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RESUMO 

 

Com o crescimento da população e seus avanços tecnológicos, os consumidores estão ficando cada 
vez mais exigentes e, para isso, foi inventada uma ferramenta chamada Gerenciamento por 
Categorias. O objetivo da realização deste estudo foi apresentar a importância da ferramenta de 
gerenciamento por categorias e o funcionamento do setor de varejo supermercadista do Brasil. Para 
tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica junto a publicações, artigos, associações classistas e 
bibliografias especializadas em tal tema abordado. O gerenciamento por categorias foi criado há 
pouco tempo, sendo novo no cenário brasileiro. Porém, muitas empresas de grande porte, ao 
buscarem informações, já o adotaram e perceberam seus resultados refletidos nas vendas e na gama 
de clientes que se torna muito mais interessada e satisfeita no momento da compra. É uma 
ferramenta que necessita de planejamento adequado e investimentos para sua implantação, e, 
devido a esse fator, organizações de pequeno porte aderem a essa ferramenta com menos 
frequência que as organizações de grande porte. Mediante os avanços tecnológicos, a ampla 
concorrência e a dificuldade de conquistar o cliente no mercado, essa ferramenta está se mostrando 
de extrema importância para o setor varejista brasileiro. 
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ABSTRACT 

 

With the population growth and its technological advances are large, increasingly demanding, for this 
was invented a facility. Categories Management. The objective of this study was presented with the 
importance of the category management tool and how it works in the Brazilian supermarket sector. To 
do so, a bibliographical research was carried out along with publications, articles, class associations 
and specialized bibliographies on such topic. The management by categories was created with a time 
and is new without Brazilian scenario, but many large companies, please, there are no comments on 
this product. of the purchase. It is a tool that needs proper planning and investments for its 
implementation and due to this factor, small organizations join this tool less frequently than as large 
organizations. Through technological advances, a wide competition and a difficulty to win the 
customer in the market, this tool is making of extreme importance for the Brazilian retail sector. 
 
Keywords: Tool, Categories Management, Retailer. 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Desde os tempos antigos o mercado já fazia parte da vida das pessoas. No 

passado, quando não existia moeda, o mercado era o local onde as pessoas se 
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encontravam para fazer troca de mercadorias. O mercado se caracteriza pelo 

conjunto de pessoas e/ou organizações cujas necessidades podem ser satisfeitas 

por produtos ou serviços e pela necessidade de que estes estejam à venda, para 

que o adquiram. 

Com o crescimento da população, com o desenvolvimento econômico, com o 

avanço tecnológico e com a globalização, as decisões sobre os canais de 

distribuição  sofreram influências. Canais de distribuição constituem um conjunto de 

empresas e agentes desempenhando as tarefas e fluxos para fazer uma conexão 

entre produtores e consumidores, ou seja, é um conjunto de esforços que 

disponibiliza produtos ou serviços aos consumidores finais ou aos clientes 

industriais. 

Os canais de marketing são divididos em dois níveis (atacado e varejo) 

intermediários, especialistas em disponibilizar produtos ou serviços ao consumidor 

final. A rigor, atacado é o tipo empresa independente que compra grande quantidade 

de mercadoria dos fabricantes e passa a ter direito de propriedade. O varejo é o 

último elo do canal de distribuição, ou seja, são empresas que vendem produtos, 

tanto bens duráveis como bens de consumo, ou serviços diretamente ao consumidor 

final, para uso pessoal e não empresarial. Um grande exemplo de varejista é o 

Supermercado. 

No Brasil, os supermercados cresceram em importância na distribuição de 

produtos nos últimos anos. O impacto na gestão dos negócios dos supermercados 

teve origem no ingresso das multinacionais que sacudiram o mercado brasileiro, na 

revolução de métodos e conceitos operacionais e no surgimento de novas e 

revolucionárias tecnologias. Porém, a mais importante mudança realizada foi no 

perfil do consumidor brasileiro, que passou a ser mais inflexível, questionador e 

nada fiel. 

Nesse contexto surge uma opção de ferramenta de gestão para o 

supermercadista: a técnica de Gerenciamento de Categoria, que se trata de uma 

ferramenta de gestão que contribui para proporcionar uma melhor exposição, um 

melhor abastecimento, maior variedade de marcas e tamanhos, visando reduzir os 

estoques e aumentar o giro do mercado. Busca, também, um foco na satisfação 

quase que total do cliente.  

No Brasil, é uma ferramenta muito usada nas empresas de grande porte. Em 

contrapartida, as micro e pequenas empresas ainda têm dificuldades para aderirem 
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a tal ferramenta, pois, para que isso aconteça, a loja precisa se encaixar em uma 

ótima divisão e exposição de seus produtos e setores, tendo seus funcionários bem 

treinados, de modo que a atenção do cliente seja conduzida para todas as 

categorias oferecidas pela loja supermercadista.  

O Gerenciamento de Categoria foca em quatro etapas básicas para cada tipo 

de categoria. Vale lembrar que categoria se trata do grupo de produtos com 

finalidades e utilidades parecidas e que atendem de maneira conjunta a uma 

demanda específica do consumidor final. As etapas, portanto, consistem em: 

Etapa1: Sortimento - desenvolver um sortimento para atingir os objetivos do negócio 

e agradar os consumidores; Etapa 2: Preço - determinar os preços ao consumidor 

dos produtos desta categoria; Etapa 3: Promoção - definir as promoções a serem 

realizadas e os veículos a serem utilizados; Etapa 4 - Apresentação na Gôndola: 

determinar como a categoria será apresentada, sua localização, seu layout e o nível 

de serviço.  

