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o POTENCIAL DO GERENCIAMENTO DE CATEGORIAS COMO UMA

FERRAMENTA EFICAZ EM UM AMBIENTE COMPETITIVO

I. INTRODUÇÃO

o Gerenciamento de Categorias é um componente do ECR (Efficient

Consumer Response) que significa Resposta Eficiente ao Consumidor. O ECR

é uma estratégia onde o varejista, o distribuidor e o fornecedor trabalham juntos

com o objetivo de reduzir tempo, custo e ineficiência do sistema de distribuição,

de modo a atender de maneira mais efetiva as necessidades do consumidor.

O ECR fundamenta-se na efetiva parceria entre todos os elos da cadeia

de distribuição (fabricante, distribuidor, atacadista e varejista), buscando um

melhor atendimento ao consumidor final. Baseia-se no uso da tecnologia e em

todas as etapas do processo de distribuição até chegar ao ponto de venda.

O gerenciamento de categorias é um processo que envolve fornecedores

e varejistas, onde as categorias de produtos são administradas como unidades

estratégicas de negócios, obtendo melhores resultados ao proporcionar um

maior "valor" aos consumidores. As categorias são definidas com base nos

consumidores e na organização de compras. Os produtos são agrupados

considerando-se aspectos como produtos similares e produtos percebidos

como substitutos ou complementares para o consumidor.

Os varejistas americanos têm procurado utilizar várias práticas para

aumentar a lucratividade e a eficiência de suas operações nas lojas. Uma

destas práticas é cálculo de rentabilidade por produto, que permite a

mensuração dos custos de um produto desde o momento em que entra no

depósito até a sua retirada da loja pelo consumidor. Este movimento têm tido

inclusive o apoio do Food Marketing Institute, padronizando e promovendo o

seu uso mais amplo (KOTLER, 1995, p.491).
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As ferramentas do ECR também têm sido bastante difundidas, sendo o

gerenciamento de categorias a de maior interface com o consumidor

priorizando o atendimento de suas necessidades e criando demanda. É uma

das mais importantes e utilizadas conforme o quadro a seguir:

Tabela 1 - Práticas administrativas implementadas pelos

supermercados em busca de maior eficiência

% de empresas utilizando cada prática

Gerenciamento de categorias 35,9%

Transmissão eletrônica de dados 36,7%

Reabastecimento contínuo 13,4%

Fonte: Food Marketing Institute (1997, p.4) In (ROJO, 1997, p.122)

As atividades de gerenciamento de categoria já são, portanto, bastante

conhecidas e utilizadas nos Estados Unidos e Europa, onde as redes de varejo

utilizam o processo para aumentar sua rentabilidade e suas vantagens

competitivas no mercado.

No Brasil, ainda estamos assimilando o conceito de gerenciamento de

categoria. Apenas 4% dos varejistas e 3,3% das indústrias encontram-se em

estágio avançado de implementação (ASSOCIAÇÃO ECR BRASIL, v.1, 1998,

p.94). Porém o mercado brasileiro vem se tornando altamente competitivo e

pressionado por uma alteração dinâmica do comportamento do consumidor. Os

consumidores exigem preços baixos, bom serviço, melhores produtos e fácil

localização. O gerenciamento de categorias representa uma solução viável,

emergindo como uma estratégia fundamental para satisfazer as constantes

mudanças dos ambientes de negócios.

O procedimento habitual do gerenciamento de categorias é a definição,

pelo varejista, de um "capitão", dentre seus fornecedores, que vai ajuda-lo no

gerenciamento da categoria a que pertence. Para tanto, receberá do varejista

todas as suas informações sobre os produtos que compõem essa categoria e, a
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partir daí, auxiliará a administrá-Ia de forma a maximizar o seu resultado para o

varejista e para a categoria como um todo, colhendo também os benefícios.

O gerenciamento de categoria é confundido muitas vezes com o

gerenciamento de espaço, cujo produto final é um planograma ou desenho

indicando como distribuir os produtos na prateleira. Na realidade o

gerenciamento de espaço é apenas um dos produtos decorrentes do

gerenciamento de categoria. Este vai mais além, consistindo em análises e

estratégias que permitam entre outras coisas:

• Rever a exposição dos produtos procurando facilitar a decisão de compra

dos consumidores.

