
Falta de produtos nas lojas é motivo de queda nas vendas  
 
Diretor de Marketing da Procter & Gamble alerta para números de perdas com 
devoluções e trocas  
 
 
O consumidor entra no supermercado, não vê uma marca que gostaria de levar, 
troca por outra ou deixa de comprar. A falta de produtos nas gôndolas é uma das 
principais causas de insatisfação dos consumidores e uma das maiores 
responsáveis pelas quedas de vendas e pela lucratividade da indústria e do varejo. 
O alerta é do diretor de Marketing de Consumo Global da Procter & Gamble, Jim 
Flannery, com base em dados da gigante mundial, fabricante, entre outros, do 
sabão em pó Ariel, das batatas fritas Pringles e das fraldas Pampers. Ele estima que 
a própria Procter & Gamble anualmente registra perdas de US$ 250 milhões com 
devoluções e trocas de mercadorias.  
   
Para Flannery, “isso significa que o produto certo não está chegando na loja certa, 
muito menos nas mãos do consumidor certo”. Para mudar esse cenário, ele citou 
projetos que a empresa tem criado em colaboração com o varejo. É o caso do 
catálogo eletrônico de produtos, que já reduziu em US$ 10 milhões os prejuízos 
com devoluções, além de provocar uma queda de 10% na falta de estoques.  
   
Flannery participou ontem da solenidade de abertura do 3.º Congresso ECR Brasil 
(do inglês Efficient Consumer Response – Resposta Eficiente ao Consumidor), que é 
um movimento global, no qual indústria, comércio e todos os participantes da 
cadeia de abastecimento trabalham em conjunto para identificar padrões comuns e 
processos mais eficientes. No Brasil, o ECR reúne mais de 90 empresas, entre as 
quais Unilever, Nestlé, Ambev, Coca-Cola (na indústria); Grupo Pão de Açúcar, 
Bompreço e Sonae (no varejo); e Banco Itaú, Bradesco e Microsoft (em serviços).  
   
Se os números de Flannery soaram como um alerta, os do consultor de varejo e 
professor da Universidade de São Paulo (USP) Nélson Barrizzelli comprovaram que, 
aqui, muitas empresas também estão perdendo dinheiro por falta de uma 
comunicação mais eficiente com os canais de distribuição ou venda. Para Barrizzelli, 
o crescimento das marcas alternativas; a concentração das vendas no fim do mês; 
a idéia nem sempre verdadeira de que o consumidor só está interessado em preço 
baixo; e a desconfiança em trocar informações com fornecedores ou clientes vêm 
causando grandes prejuízos para ambos os lados. “Segundo um estudo da USP 
feito para a Associação Paulista de Supermercados, a falta de produtos nas 
prateleiras é responsável por 66% das perdas de vendas no varejo no Estado de 
São Paulo. O pior de tudo é que, enquanto faltam produtos nas gôndolas das lojas, 
de outro sobram produtos nos estoques.”  
   
Para Barrizzelli, a queda-de-braço entre a indústria e o varejo, na discussão de 
margens, também está afetando a competitividade do setor. Um cenário diferente 
do de 1997, quando foram identificadas perdas de R$ 3,5 bilhões por causa da falta 
de integração logística entre as cadeias de produção, distribuição e vendas. (C.F.)   
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