Isso demonstrado, o problema do presente artigo científico se orienta pelo 

seguinte questionamento: O gerenciamento de categoria como técnica de gestão no 

setor supermercadista brasileiro pode elevar a rentabilidade do mesmo, alavancando 

suas vendas e consequentemente suas receitas? 

Justifica-se tal pesquisa pois o autor esta passando por um processo de 

sucessão, onde tem um mercado de pequeno porte e precisava achar maneiras para 

melhorar suas vendas, diante da importância desse setor para a economia brasileira, 

uma vez que se trata de um setor intensivo em mão de obra, empregando e gerando 

renda para a sociedade brasileira. Diante disso, o objetivo central do estudo foi 

apresentar a técnica de gestão varejista denominada Gerenciamento de Categoria, e 

o objetivo específico foi analisar a aplicabilidade desta ferramenta no supermercado 

brasileiro de pequeno porte. Para tanto, utilizou-se a metodologia de pesquisa 

bibliográfica junto a publicações, artigos, associações classistas e bibliografias 

especializadas em tal tema. 

 

2 A GLOBALIZAÇÃO INFLUENCIANDO A COMPETIÇÃO ENTRE VAREJISTAS 

 

A globalização representa uma mudança econômica, cultural, política e social, 

fato este que vem acontecendo por conta da necessidade econômica de conquistar 

novos mercados fora do país, principalmente se o mercado atual estiver cheio de 
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concorrentes: “[...] mudança ou transformação na escala da organização social que 

liga comunidades distantes e amplia o alcance das relações de poder nas grandes 

regiões e continentes do mundo” (HELD; MCGREW, 2001, p. 13). Um dos efeitos da 

globalização é fazer com que um cliente compre um produto, no Brasil, que foi 

produzido nos Estados Unidos com a matéria prima de outro país. 

Os mercados internos, com destaque para o varejo, estavam muito saturados. 

Assim, as empresas de grande porte começaram a buscar espaço nos países 

próximos, e, por conta disso, a concorrência veio a aumentar, forçando as empresas 

a buscarem recurso com a tecnologia para facilitarem as comunicações comerciais e 

financeiras utilizando computadores, internet e meios de comunicação via satélite 

deixando tudo mais rápido e fácil (BARBOSA, 2001). 

 

3 OS CANAIS DE MARKETING 

 

A principal função dos canais de marketing é basicamente essa entrega física, 

mas os responsáveis por esse canal de distribuição não podem deixar de lado uma 

série de atividades como, por exemplo, sempre buscar informações sobre os 

consumidores e estimular as compras. Os canais de marketing, também conhecidos 

como canais de distribuição, dispõem de diversos conceitos. Segundo Rosenbloom 

(2002, p.139): ”[...] um canal de marketing deve ser visto como um sistema social 

afetado por dimensões do comportamento como conflito, poder, papel e processo de 

comunicação”. Segundo Lacobucci (2001, p. 290), “um canal é constituído de 

entidades múltiplas (empresas, agente, pessoas) interdependentes, mas que podem 

ou não ter todos os mesmos incentivos para operar da maneira desejada”.  

Os canais de marketing ou de distribuição são ferramentas que interligam 

empresas, garantindo que a mercadoria chegue ao cliente final. Essa distribuição 

tem uma missão logística que é basicamente esse transporte físico do produto. 

 

4 A FERRAMENTA: GERENCIAMENTO POR CATEGORIAS  

 

A Resposta Eficiente ao Consumidor (ECR) surgiu para estabelecer práticas 

que possibilitassem o relacionamento baseado em confiança para a gestão 

colaborativa entre empresas pertencentes a uma cadeia de suprimentos 

(NEUMANN; SANTOS; CATEN apud BARRATT e OLIVEIRA, 2013, p. 3). 
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Embora seja uma ferramenta bem complexa e muito útil, no Brasil é pouco 

utilizada pelos varejistas de pequeno porte. Às vezes por falta de informação ou de 

interesse por entender melhor seu cliente, o dono de mercado peca em não tentar 

implantar essa ferramenta que, na maioria das vezes, tem dado bons resultados.  

Leite, Soeira e Dandaro (2014) afirmam que o varejo brasileiro, nos últimos 

anos, sofreu muitas transformações, o que aumenta consideravelmente os desafios 

gerenciais e operacionais para encarar a concorrência. Umas dessas 

transformações, conforme o ECR-Brasil (1998), com a entrada de capital estrangeiro 

e a mudança no cenário de profissionalização das empresas, na maioria familiares, 

perde seu lugar na organização com processo de compra de outras redes locais e 

afastamento das famílias.  

No Brasil, segundo Miranda (2004), o movimento ECR-Brasil reunia, em 2004, 

mais de 90 empresas, entre elas Unilever, Nestlé, Ambev, Coca-Cola (na indústria); 

Grupo Pão de Açúcar, Bompreço e Sonae (no varejo); e Banco Itaú, Bradesco e 

Microsoft (em serviços). As reduções de custos obtidas apenas com a eliminação 

das ineficiências equivalem, em média, de 6% a 10% do volume total de negócios da 

cadeia de abastecimento.  

O papel da Associação ECR Brasil é atuar como um fórum técnico de 

discussões e como facilitador do processo, agregando as empresas interessadas, 

formando comitês de trabalho em cada um dos temas de desenvolvimento 

prioritários, divulgando informações e resultados, promovendo cursos e palestras 

para difundir os conceitos e qualificar profissionais, entre outras atividades afins 

(MIRANDA, 2004). 

