
estão por categoria
beneficia o consumidor

Vários reportagens que são que os projetos de aplicação do
veiculadas na mídia mostram os
resultados extraordinários deste
conceito (aumento no faturamen-
to, fidelização do consumidor e
de melhoria do relacionamento
entre fornecedor, varejo e con-
sumidor)! Varejistas destacam a
importância da ferramenta. Mas,
o que realmente é gerenciamento
por categorias? Como os pe-
quenos e médios supermercados
podem aproveitar deste conceito?
Como aplicá-lo?

Inicialmente, para entender a
importância desta ferramenta é
extremamente necessário saber o
valor que o consumidor tem para
a indústria e o varejo, ou seja,
tudo gira em torno do cliente.

Tornou-se obrigatório oferecer
um atendimento cada vez melhor
e transformar uma
simples ida do cliente
ao supermercado
num momento de pra-
zer e encantamento.
Daí a importância de
gerenciar cada cate-
goria individualmen-
te, pois a venda so-
mente será realizada

gerenciamento por categorias
têm crescido geometricamente
em todo o varejo e o pequeno e
médio varejos não podem deixar
de, pelo menos, tentar usufruir,
para benefício próprio, das van-
tagens dessa ferramenta. Para
que o conceito fique mais co-
nhecido no mercado, um grupo
de profissionais da indústria e do
varejo e de consultorias espe-
cializadas estão desenvolvendo
uma nova metodologia de ge-
renciamento por categorias vol-
tada especialmente para o pe-
queno e médio varejo de todo
País.

Para se ter uma idéia da gran-
de importância do conceito de
GC, no Brasil e no mundo, ela
consolidou-se como uma impor-

tante ferramenta para
o varejo e, todos con-
cordam que sua apli-
cação vem alterando
definitivamente o re-
lacionamento entre
indústria, varejo e
consumidores. Prova
disso é que a cada dia
cresce o número de

se a loja oferecer pró- Cláudio Czapski iniciativas de parce-
dutos no lugar e no momento rias bem-sucedidas entre indús-
correto e de acordo com o seu
público-alvo.

Vou dar um exemplo. Um co-
merciante descobriu que grande
pane de seus clientes costumava
adquirir produtos para fazer
churrasco, mas quando iam às
compras dirigiam-se à seção de
bazar para comprar os copos
descartáveis, ao fundo da loja
para pegar o carvão e, de lá, dar
mais algumas voltas para en-
contrar as bebidas. Depois de ele
próprio simular a via sacra dos
consumidores, passou a concen-
trar próximo à seção de carnes,
espetos, grelhas, carvão, sal gros-
so, farofa, refrigerantes e outros
produtos todos juntos, e percebeu
que seus clientes ficaram sa-
tisfeitos com a facilidade de ter
tudo à mão e, a melhor notícia, as
vendas de alguns produtos au-
mentaram.

Essas experiências apontam

O autor é é superintendente da
Associação ECR Brasil, que
congrega profissionais de GC

tria e supermercados, desde os
hipermercados até os de menor
tamanho.

Um exemplo de empresa que
apostou no GC e conseguiu re-
sultados positivos foi a indústria
Colgate-Palmolive, fabricante de
produtos de higiene oral, pessoal
e de limpeza. Juntamente com a
rede Coopt com sede em Santo
André, organizaram prateleiras,
espaços de exposição e sorti-
mento, que proporcionou um
crescimento imediato de 30% nas
vendas e um salto na renta-
bilidade das categorias atingidas.
Os benefícios do GC são ex-
celentes para todos os envolvidos.
Ganha o varejo, com o aumento
do volume de vendas e do lucro e
com melhor aproveitamento dos
espaços nas gôndolas. A indús-
tria, por sua vez, tem vantagens
com a influência nas decisões da
categoria e com a garantia de
investimentos mais direcionados
no comércio. Já o consumidor se
beneficia com a maior facilidade
e agilidade nas compras.

- CLÁUDIO CZAPSKI
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