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As indústrias e as redes de varejo, que trabalham com margens de lucro cada vez mais apertadas 
em suas negociações, buscam na gestão por categoria (GC) uma maneira para aumentar as suas 
vendas. A ferramenta de administração — desenvolvida pelas grandes redes de varejo e 
reaproveitada estrategicamente por ex-funcionários na formatação de suas consultorias 
especializadas — estimula o consumo através da disposição estratégica de produtos nas gôndolas 
dos supermercados e tem impulsionado os negócios da indústria e do varejo em até 30%.  
 
A Colgate-Palmolive , Unilever e Johnson & Johnson , que foram pioneiras na implantação do 
gerenciamento de suas mercadorias em grandes redes varejistas, como Walt-Mart , Carrefour , 
Pão de Açúcar , recorrem agora a consultorias especializadas para se aproximarem de varejistas 
de médio porte a fim de ganhar mais mercado. 
 
Segundo o Claudio Czapski, superintendente da Associação ECR Brasil — entidade que congrega 
indústrias e integrantes da cadeia de abastecimento —, existe uma espécie de acordo entre a 
indústria e o varejo quando é implantado uma gestão por categoria. A indústria oferece um 
“apoio” (treinamento e orientação para disposição dos produtos nas gôndolas) para que o varejo 
venda mais seus produtos. Em contrapartida, o varejo abre as informações estratégicas como 
comportamento do consumidor, fluxo de vendas da categoria dos concorrentes, entre outros 
dados para a indústria em questão. 
 
Christian Lohrish, da consultoria norte-americana The Partnering Group (TPG), explica que a 
metodologia se aplica para que o consumidor tenha uma “solução de compra” à sua disposição. 
Ou seja, que em um determinado espaço da gôndola do supermercado a pessoa encontre todos 
os produtos de uma determinada categoria.  
 
A Colgate-Palmolive, fabricante de produtos de higiene oral, pessoal e limpeza, de acordo com o 
consultor, há dois anos lançou um projeto mundial chamado “Loja Ideal”, que visa aumentar a 
lucratividade de seus pontos-de-venda.  
 
O projeto chegou ao Brasil no ano passado para ser implantado e monitorado por especialistas no 
tema. A organização desenvolveu o programa em parceria com a rede Coop . O objetivo da 
experiência de organizar prateleiras, espaços de exposição e sortimento em parceria com a 
Colgate-Palmolive proporcionará um incremento de 30% nas vendas da rede. A solução, de 
acordo com a organização pode ser aplicada imediatamente em 100% das lojas, independente do 
porte do varejista. 
 
A Unilever é outro exemplo citado por Lohrish. A empresa aposta no GC para aumentar as 
vendas. Por conta disso, a empresa criou um projeto chamado “massificação do GC” com 
supermercados de médio porte. Com a rede varejista Ricoy , a Unilever realizou uma experiência 
com as categorias desodorantes, cuidados para os cabelos e sabonetes, em três lojas Ricoy, em 
São Paulo. 
 
Depois de uma avaliação do sortimento, a indústria recomendou e auxiliou a rede a adequar os 
espaços das lojas e a reorganizar as gôndolas de acordo com a importância da categoria e o fluxo 
de clientes. Segundo a empresa, três meses depois das mudanças, na categoria sabonetes foram 
constatadas altas de 13% nas vendas das lojas participantes do piloto em relação à média do 
mercado. 
 
Naum Wiadacz, da consultoria MS 5 , atualmente realiza um trabalho de GC com cinco indústrias 
em uma rede de varejo. Com esse estudo, o consultor definirá quais são os clientes potenciais e 
qual a disposição que os produtos devem estar nas gôndolas. “Vamos vender soluções para o 
cliente. Nosso objetivo é aumentar as vendas”, diz o especialista. 



Ele explica que consumidor potencial é aquele que vai ao supermercado sem listar os produtos de 
que precisa comprar. Cerca de 85% das pessoas decidem a compra dentro do supermercado. 
Estes são mais propensos a comprar por impulso. 
 
Visibilidade 
 
A Johnson & Johnson , de acordo com Wiadacz, percebeu isso ao estabelecer um forte elo com o 
Emporium São Paulo . Para dar visibilidade aos seus produtos no estabelecimento, a empresa fez 
análise de informações internas, pesquisa com clientes e dinâmica da loja (layout, espaços e 
logística). 
 
Segundo o consultor da Inter Commerce , Danilo Garcia, gerente comercial e de marketing, até 
mesmo nas lojas Marisa e C&A está se tornando comum a prática de gerenciamento.  
A consultoria já atendeu e ainda presta consultoria para companhias como Center Castilho e 
Telhanorte . As duas redes do setor de material de construção implantaram e fizeram adaptações 
de sistemas para ter suporte gerencial e fazer a gestão de compras e estoque, das vendas e da 
rentabilidade.  
 
Para Garcia, o GC é fundamental para evitar que as empresas passem por problemas que os 
profissionais da área chamam de ruptura, ou seja, o estabelecimento fica sem um determinado 
produto para vender ao cliente. “Quando isso acontece gera um desconforto para o consumidor”, 
diz. 
 
Pesquisa 
 
Estudo realizado nos supermercados das principais regiões metropolitanas do País constatou cerca 
de 11 mil itens lançados em 2004. Durante um ano, as lojas receberam em média mil 
lançamentos por mês, de acordo com a Sense Envirosell Pesquisa & Informação , especializada 
em estudos mercadológicos. “Some-se a tudo isso a quantidade de categorias em que esses 
produtos encontram-se divididos (160). Isso mostra o tamanho da complexidade do processo de 
compra”, avalia Maria Cristina Mastopietro, diretora da consultoria.  

 
 
Leia Mais 
 
Metodologia é aplicada a outras áreas 
 
Para a consultora de marketing da Integration , Ana Helena, não existe no mercado um modelo de 
gerenciamento por categoria (GC) que possa ser considerado definitivo para ser implantando em 
todas as empresas. “Muito mais que colocar um produto ao alcance do consumidor, o GC tem de 
dar resultados financeiros”, enfatiza. 
 
Na avaliação da consultora, a tendência é que nos próximos anos a metodologia passe a fazer 
parte da realidade das empresas do varejo que atuam em outros segmentos, como drogarias, 
materiais de construção e lojas de departamento, principalmente.  
 
E a negociação entre a indústria se tornará cada vez mais comum, uma vez que existe uma troca 
de informação entre os dois segmentos, que pode beneficiar ambas as partes. Pois enquanto a 
empresa conhece o produto, a marca, o varejo entende do comportamento do consumidor.  
Há muitos exemplos no Brasil e no mundo de empresas dos mais variados setores aplicando 
ferramentas do GC: indústria automobilística, têxtil, eletroeletrônica, construção, siderúrgica, 
farmacêutica, higiene e limpeza e lazer. 
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