Na visão de Cioccolani (2001, p. 1), que coordenou o comitê de 

Gerenciamento por Categorias junto à Associação do ECR Brasil:  

 

O Gerenciamento por Categorias transformou-se na principal ferramenta de 
vendas do varejo. Quem primeiro vislumbrou a oportunidade e investiu hoje 
desfruta de uma posição privilegiada diante da concorrência. Não só por 
aumentar o giro dos produtos e a rentabilidade das categorias da sua loja, 
mas, sobretudo por ter adquirido uma visão mais completa sobre o perfil e 
os hábitos de compra dos consumidores. É esse o fator-chave que permite 
à empresa, seja supermercado, loja de materiais de construção ou farmácia, 
aumentar o desempenho das vendas, atrair novos clientes e manter os 
atuais com ofertas e mix corretos de produtos, preço e layout sintonizados 
com os desejos dos consumidores. 
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Por ser, inicialmente, utilizado por grandes redes de supermercado, surgiu a 

ideia de que só as grandes empresas estão preparadas para utilizar a tal ferramenta. 

Com o passar do tempo, o método de implantação vem sendo simplificado, cada vez 

mais facilitando o processo para empresas de qualquer tamanho. 

 

4.1 A história do Gerenciamento por Categoria 

 

O Gerenciamento por Categorias surgiu nos Estados Unidos para 

desenvolver trabalhos de inteligência comercial, segmentados por categoria. 

 

Em 1992, nasce a ECR (Efficient Consumer Response - Resposta Eficiente 
do Consumidor) nos Estados Unidos com objetivo de integrar a indústria e o 
varejo, para responder as necessidades do shopper (cliente) de forma 
eficiente, mais rápido e com o menor custo possível. Em 1995 a ECR inicia-
se na Europa, e em 1997 no Brasil. (ECR BRASIL, 1998, s/p).  

 

Conforme Garcia (2010), no final da década de 80 originou-se nos Estados 

Unidos um novo conceito, o Gerenciamento por categorias, no intuito de obter-se 

uma melhoria na qualidade de exposição dos produtos para satisfazer e atender às 

diferentes necessidades dos consumidores finais. 

Miranda (2004) explica que o ECR é um movimento global, no qual as 

empresas trabalham em conjunto para identificar padrões comuns e procedimentos 

eficientes que possibilitem reduzir os custos e intensificar a produtividade em suas 

relações. Hoje, as ferramentas de ECR são aplicadas na Europa, Ásia, América do 

Norte e América Latina e por quase todos os países com alguma expressão 

econômica.  

Esse processo é voltado ao cliente como foco do negócio, e concentra 

esforços para aumentar o valor agregado e a rentabilidade dos produtos vendidos.  

Melhorando significativamente a disposição física de uma loja, visa maior lucro e 

satisfação do cliente ao visitá-la (ECR BRASIL, 1998). 

Depois da crise de 2008, o Gerenciamento por Categorias tornou-se ainda 

mais estratégico. O modelo ajuda em análises mais técnicas, permite ao varejo 

aumentar suas vendas e margens respeitando a coerência com o mix de marcas.  
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4.2 Estudos do Shopper dentro da ferramenta gerenciamento por categorias 

 

Segundo Núcleo de Varejo da Escola Superior de Propaganda e Marketing – 

ESPM (2017), shopper é a pessoa que realiza a compra independente de quem 

consome. Com toda a evolução da internet e das lojas que estão cada vez menores 

e mais completas, o shopper vem ficando cada vez mais informado e exigente no 

momento da compra. Com isso, o varejista tem de ir adaptando suas ofertas para o 

cliente, assim poderá utilizar ferramentas para que tenha um diferencial dentro do 

mercado, tentando concorrer com os grandes supermercados e até com sites da 

internet.  

As estratégias elaboradas no procedimento do gerenciamento por categorias 

necessitam estar alinhadas com as estratégias da empresa e com o foco no 

shopper, que irá comprar o produto no ponto de venda (ECR BRASIL, 1998). 

Segundo Lima (2014), a partir dos anos 2000 começou a era dos shopper, 

havendo, então, a necessidade de observar as prateleiras de modo a atrair o cliente 

para uma boa experiência de compra, fazendo com que o mesmo compre mais do 

que o necessário. 

As pessoas vão ao mercado com um objetivo certo de compra, mas, em 

grande parte das compras, é difícil um cliente entrar no mercado e comprar somente 

o necessário.  

O varejista pode se utilizar de estratégias de marketing no momento certo, 

tentando oferecer ao cliente o que ele deseja, mapeando onde estão suas intenções 

de compras e sabendo direcioná-las. Com isso, o varejo precisa buscar conhecer 

cada vez mais seu cliente: ao saber como ele se comporta e como pretende gastar 

suas energias, o varejista ganha uma grande vantagem competitiva. Segundo 

Moreira (2009), as empresas estão incessantemente direcionadas a questões 

estratégicas que determinam a sua relação com os seus clientes e futuros clientes. 

A falta de interesse do pequeno e micro empreendedor em relação ao 

shopper é um gargalho muito grande, pois, se o varejista entender seu cliente, vai 

tentar satisfazê-lo e, com isso, pode facilitar bastante a implantação de uma 

ferramenta como o gerenciamento por categorias.  
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4.3 O mix de produtos dentro do gerenciamento de categorias 

 

Segundo Parente (2000, p. 183), mix de produtos é a definição dos itens que 

devem integrar uma categoria, um departamento ou uma loja, ou, ainda, o mix total 

de produtos comercializados por uma empresa varejista, que é tarefa das mais 

complicadas e delicadas. 