• Aumentar a rentabilidade da categoria, através da variedade de produtos.

• Fortalecer a parceria com fornecedores

• Assegurar a presença constante de produtos no ponto de venda.

• Fornecer subsídios para as atividades de promoção.

O gerenciamento de categorias é um componente chave para o sucesso

do ECR, pois pode ser um catalisador de mudanças que além de reduzir

custos, aumente vendas e participação de mercado, focando-se em práticas de

merchandizing e marketing mais eficientes.
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11. OBJETIVOS E METODOLOGIA

o tema foi escolhido pela importância que vem tomando o

gerenciamento de categorias na administração eficaz do varejo, mostrando-se

um instrumento capaz de enfrentar o atual ambiente extremamente competitivo

e um consumidor cada mais exigente.

1. OBJETIVOS

Os objetivos a serem alcançados foram:

• Analisar o gerenciamento de categorias como uma poderosa ferramenta de

Marketing.

• Apresentar o gerenciamento de categorias como uma prática do Efficient

Consumer Response (ECR).

• Conceituar o gerenciamento de categorias, com a descrição de seus

componentes.

• Descrever o cenário brasileiro e a repercussão da estabilização da

economia.

• Analisar o mercado existente para a implantação do gerenciamento de

categorias com a reestruturação do varejo e da indústria frente à nova

realidade econômica.

• Descrever aspectos do novo consumidor brasileiro, suas exigências e

necessidades.

• Identificar como este consumidor enxerga os supermercados e como

gerenciamento de categorias pode auxiliar ao supermercado a alcançar os

atributos considerados importantes.
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• Descrever um estudo de caso sobre uma categoria de produtos em um

supermercado.

2. METODOLOGIA

Foram utilizados os seguintes métodos para a execução do trabalho:

2.1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

• Pesquisa na biblioteca da ABRAS com artigos sobre a situação do

gerenciamento de categorias no Brasil.

• Leitura de manuais e livros existentes sobre o conceito e metodologia de

implantação do gerenciamento de categorias e sobre outros conceitos de

marketing.

• Curso sobre gerenciamento de categorias realizado pela Delta Associates,

Inc. em Atlanta, Estados Unidos em novembro de 1999.

2.2. ESTUDO DE CASO

o estudo de caso foi realizado através de workshop sobre a categoria

papel higiênico em um supermercado americano, constando das seguintes

etapas:

• Apresentação dos conceitos de gerenciamento de categorias.

• Recebimento de dados de mercado e dados internos sobre a categoria

papel higiênico de um supermercado similar ao que analisamos.

• Visita ao supermercado analisado e a quatro lojas concorrentes para

levantamento de informações sobre o ambiente. Por motivo de

confidencial idade, as lojas visitadas solicitaram a utilização de nomes
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fictícios. O supermercado analisado será então denominado de Celtics e as

três outras lojas de Lakers, Bulls e Hawks.

• Entrevista com o gerente do supermercado Celtics para levantamento de

informações sobre clientes, movimento, importância da categoria, etc.

• Preenchimento de formulários de análise com base nas informações

recebidas.

• Elaboração do plano da categoria com definição do posicionamento,

mercado alvo e declarações de estratégia.
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111. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A revisão bibliográfica será iniciada com definições chaves aprovadas e

utilizadas pelo ECR Brasil (ASSOCIAÇÃO ECR BRASIL, v.3, 1998, p.15).

"Categoria é um grupo distinto e gerenciável de produtos/serviços que os

consumidores percebem ser inter-relacionados e ou substituíveis na satisfação

de suas necessidades".

"Gerenciamento de categorias é um processo varejista/fornecedor que

consiste em gerenciar as categorias como unidades estratégicas de negócios,

para produzir resultados comerciais melhorados por meio da concentração de

esforços em entregar maior valor ao consumidor'.

1. GERENCIAMENTO DE CATEGORIAS COMO FERRAMENTA DE

MARKETING

Os benefícios do gerenciamento de categorias concentram-se mais na

criação de demanda por parte do consumidor do que na redução de custos e

por este motivo a importância da sua conceituação dentro do marketing.

