
Manutenção	  do	  mix	  no	  PDV

O varejo e a indústria têm o grande desafio de gerenciar o sortimento, avaliando se os lançamentos são
inovadores e coerentes com o plano da loja

No varejo como um todo, foram lançados 15.813 itens, em 2011, ao mesmo tempo que 12.140 foram
retirados do mercado, segundo dados Nielsen. Esta dinâmica natural do varejo é justificada pelas novas
demandas de consumo, que surgiram em resposta aos hábitos dos consumidores que têm maior poder de
compra, ao vencimento de patentes de medicamentos e ao envelhecimento da população.

 

Os itens que apresentam maior movimentação de mercado são os de Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosméticos (HPC). São 20 mil itens ativos, sendo que 37% estão rodando, 20% são novos no mercado e

17% saíram do mercado. Dessa forma, se os pontos de venda não atualizam o sortimento, em dois anos, no máximo, a categoria, em loja, fica velha. A gerente
de consultoria analítica da Nielsen, Juliana Carnicelli, apresenta os percentuais acima e comenta que muitas categorias vivem da renovação de suas linhas, seja
no aroma, no visual, na textura ou na embalagem.

A renovação de portfólio pode atender aos anseios da população ou determinar uma ação estratégica de marketing das empresas fabricantes. Para a diretora-
geral da Mind Shopper (consultoria especializada em soluções estratégicas para o ponto de venda), Alessandra Lima, o número de lançamentos no mercado de
bens de consumo acontece por diversos fatores, que variam em função de cada categoria. “As categorias de cuidados com o cabelo e cuidados com a pele, por
exemplo, são movidas a novidades. O próprio consumidor busca inovação e performance.” A executiva explica ainda que uma outra estratégia pode estar por
trás de lançamentos: a defesa de território. “É natural que uma marca que possua grande extensão de linha queira garantir presença maciça no ponto de venda.
Um bom exemplo são os produtos de perfumaria infantil: a preferência da farmácia é trabalhar com menos marcas e todas as variantes, assim, quem tiver um
portfólio mais completo garante um share spacing maior e mais visibilidade na gôndola.”

No que diz respeito às readaptações de linhas, Alessandra acredita que seja uma ação estratégica feita para gerar experimentação, criar novas necessidades
no consumidor e ampliar a participação no ponto de venda. “Vale ressaltar que essa estratégia estimula o consumidor a buscar constantemente as inovações,
criando um ciclo movido pelo desejo de compra.” Ela exemplifica: “o número de lançamentos na categoria de esmaltes é altíssimo e a dinâmica criada conferiu à
categoria um status de moda, assemelhando-se à dinâmica do mercado de moda têxtil”.

GERENCIAMENTO EFICIENTE

Veja a seguir instruções para gerir seu sortimento:
• Agrupar os produtos correlatos e substituíveis em um único banco de dados.
• Classificar corretamente sua estrutura mercadológica (categoria, subcategoria e marca).
• Analisar o giro e a rentabilidade de todos os itens e fazer um ranking deste resultado (por marca e SKU).
• Definir, de acordo com a estratégia traçada para cada categoria, uma cobertura ideal (por exemplo, categorias destino na loja terão 90% de cobertura e
somente 10% dos itens serão cortados do sortimento).
• Definir o corte com base na cobertura estabelecida para a categoria.
• Avaliar os novos entrantes que poderão substituir os itens que saíram.
• Definir uma periodicidade para reavaliar a categoria e acompanhar o desempenho das vendas constantemente.
• Avaliar se dentro do segmento existe o número ideal de formatos que atenda o consumidor. 
Sim ou não? 

• Averiguar se há motivos para ter, em seu portfólio, o novo item, ou se o líder continua, já que tem saída, bom giro.

