem de displays ou de sina-
lização específica, por
exemplo. "Muitas vezes, por
trabalhar mal uma categoria,
a loja perde vendas que a
indústria já ganhou. Portan-
to, trata-se de trabalho de
ajuste fino de ações", afirma
o gerente de categorias da
Gillette, Alexandre Budin.

Sazonalidade

O foco da prestação de
serviços ao cliente da Kraft
Foods é direto: empreender
ações que gerem demanda
dos seus produtos. "Ou me-
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lhor, dar sentido a todo o
material de merchandising e
às promoções", af irma o
gerente de trade marketing
da empresa, Márcio
Salvadego. Tal posiciona-
mento se deve a uma carac-
terística própria da Kraft: a
empresa precisa integrar as
ações sazonais - seus pro-
dutos têm picos de vendas
ou no verão (caso dos sucos
e refrescos), no
inverno ou na Pás-
coa (caso dos
chocolates) - às
necessidades dos
seus clientes.

"O maior desa-
fio do gerencia-
mento por catego-
ria é definir a dis-
tribuição certa de
volumes para não
sobrecarregar uma
única marca",
analisa Salvadego.
Assim, a partir do
ponto de vista do
gerente de loja, o
fornecedor tenta
definir a melhor es-
tratégia de vendas
para o período sa-
zonal. As promo-
ções, por exemplo,
são definidas jun-
tamente com o supermerca-
dista, a partir de diferentes
formatos.

Outra forma de a Kraft
oferecer serviços ao cliente
é o desenvolvimento de
equipamentos com o objeti-
vo de facilitar a exposição e
a compra do produto pelo
consumidor. "São materiais
criados a partir da importân-
cia das categorias na loja",

diz. Um deles foi um display
integrado, lançado no último
verão, que agrupa diversos
itens da empresa num único
espaço, por exemplo, gela-
tinas, refrescos e sucos.

Mas o principal equipa-
mento desenvolvido foi o
organizador de gôndolas para
refrescos em pó. "Trata-se de
uma categoria de alto giro, que
registra intensa manipulação

tes ao supermercadista,
como, por exemplo, se o
produto responde bem ou
não ao ponto extra. "Na
verdade, ele aux i l i a até
mesmo no planejamento de
lançamentos de produtos,
pois é possível avaliar o ní-
vel de benefícios que o su-
permercadista terá com o
item", avalia.

"Nossos objetivos institu-
c ionais são: ser
preferencial no
mercado, oferecer
bom atendimento,
dar resposta rápi-
da e ser alguém
que ajude o clien-
te a pensar o seu
negócio", resume
Salvadego, que
responde a uma
área que atende a
supermercados
com mais de dez
check-outs. A
Kraft, no entanto,
dispõe de solu-
ções e serviços
para clientes de
todos os tamanhos.

Serviços no
atacado

do produto pelo consumidor.
Essa característica acaba ge-
rando certa desordem na gôn-
dola", afirma Salvadego. O
organizador tem um mecanis-
mo automático que empurra
os envelopes à medida que
são retirados pelos clientes.

Para o gerente de trade
marketing, a ferramenta do
gerenciamento por catego-
rias revela pontos importan-

A Unilever,
que dispõe de uma das fer-
ramentas para implantar o
gerenciamento por categori-
as mais completas (leia
boxe), também desenvolveu
e começa a operar uma ver-
são para as pequenas e
médias empresas, o
Category Focus. "Trata-se de
um ótimo primeiro passo no
segmento para essas empre-
sas", diz o gerente de desen-
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volvimento de canais da
Unilever, Marcelo Costa.

Com ele o fornecedor
pode, a partir de reuniões
com a equipe do supermer-
cado, avaliar as categorias
trabalhadas e a forma de
torná-las mais rentáveis. A
Unilever também está des-
tinando esse know-how em
gerenciamento por catego-
rias ao Distribuidor Especi-
alizado Categorizado (DEC),
ligado à Associação Brasi-
leira de Atacadistas e Dis-
tribuidores (ABAD), como
forma de beneficiar o peque-
no varejo. A equipe de con-
sultores de vendas do DEC
passou por intenso treina-
mento na Unilever, para in-
crementar ainda mais a
prestação de serviços. Há
oito anos em atividade, o
DEC funciona a partir do en-
gajamento de 1 7 empresas
de distribuição (atacado),
com a atuação de cada uma
em determinado espaço
territorial. "Na verdade, o
DEC nasceu da constatação
de que os grandes fabrican-
tes não chegam ao peque-
no varejo, mas trabalham
normalmente com lojas de
até dez check-outs. Quem

Silva e Budín:
Queremos que

o supermercado
aproveite
todas as

oportunidades
de negócios

atende a esse universo é o
distribuidor", explica a ge-
rente execut iva do DEC,
Lilian Carelli.

O serviço trabalha somen-
te com as categorias de higi-
ene e beleza e já atendeu 65
mil lojas em todo o País. Ne-
las, aplicou dois conceitos es-
tratégicos que mudaram suas
rotinas de negócios: a
layoutização da seção e o ge-
renciamento por categorias.

"Nosso foco é desenvol-
ver e fortalecer o pequeno
varejo, oferecendo para isso
a prestação de serviços di-
ferenciados no ponto de
venda", explica.