A respeito da estrutura do conjunto de produtos, Parente relata que: 

 

Ainda não existe um consenso a respeito dessa hierarquia, mas a 
disseminação dos conceitos de gerenciamento de categorias já começa a 
gerar certa padronização sobre como denominar as subdivisões das 
categorias (PARENTE, 2000, p. 185).  

 

 As ramificações mais usadas na visão do autor são: Departamentos; 

Categorias; Subcategorias; Segmentos e Subsegmentos. 

Na definição da estratégia do sortimento, Parente (2000) recomenda que 

sejam observados os seguintes pontos: 

 Amplitude - refere-se ao número de categorias, subcategorias e segmentos 

de produtos que a loja comercializa;  

 Profundidade - diz respeito ao número de marcas e itens de certa categoria;  

 Preço e Qualidade – diretamente relacionadas aos segmentos de 

consumidores para os quais o negócio está direcionado. A opção pela qualidade 

implicará trabalhar com produtos com grandes diferenças nos preços;  

 Marcas Próprias e Políticas de Marcas – consiste em desenvolver 

produtos a serem vendidos com exclusividade.   

 Importância ou Papel da Categoria – decorre do posicionamento 

estratégico do varejista.  

Dependendo dessa ordem, as categorias podem atribuir as seguintes 

ordenações: Categoria destino – quando a capacidade de atrair cliente e definir a 

imagem do varejista é muito alta; Categoria rotina – quando a capacidade de atrair 

cliente e definir a imagem do varejista é alta; Categórica ocasional – quando a 

capacidade de atrair cliente e definir a imagem do varejista é média; Categoria 

conveniência – quando a capacidade de atrair cliente e definir a imagem do varejista 

é baixa. 
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Com a tomada de decisão das cinco estratégias, o Gerenciamento por 

Categorias pode ter início, ressaltando que é importante que o varejista saiba onde 

pretende chegar com o uso e aplicação desta ferramenta. 

 

5 GERENCIAMENTOS POR CATEGORIAS  

 

Para a ECR Brasil Efficient Consumer Response (1998, p. 15), uma “categoria 

é um grupo distinto e gerenciável de produtos e serviços que os consumidores 

percebem inter-relacionados e/ou substituíveis na satisfação de suas necessidades”. 

Picolli (2014) atesta que uma categoria é um grupo único de produtos ou serviços 

com diversas marcas e jeitos diferentes, mas com coisas relacionadas para tornar o 

momento da compra mais gostoso, fácil e rápido ao consumidor.  

O gerenciamento por categorias é uma ferramenta de combinação utilizada 

no varejo. Trata-se de um modelo de gerir seu negócio com uma estrutura de 

gestão, processos e indicadores especificamente para gerenciar cada categoria de 

produtos, como por exemplo, uma categoria de limpeza ou bebida.  

Conforme o Sebrae (2014), a palavra “categoria” pode ser atribuída a um 

conjunto de produtos que atende às mesmas necessidades, agrupados e dispostos 

de forma a satisfazer por completo a necessidade do consumidor. 

As estratégias elaboradas no processo de Gerenciamento por categorias 

devem estar alinhadas com as estratégias da empresa e com o foco no shopper, 

que irá comprar o produto no ponto de venda (ECR BRASIL, 2000). 

Segundo Terra (2001, p. 5), o Comitê ECR-Brasil define-o como: 

 

Um conjunto de estratégias de produção, comercialização e distribuição de 
produtos que, com a participação estreita de toda a cadeia de suprimentos, 
envolvendo, portanto, a indústria, o atacado e o varejo, objetiva racionalizar 
custos e processos, através de uma série de instrumentos técnicos, tendo 
como objetivo principal transferir valor ao consumidor final. 

 

Para que o Gerenciamento por Categorias seja implantado de forma correta, 

é essencial que essas quatro ferramentas sejam utilizadas corretamente e, 

consequentemente, tornem eficaz a implantação do Gerenciamento por Categorias. 

Corá (2002, p. 6) acrescenta que o objetivo do ECR é “integrar os processos 

logísticos e comerciais ao longo de toda a cadeia de abastecimento, propiciando a 
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maximização da satisfação ao consumidor, ao mesmo tempo em que permite a 

redução dos custos excedentes da cadeia”. 

A ideia central dessa ferramenta é atender as necessidades do cliente e 

facilitar suas compras através da disponibilização de soluções que proporcionam 

uma maior satisfação no processo de compras, contribuindo, assim, para a 

fidelização do mesmo. Oferta-se um mix de produtos com qualidade e de forma 

organizada, que se torna atraente aos olhos do consumidor e alavanca as vendas do 

varejo, e consequentemente sua lucratividade. 

O Gerenciamento por Categorias tem como objetivo aumentar a venda e a 

lucratividade do varejista, tornar o mix de produtos mais aderente à demanda do 

consumidor, de modo a estimular ainda o impulso de compra (SEBRAE, 2014). 

Este processo é voltado para o cliente, com o foco do negócio e concentra 

esforços para aumentar o valor agregado e a rentabilidade dos produtos vendidos. 

Melhorando significativamente a disposição física de uma loja, buscando maior lucro 

e satisfação do cliente ao visitá-la (ECR Brasil, 2007). 