Fontes: Alessandra Lima e Cristiane Osso

Ao mesmo tempo que há lançamentos, muitos itens são retirados do mercado, às vezes, na mesma proporção. Isso acontece, primeiro, porque seria impossível
manter os produtos existentes e ainda acatar novos itens, o que acabaria sendo um dos principais desafios do gerenciamento de mix. Em todos os pontos da
cadeia comercial, não haveria condições para receber os lançamentos e manter os itens que já estão em loja.

A diretora da Mind Shopper diz que muitos itens que entram acabam canibalizando naturalmente os produtos que já existem, suprindo a mesma necessidade de
consumo; além disso, a gôndola é limitada e não comporta tantos itens. “A exceção fica por conta dos lançamentos que criam uma nova categoria, como o caso
dos sabonetes íntimos. Este novo segmento despertou uma necessidade de consumo nas mulheres, além de forçar um espaço extra na gôndola.”

O	  que	  entra	  e	  sai

Decidir o que dispor e o que retirar de circulação é uma iniciativa que tem o mesmo grau de importância e relevância nas atribuições dos gestores. Alessandra
Lima recomenda ter todos os novos itens, para as principais categorias da loja, com o objetivo de passar a imagem de um estabelecimento atual, para que o
shopper possa sempre considerá-lo ao buscar o que há de novo no mercado. “Para as marcas intermediárias ou de primeiro preço – a não ser que seja
estratégia da loja atender especificamente este tipo de demanda – o lojista tem de avaliar o que sairá do mix para a entrada de novos produtos. Exceto
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lançamentos que agreguem valor à categoria, tragam inovação ou gerem imagem.” De acordo com a executiva, os demais têm de entrar no lugar de itens já
cadastrados – se isto não acontece, a farmácia não consegue gerir seu sortimento, ocorrendo rupturas, excesso de estoque e gôndola confusa, de tal modo que
os produtos mais lucrativos são prejudicados na exposição pelo excesso de itens, enfim, o resultado de acatar todos os lançamentos pode ser desastroso.

Neste momento, é preciso avaliar também se o produto é inovador, coerente com o plano da loja e adequado às necessidades
dos compradores. Para isso, é preciso testá-lo no ponto de venda, avaliar se a marca é relevante à categoria e/ou para loja, se
canibaliza ou não algum produto já existente e se terá investimento extra para ser alavancado no mercado. “Se estes requisitos
são atendidos, a marca é expressiva, não canibaliza produtos que já existem e tem apoio no lançamento, as chances de
sucesso são bastante grandes e vale a pena cadastrar o produto”, afirma Alessandra, que complementa: “mesmo com todos
esses fatores positivos, é necessário acompanhar o desempenho das vendas mês a mês para constatar se, de fato, o item
agregou valor”.

Juliana Carnicelli, da Nielsen, lembra que, algumas vezes, o varejo recebe o produto mas não tem orientação do que é preciso
retirar de circulação, o que prejudica até o desenho do planograma. “Retirar produtos do sortimento é tão importante quanto
definir os que entram.”

Ao identificar uma performance ruim, a grande maioria dos varejistas acaba tendo a impressão de que retirou um produto
errado, mas, segundo ela, o que acontece é que o que entrou é ruim. “Tudo isso pode ser avaliado com estudos de potencial
de venda para cada categoria, quando será avaliado o que pode entrar, permanecer e sair, sem prejudicar o rendimento das
vendas.”

Per6il	  do	  shopper:	  principal	  determinador

O maior desafio disso tudo é que o varejo consiga entender o que o consumidor espera do ponto de venda e dos produtos. É recomendado que o profissional
faça suas análises do ponto de vista de quem vai comprar. Juliana, da Nielsen, comenta que um comprador de fósforo, por exemplo, não espera lançamentos,
nem inovação, desta forma, não é necessário que o fabricante renove suas linhas constantemente, pois qualquer palito de fósforo atenderá às necessidades de
uso; mas talvez o consumidor precise de um xampu para cabelos escuros e outro para cabelos claros. “Ao entender o que o shopper deseja, o varejista irá
determinar o que inclui e o que não inclui no sortimento.”
Para conhecer o cliente a fundo, a tarefa é fácil. Os profissionais do varejo estão em contato com o consumidor na loja e podem realizar pesquisas no caixa ou
no balcão. “Eles têm o shopper dentro do PDV e precisam aproveitar esta oportunidade para realizar todas as identificações. Esta ação é uma das formas mais
eficazes de o varejista abastecer suas prateleiras com o que seu consumidor deseja”, afirma Juliana.