A princípio o DEC criou
um catálogo completo com
os itens da seção disponíveis
nos distribuidores, para que
seu time de consultores de
vendas pudesse abordar o
pequeno varejo. O mix final
do catálogo ficou entre 2,5

atualização das
categorias

gerenciamento
para o pequeno
varejo

mil e 3 mil itens, quando a
maior parte das lojas dispu-
nha somente de 700 itens.
"Esses consultores mantêm
uma sistemática intensa de
visitas e trabalham com ven-
das fracionadas, ou seja, a
loja pode encomendar até
uma unidade da categoria",
conta Lilian.

Entrega rápida

A política de entrega tam-
bém é ágil: se o pedido che-
gar ao DEC até as 18 horas,
ele é entregue em 24 horas.
Com isso, garante-se a rápi-
da reposição das gôndolas.
Estas, numa primeira fase,
são arrumadas, seguindo lay-
outs que atendem à deman-
da de cada loja. "Normalmen-
te os itens da perfumaria são
adquiridos por impulso. Se
ela se esconde no fundo da
loja, sua rentabilidade será
mínima", diz.

A maior visibilidade da se-
ção e a organização dos itens
por segmentação já tornam
as gôndolas mais atrativas,
além de fidelizar o cliente.

O segundo passo é, en-
tão, proceder ao gerencia-
mento por categorias. "Per-
cebemos que a perfumaria é
a última seção a ser implan-
tada numa loja e geralmen-
te ela fica escondida entre os
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A ambientacão, ou loja dentro da loja, também é um importante serviço oferecido
pela indústria aos clientes, como ocorre nesta loja do Formosa, em Manaus

itens de bazar", afirma a
diretora do DEC.

Com base nos dados de
vendas da ACNielsen, a se-
ção é reformulada. É feita
uma análise marca por mar-
ca e quantificada sua parti-
cipação em cada categoria.
"Com isso, registramos resul-
tados de aumento de vendas
de até 100% ", conta Lilian.

O resultado acaba num
desmonte total da seção e
na sua reorganização. Mui-
tas vezes ocorre uma verda-
deira revolução dentro da
loja, pois a seção pode es-
tar em local de pouco fluxo
de clientes e todo o layout
precisa ser mudado. "Outras
vezes o espaço destinado à
higiene e beleza é muito
pequeno e é preciso realocar
espaço de outra seção, ge-
ralmente do bazar", diz.

Depois de concluído o pro-
grama, o desafio é manter o
atendimento à loja para que
o esforço não se torne inócuo.

A layoutização começou
a ser feita pelo DEC em 1999
e o gerenciamento por cate-
gorias desde 2001. Agora
uma nova fase é inaugurada,
com a inclusão do que Lilian
chama de "material de visi-

bilidade". Ou seja, a sinali-
zação para que o consumi-
dor reconheça a seção. Ele
inclui uma placa colocada na
entrada da loja convidando o
cliente a visitar a seção, um
banner para ser colocado so-
bre o espaço, stoppers colo-
cados nas gôndolas para si-
nalizar as divisões das cate-
gorias (produtos para cabelos,
para pele, sabonetes, etc.) e
um take one com folhetos
repletos de dicas sobre bele-
za para estimular o consumo
de outros itens e para fideli-
zar a consumidora. "Com
isso fechamos o ciclo para
incentivar a compra por im-
pulso", afirma Lilian.

Na verdade, o que os for-
necedores começam a de-
linear com ações desse tipo
é um target muito mais de-
safiador. A oferta de servi-
ços aos supermercados con-
figura um passo para o fu-
turo. "Tememos o futuro
porque trabalhamos com a
referência do passado. Ago-
ra, precisamos estar com-
prometidos com o fazer
acontecer", filosofa Marino,
da Johnson & Johnson.

Por Walter de Sousa

Ferramenta completa
Desenvolvida há pouco mais de um
ano pela Unilever, a Category On-Line
(COL) é uma das ferramentas mais
completas para implantar o
gerenciamento por categoria em
grandes redes supermercadistas. Ela
funciona completamente via Internet e
tem em sua lista de usuários os
gigantes Pão de Açúcar, Carrefour e
Wal-Mart. "Seu benefício mais
imediato é reduzir o número de
reuniões e tornar mais ágil a
implantação da ferramenta", avalia o
gerente de desenvolvimento de canais
da Unilever, Marcelo Costa.
0 COL trabalha a base de dados da
rede e leva de seis a oito semanas
para começar a operar o
gerenciamento por categoria. Isso a
partir de oito passos:
1 - Definição da categoria;
2 - Papel da categoria;
3 - Avaliação da categoria em relação

ao mercado;
4 - Definição do cartão de metas;
5 - Definição da estratégia da

categoria;
6 - Definição das táticas da categoria

(com base em sortimento, preço e
promoções);

7 - Implementação
8 - Revisão.
A ferramenta foi criada para atender a
sete categorias de beleza e limpeza da
Unilever: as de personal care (produtos
para os cabelos, para a pele,
sabonetes, desodorantes e cremes) e as
de home care (produtos de lavagem e
limpadores). Normalmente o cliente
começa a implantar o COL em no
máximo três categorias e vai
introduzindo aos poucos as demais,
"Antigamente o gerenciamento por
categorias tinha uma conotação muito
técnica para o setor. Hoje, o
supermercadista recebe bem o sistema
e até se prepara melhor para
adotá-lo", avalia. Para se engajar no
programa, a empresa deve ter base
de dados de todos os produtos
com que trabalha.
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