Um exemplo muito comum em um mercado de pequeno porte é quando um 

consumidor sai às compras para a realização de um churrasco no fim de semana, 

para o qual irá comprar: pão, carne, bebida, carvão, sal grosso, farofa e salada. De 

tais produtos, quando comprados em mercados que não possuem um sistema de 

gerenciamento por categorias, a probabilidade de o consumidor esquecer alguma 

coisa essencial para o churrasco é alta, pelo fato dos produtos estarem 

desorganizados e mal localizados. Sendo assim, o consumidor ficará perdido, o que 

poderá ocasionar uma insatisfação de sua parte, e quem perde com isso é a 

empresa, por poder perder o cliente e, consequentemente, seu lucro. 

Por meio do Departamento de Compras, o setor varejista procura equilibrar 

dois objetivos conflitantes: minimizar, por um lado, o investimento em estoque e, por 

outro, o índice de falta. Parente (2000, p. 209) lembra que: 

  

Os novos métodos desenvolvidos pelo ECR - Efficient Consumer Response 
proporcionam uma melhoria simultânea, tanto na eliminação de desperdício 
de vendas causadas pela falta de produtos em estoque, como também do 
desperdício de capital decorrente do excesso de investimento em estoque. 

 

O varejo, o consumidor e os fornecedores só têm a se beneficiarem com a 

implantação dessa ferramenta. O varejo é o que mais se beneficia com esse 
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processo, pois seu volume de vendas aumenta e, respectivamente, sua 

lucratividade. O gerenciamento por categorias permite melhor aproveitamento de 

seus espaços, prevenindo a falta de mercadorias nas gôndolas. Outro ponto 

importante para a empresa é que esse processo auxilia no conhecimento da rotina 

de compras de seus clientes.  

ECR Brasil (1998, p. 23) afirma que: 

 

O Gerenciamento por Categorias representa, hoje, a ferramenta disponível 
no mercado capaz de adequar varejistas e fornecedores às mudanças que 
estão ocorrendo nas necessidades dos consumidores e no seu 
comportamento de compra. Este processo é a porta de entrada para 
garantir focalizar no entendimento exato do que o consumidor de hoje quer 
e qual a melhor maneira de entregar-lhe isso loja a loja.  É por meio dessa 
ferramenta que poderemos alinhar a visão do varejista e do fornecedor à 
visão de compra do consumidor. 

 

O gerenciamento por categorias voltado para consumidor traz facilidade, 

rapidez e flexibilidade, fazendo com que suas compras se tornem muito mais 

práticas. Um dos benefícios importantes do gerenciamento por categorias para com 

o consumidor é uma redução grande de produtos em falta e com uma diversidade de 

produtos apropriada às suas necessidades, tornando a compra um processo 

agradável e confortável.   

 

5.1 Implementação do Gerenciamento por Categorias 

 

           Para Garcia (2010), a ferramenta Gerenciamento por Categorias é formada 

por uma série de atividades em etapas, assim feito para melhorar o resultado 

direcionado para os parceiros comerciais e seus consumidores. 

Antes de qualquer coisa, no Gerenciamento por Categorias o proprietário 

precisa realizar uma pesquisa dentro do seu próprio negócio, chamada análise de 

mercado, fazendo, assim, um levantamento de seu estoque, rotatividade e 

lucratividade de seus produtos.  

De acordo com ECR Brasil (1998), existem quatro tipos básicos de categorias 

que normalmente são usados em qualquer área de um estabelecimento, baseados 

em autosserviço, que são: produtos de baixo valor agregado e alto giro, produtos 

com baixo valor agregado e baixo giro, produtos com alto valor agregado e baixo 

giro e produtos com alto valor agregado e grande giro. 
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Dependendo do porte da empresa, talvez seja mais vantajoso trabalhar com 

pouca variedade de marcas, mas que tenha uma aceitação melhor do público, 

depois de fazer uma seleção de marcas de produtos mais vendidos e focar nelas 

para realizar um bom gerenciamento.  

Segundo Lopes (2013), as etapas de definição da categoria e papel da 

categoria possuem foco no shopper. A avaliação da categoria prioriza a análise, e, a 

partir do cartão de metas até à implantação do plano, o foco são as estratégias. 

O quadro 1 explica, passo a passo, a implantação do Gerenciamento por 

Categorias: 

 

Quadro 1 – Passos para a implantação do Gerenciamento por categorias. 
 

Passo 1 Definição da 
Categoria  

Consiste em definir o que é e qual a sua estrutura. Estuda-se o 
consumidor a fim de identificar que necessidades ele pretende 
satisfazer com a categoria, e como se comportar no momento da 
compra, com objetivo de obter agrupamentos eficientes. 

Passo 2 Papel da 
Categoria  

Procura-se identificar a importância da categoria para o consumidor, 
para o varejista, para os concorrentes do varejista e para o mercado. 
Ainda nessa etapa é importante estudar a sazonalidade da categoria. 

Passo 3 Avaliação da 
Categoria 

Num primeiro momento, é feita uma avaliação do consumidor, no 
tocante ao seu comportamento de compra (o quê, quando, como e 
onde compra e por que). A avaliação do mercado visa identificar 
tendências de vendas/consumo, participação do mercado, 
participação dos segmentos na categoria, preços, espaços de 
gôndolas, sortimento, promoções, desempenho da categoria, etc. A 
avaliação do varejista passa pelos tópicos: tendências de vendas em 
qualidades e valores, lucratividade, custos de aquisição, despesas, 
retornos sobre investimentos em estoque e espaço, giro dos 
estoques e dias de abastecimento, efetividade de preços, promoções 
efetuadas, sortimento e rupturas provenientes de programas de 
reposição automática em loja. A análise do fornecedor pode ser feita 
através de pesquisas contínuas para identificar tendências de 
vendas, participação no mercado e níveis de distribuição. 