Alessandra Lima, da Mind Shopper, acrescenta que é imprescindível ter clara a definição da estratégia da loja (loja
especializada, generalista, com foco no público A, no público C, loja de passagem, loja de abastecimento etc.) e
conhecer quem é o shopper que a frequenta. A partir da clareza destas duas informações é que o mix deverá ser
definido. “Por exemplo, se a farmácia está localizada em um bairro nobre, fica dentro de uma galeria, ou de um
grande supermercado e atende somente ao público A, seu mix será reduzido e focado em produtos de conveniência e
alta lucratividade. As categorias de rotina deverão ter apenas os itens necessários para compras emergenciais, sem
onerar o estoque da loja. Isto porque a compra principal será feita no hipermercado e a farmácia dificilmente
conseguirá competir em preço. Em contrapartida, a loja poderá trabalhar um mix mais atrativo nas categorias em que
o supermercado não atua, como suplementos alimentares e dermocosméticos. “Já itens como fraldas e absorventes,
basta ter o básico para atender àqueles shoppers que não querem enfrentar filas, nem andar por todo o hipermercado
para comprar um único produto.”

Alessandra acredita que o gestor precisa saber o perfil socioeconômico do público (homens, mulheres, faixa etária,
classe social), precisa saber se as compras são de abastecimento ou de reposição – em geral, a própria localização
da loja dita isto. “Estas informações básicas ele tem somente por observar o fluxo da loja; se quiser incrementar,
poderá analisar seu tíquete e já conseguirá definir o sortimento, o layout e o tipo de atendimento de que a loja
necessita. Ter uma boa base de dados, corretamente classificada, é o ponto de partida.”

Em seguida, definir uma estratégia para cada categoria e uma periodicidade de análise do seu sortimento são
requisitos que ajudam o ponto de venda a saber se cadastra itens de primeiro preço ou premium, se terá um mix
completo ou reduzido e de quanto em quanto tempo irá reavaliá-lo. Alessandra ressalta que o desafio extra do canal
farma é a limitação do espaço, que em geral é menor, se comparado ao de um supermercado, ou seja, a farmácia tem, literalmente, menos espaço para errar.

A sócia-diretora da GS&MD – Gouvêa de Souza, Cristiane Osso, afirma que uma boa alternativa é identificar categorias e subcategorias de lojas “espelho”, com
perfil de consumidores parecidos. “Pesquisas de mercado são sempre bem-vindas para ver o que a concorrência oferece, isso ajuda a determinar o sortimento
pelo espaço.” Segundo ela, basta fazer um conta simples: multiplicar os espaços de frente pelas unidades de produtos. “A partir disto, o gestor começa a ficar
atento a como o portfólio age, como é o seu próprio sell out.”

O auxílio da indústria faz parte de todo o processo. O varejo é visitado pelos fabricantes, para que seja decidido o que entra no portfólio e isso depende muito da
rotina e especificidades da loja. “A indústria faz um trabalho importante de pesquisa e orienta os lojistas, em contrapartida, o varejista fornece informações do
comportamento de compra do shopper, ou seja, há uma troca de experiências que possibilita definir ações de divulgação, para que o produto não fique sem
garantia de venda – componente que mistura eficiência do varejo e reconhecimento da marca.”

Cristiane aponta que as gôndolas não são elásticas. De acordo com a profissional, o problema não é só ter espaço disponível par alocar o produto, mas a
logística e distribuição precisa ter facing. “Se mais produtos são cadastrados além do que o espaço comporta, alguma coisa vai ficar escondida na gôndola, o
que pode mascarar o resultado do novo item.”