Passo 4 Cartão de Metas Com base nas análises precedentes, varejistas e fornecedores 
estabelecem os objetivos a alcançar na implantação do Plano da 
Categoria. O foco principal desses cartões costuma ser as medidas 
internas do varejista, como participação de mercado do varejista e a 
satisfação do consumidor.  

Passo 5 Estratégias da 
Categoria 

Com base em observações e oportunidades, identificadas nas 
análises da avaliação da categoria, e nos objetivos definidos no 
cartão de metas, varejistas e fornecedor estabelecem as estratégias 
para as categorias, subcategorias, marcas e itens, visando atender 
ao papel da categoria. 

Passo 6 Táticas da 
Categoria 

São definidas com base nas estratégias escolhidas e na árvore de 
decisões do consumidor, podendo abranger sortimento, preços, 
promoções, exposição e abastecimento. Entretanto, algumas 
informações específicas terão papel fundamental para a escolha de 
cada uma delas, além de darem suporte a sua exclusão.  

Passo 7 Implementação Está baseada nas definições da etapa de táticas, acompanhada de 
um cronograma de implementação com a definição das 
responsabilidades para a execução do plano.  
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Passo 8 Revisão da 
categoria 

Etapa permanente, que deve ser preocupação permanente do 
gestor. Na hipótese de identificar problemas, cumpre percorrer as 
etapas anteriores mais uma vez. 

Fonte: ECR – Brasil (2000) e ECR Report Foreword/Singh (1997). 

 

O quadro 2 busca explicar o melhor entendimento do consumidor durante o 

momento da compra, fator essencial para que possa realizar a vontade do cliente. 

 

Quadro 2 – O processo do Gerenciamento por Categoria: oportunidades para 

entender o consumidor. 

 

Fase do Processo de 
Administração 

Necessidades Imaginadas dos 
Consumidores 

Ilustração dos 
Conceitos do 

Comportamento do 
Consumidor 

1 Definição da 
Categoria: determinar o 
produto que integra a 
categoria 

1 Compreender como os hábitos do 
consumidor, necessidades e desejos 
conduzem a usos de produtos 
complementares e outros aspectos dos 
produtos, como forma, sabores, opções 
de preço, tamanhos, quando eles 
compram e assim sucessivamente. 

1 Motivação e 
necessidades de 
reconhecimento; 
processo de pré- 
compra; meta dirigida 
para a categorização. 

2 Papel de Categoria: 
atribuir um propósito à 
categoria baseado na 
análise do consumidor, 
distribuidor, fabricante e 
mercado. 

2. Capturar o comportamento de compra 
de ocasião do consumidor que, 
tipicamente, inclui compras de múltiplas 
categorias, para ganhar uma 
compreensão dos fatores que 
influenciam as decisões para a escolha 
da loja. Aplicar essas compreensões 
para determinar a prioridade e a 
importância da categoria aos 
consumidores. 

2. Processo da pós-
compra; processo de 
pré-compra; motivação; 
necessidade de 
reconhecimento; 
reconhecimento de 
influência extrema 
(econômico).  

3. Avaliação da 
Categoria: desenvolver 
análise das 
oportunidades da 
categoria, com base no 
consumidor, distribuidor, 
fornecedor e informação 
de mercado. 

3. Entender por que os consumidores 
compram nesta categoria, quando os 
consumidores compram, como e em que 
categorias compram. Algumas dessas 
perguntas são fundamentais, pois 
revelam as tendências de consumo da 
categoria. 

3. Papéis de 
consumidor; regras de 
decisão de consumidor 
e heurísticas; influência 
de grupos de referência 
e amigos. 

4. Cartão de metas para 
a Categoria: estabelecer 
as metas da categoria 
para as medidas 
qualitativo-quantitativas 
da execução de plano. 

4. Mensurar as satisfações do 
consumidor, usando a porcentagem de 
consumidores domésticos que efetuam 
compras de ocasião e participação de 
mercado, média de unidades vendidas, 
receita média por transação, tráfico de 
loja, dentre outras, para determinar se o 
plano está alcançando a relação com o 
consumidor, as metas e as estratégias. 

4. Metas relacionadas 
ao consumidor; decisão 
de fabricação para o 
consumidor. 
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5. Estratégias para a 
Categoria: Desenvolver 
o marketing, provisão de 
produto e, se 
necessário, as 
estratégias de serviço 
para a categoria na loja. 

5. Trabalhar para que os gestores 
entendam os benefícios qualitativos e 
quantitativos da categoria para o 
consumidor antes de a ideia tornar-se 
estratégia. 

5. Influências 
situacionais; influência 
de grupos de referência 
e amigos. 
 
 
 

6. Táticas para 
Categoria: determinar o 
ótimo sortimento da 
categoria, precificação, 
apresentação de 
gôndola, promoção e 
táticas de provisão de 
produto, que permitem a 
realização do papel, 
estratégias e metas. 

6. Destacar áreas de preocupação 
relativas às percepções e reações dos 
consumidores, como: (a) variedade que é 
apresentada ao consumidor, (b) estimar 
o valor e a imagem que a loja comunica, 
(c) promoção e como a quantidade 
impacta a imagem do varejista, e (d) a 
apresentação de prateleira, com objetivo 
de diferenciar o varejista dos 
concorrentes e satisfazer as 
necessidades básicas dos consumidores. 

6. Processamento das 
informações; processo 
de percepções, 
processo de decisão; a 
classe e a marca do 
produto escolhido; o 
que produzir. 

   Fonte: Adaptado a partir de Desroches e Nelson (2006, p. 358).  

 

Sendo assim, compreendem-se as fases dos processos de administração, 

quais são as necessidades imaginadas pelos consumidores e por fim a ilustração 

dos conceitos do comportamento do consumidor. 

 

5.3 A implementação do Gerenciamento por Categorias em supermercado de 

pequeno porte 

 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2014) traz 

métodos que foram criados para implantação do gerenciamento por categorias, o 

normal e o simplificado. Os mercados de pequeno porte buscam sempre usar o 

simplificado por ser mais fácil. Dentro deste existem 4 etapas a serem cumpridas, 

que são: 

 Avaliação: Nesta etapa serão desenvolvidas pesquisas para saber quais 

serão suas prioridades dento do gerenciamento por categorias, quais fornecedores 

serão acionados para o auxílio, quais as categorias e quais os produtos.  

 Recomendação: Nesta etapa deverão ser buscadas as estratégias a serem 

utilizadas e quais os resultados alcançados - por onde começar, como começar e 

como implantar.     

 Implementação: Com a ajuda dos fornecedores, essa é uma etapa que pode 

reduzir os prazos, mas mesmo assim é um momento que tem que ser feito com 

calma, pois é a hora de colocar todos os planejamentos feitos até aqui em prática.  
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 Monitoramento: Supervisão e auxílio dos resultados até o momento e alguns 

reparos que forem necessários.  

Antes de qualquer coisa, o Gerenciamento por Categorias é uma ferramenta 

que busca entender o consumidor, buscando saber quais as categorias que ele 

deseja encontrar dentro do mercado e quais produtos.  

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2014) indicou 

uma pesquisa com perguntas básicas para o cliente durante um determinado tempo, 

enfatizando as perguntas abaixo: 

 Quais os produtos que ele espera encontrar? 

 Qual a qualidade do sortimento dos produtos da loja? 

 Com que frequência essa pessoa vem ao mercado? 

 Quais motivos levaram a pessoa até o determinado mercado? 

 Qual a satisfação em termos de layout (design), sortimento, exposição nas 

gôndolas, ambientação e facilidade de tráfego dentro do mercado? 

Devido à diversificação de culturas e públicos, que é muito grande no Brasil, 

as perguntas devem ser bastante simplificadas e totalmente claras, para que seja de 

fácil entendimento e qualquer pessoa que seja entrevistada consiga responder a 

todas as perguntas sem muito esforço. O varejista precisa ter em vista, também, sua 

localização e o posicionamento de seus concorrentes ao redor. Para tanto, outra 

pesquisa deve ser realizada, mas agora através de uma pesquisa de mercado para 

uma análise de concorrentes. Tal pesquisa é feita de perguntas básicas, como, por 

exemplo: 

 Quais são os locais de mesma finalidade mais próximos? 

 Quais os pontos fortes e fracos dos concorrentes? 

 Quais os formatos, tamanhos e distâncias dos mercados? 

 Quais são as categorias com maior fluxo dentro de cada mercado? 

  Quais as estratégias utilizadas para a maximização de lucros destas 

categorias? 

Por fim, a etapa mais difícil é a dos estudos internos da loja. Na maioria das 

vezes, os mercados de pequeno porte não têm sistemas adequados ou não são 

acessados de maneira correta para obter as informações necessárias. Assim sendo, 

devem ser levantadas as informações possíveis, e, a partir disso, alguns dos dados 

internos importantes: 
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 Vendas totais da loja e participação de cada seção; 

 Estoque total e por categoria; 

 Lucratividade por seção e produtos (se disponível); 

 Evolução das vendas mês a mês;  

 Tamanho da loja, número de funcionários, número de checkouts 

(caixas do mercado), seções trabalhadas, como padaria, açougue e informações 

adicionais. 

Com a união de todas essas informações, podemos chegar a uma definição 

de categorias, sendo capaz de iniciar a implantação dessa ferramenta na empresa. 

Apesar de ser uma ferramenta complexa, não existe uma regra para se estabelecer 

por onde começar, mas há alguns critérios que podem ser seguidos, como: 

 Categorias que geram mais receita e/ou rentabilidade; 

 Categorias mais problemáticas do ponto de vista do consumidor; 

 Categorias onde os fornecedores estão se dispondo para ajudar no 

processo. 

Na atualidade, o Gerenciamento por Categorias vem trazendo grandes 

mudanças para o varejo, permitindo conhecer melhor seu ambiente de trabalho e 

sua lista de clientes. Para o varejo de pequeno porte também é muito útil, uma pena 

ser pouco utilizado. Mas, com o passar do tempo, os varejistas estão enxergando 

que, com a implantação, seus lucros podem aumentar, trazendo produtos mais bem 

aceitos pelos clientes, um maior controle de seu estoque na área de venda e de 

rotatividade dos produtos, tornando seu investimento válido para o seu comércio.   

Para Baptista (2002, p. 1):  

 

O Gerenciamento por Categorias é hoje uma ferramenta fundamental para o 
varejo, seja ele de grande, médio ou pequeno porte. Além de estimular as 
vendas e tornar a categoria mais rentável, a metodologia é um verdadeiro 
raio-X da loja, permitindo conhecer com mais profundidade o 
comportamento de compra do consumidor, lucratividade de cada fornecedor 
e de cada item de produto. No caso do médio e pequeno varejo, some-se a 
essas vantagens a possibilidade de aumentar o espaço para alimentos 
perecíveis e adequar os níveis de estoque de forma proporcional ao giro, 
reduzindo as perdas por excesso ou falta de produtos na área de vendas. 

 

O empresário deve sempre levar em conta que uma das estratégias 

importantes é se decidir por onde começar. Eis um exemplo: se a loja quer ser 
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conhecida ou for referência em um determinado setor ou categoria, deve começar a 

implantação do gerenciamento por categorias por ele. 

5.4 Varejos Supermercadistas  

 

O varejo é um tipo de atividade que envolve uma agregação de valor em 

determinado produto ou serviço e, depois disso, vem à venda ou a prestação de 

serviço para o consumidor final.  

Conforme lembram Felisoni de Angelo e Silveira (2000, p. 5):  

 

Duas grandes áreas de mudanças podem ser reconhecidas no varejo 
brasileiro: o aumento da conscientização dos consumidores relativamente 
ao valor dos bens e serviços e o aumento da competição em todos os 
segmentos do comércio varejista [...]. O exercício da opção por parte do 
consumidor tem forçado as empresas varejistas a buscar um 
reposicionamento, no qual se priorizam os aspectos operacionais.  

 

Os mesmos autores reconhecem que: 

 

Apesar de a questão da distribuição comercial ser de grande importância, 
ela é ainda pouco estudada como matéria acadêmica […]. Seguindo esse 
propósito, e tendo em vista a importância do segmento supermercadista, é 
desejável procurar compreender melhor as condições operacionais deste 
setor. (FELISONI DE ANGELO; SILVEIRA, 2000, p. 5) 

 

Após alguns anos, com a evolução brasileira, o varejo se expandiu muito 

rápido e foram desenvolvidas as técnicas mercadológicas que ajudaram os 

varejistas. Com toda essa expansão mercadológica, as empresas fabricantes não 

ficaram para trás, e foi quando começou a concorrência e a diversificação dos 

produtos vendidos. Um dos grandes passos dessa diversificação foi em relação às 

mudanças de embalagens, que antes eram todas por sacas e hoje em dia está se 

tornando cada vez menor por conta, tanto do menor consumo de mercadorias 

básicas, quanto a uma adequação às famílias brasileiras que hoje em dia são bem 

menores que as de décadas atrás. 

Levy e Weitz (2000, p.18) afirmam que “para estar bem-sucedido em um 

ambiente altamente competitivo, de mudanças rápidas, os varejistas precisam criar 

uma abordagem estratégica”. Churchill e Peter (2000, p.435) corroboram com essa 

abordagem ao enfatizarem que “a globalização se tornou um fato corriqueiro para os 

varejistas. Antigamente, muitos varejistas apenas importavam produtos para 

oferecê-los à venda, mas, hoje, eles também estão expandindo globalmente seus 
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mercados”.  

  Parente (2000, p. 15), ao discorrer sobre esta realidade de mudanças focadas 

no cenário brasileiro, também contribui afirmando que: 

 

Ao longo das últimas décadas, as instituições varejistas vêm atravessando 
um intenso ritmo de transformação. [...] muitos modelos de lojas foram 
cedendo lugar aos novos formatos, mais eficientes e mais adequados às 
necessidades do mercado consumidor.   

 

Antes, um armazém de secos e molhados era considerado uma grande 

inovação. Com toda a evolução de marcas e tamanhos, a colônia varejista brasileira 

precisa focar num desenvolvimento de diversificação de produtos, pois, com toda a 

concorrência e inovação, todos precisam ficar de olho nas tendências para não ficar 

para trás, na tentativa de atrair cada vez mais clientes de uma melhor forma e 

buscando manter uma boa sobrevivência no comércio.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Por meio da leitura criteriosa das ideias dos autores que fundamentam este 

estudo, percebe-se que o Gerenciamento por Categorias deve ser utilizado no varejo 

brasileiro em supermercados, hipermercados, farmácias e lojas de material de 

construção. É uma ferramenta de gestão que contribui para proporcionar uma 

melhor exposição, um melhor abastecimento, maior variedade de marcas e 

tamanhos, visando reduzir os estoques e aumentar o giro e a rentabilidade do 

mercado. Busca, ao mesmo tempo, um nível de qualidade de serviço elevado e com 

foco na satisfação quase que total do cliente.  

Algumas das dificuldades que as empresas de pequeno porte encontram para 

aderir a essa ferramenta são o custo e todo seu processo de treinamento e 

implantação. Hoje em dia, a implantação do Gerenciamento por Categorias é 

indispensável e está cada vez mais simples, pois existem formas de implantação 

para todo tipo de mercado para que isso aconteça. O varejista vai ter seus 

investimentos, mas, dependendo do porte de mercado, ele mesmo pode efetuar 

algumas pesquisas e tentar entender a forma como tudo é realizado.  

O gerenciamento por categorias traz organização ao mercado, expondo 

produtos relacionados o mais perto possível, fazendo com que o cliente conduza a 
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sua atenção para todas as categorias oferecidas. Tudo isso faz com que o momento 

da compra seja prazeroso, ficando, assim, tudo mais fácil e rápido.  
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