De acordo com Philip KOTLER (1996, p.234) as estratégias de marketing

podem ser:

• Marketing de massa - a produção, distribuição e promoção de um produto é

feita em massa para todos os compradores, baseando-se no argumento que

tal estratégia proporciona custos e preços menores e cria maior mercado

potencial.

• Marketing de variedade de produtos - os produtos fabricados apresentam

diferentes características, estilos, qualidades e tamanhos, assumindo-se que

os consumidores são diferentes e seus gostos mudam com o tempo.

• Marketing de mercado alvo - os produtos e programas de marketing são

desenvolvidos sob medida para cada segmento de mercado identificado.
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Nos últimos vinte anos, vários fatores como a proliferação das

populações étnicas, a inclusão da mulher no mercado de trabalho, a explosão

das famílias com apenas um dos pais, o aumento do poder aquisitivo, etc.

acarretaram uma grande diversidade de estilos de vida, com a fragmentação

dos mercados. Esta fragmentação está fazendo o marketing de mercado alvo

evoluir para o micromarketing, onde os programas são elaborados para atender

às necessidades e desejos de grupos de consumidores em uma base local.

Estes fatores aliados ao pouco tempo disponível para as compras,

decorrente da vida moderna, fizeram com que aumentasse a demanda por

conveniência e serviço. Assim, além de requerer mais variedade nos produtos

oferecidos, o consumidor moderno exige outros canais de compra. Há, portanto,

uma necessidade de adequar o produto que o consumidor deseja, ao lugar

onde vai fazer a compra.

Nos tempos atuais, com tanta competitividade e um mercado repleto de

opções de compra, a propaganda de massa perdeu a sua força como um

instrumento de marketing. A mídia também se fragmentou com a explosão dos

canais a cabo, do vídeo cassetes, dos programas pagos e dos diversos tipos de

jornais e revistas, dificultando mais ainda a penetração (NIELSEN MARKETING

RESEARCH, 1998, Cap.1).

Deste modo a decisão de escolha é feita cada vez mais na hora da

compra acarretando na necessidade de conhecer e capturar os desejos do

consumidor, para que ele sempre encontre o produto que procura no lugar que

deseja. Por isto os fabricantes estão cada vez mais procurando meios de

conhecer este consumidor.

A teoria comportamental considera e estuda a influência do ambiente no

comportamento do consumidor. O desenho do ambiente pode modificar este

comportamento e é comprovado nas estratégias de marketing de varejo, em

que as disposições dos produtos e seus ajustes ao tráfego interno são

fundamentais para um bom desempenho de vendas e lucratividade. Assim, o

ambiente da loja pode ser usado para comunicar, com o propósito específico de
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maximizar o potencial de vendas da mesma. A potencialidade desta

comunicação só é conseguida pelo varejista se for baseada no comportamento

de compra do consumidor (BORGES, 1997, p. 246).

Os consumidores, na hora da compra, fazem associações entre os

produtos que satisfazem as suas necessidades. Isto acontece principalmente

nos supermercados onde o caráter repetitivo das compras leva o consumidor a

internalizar a formação destas associações por processos de decisão por

hábito.

Estas associações vão ajudar ao varejista a definir o que o consumidor

de sua loja entende por categoria, ou seja, quais os produtos que deseja

encontrar para atender a determinada necessidade específica. Se estes

produtos estiverem colocados perto uns dos outros e dispostos de forma clara

para facilitar o contato visual, provocarão o processo de compra desejado.

A visão da teoria comportamental também coloca grande peso da

decisão na hora da compra. Isto confirma a importância do gerenciamento de

categorias, que gerencia o espaço e coloca nas prateleiras o produto que o

consumidor quer encontrar no tamanho e no lugar certo, como um instrumento

de marketing que pode, não só influenciar na compra, como ajudar a definir a

imagem que o varejista quer passar aos seus clientes.

No começo do século, as pessoas compravam em pequenas lojas do

bairro onde moravam, cujo proprietário conhecia pessoalmente os hábitos e

preferências de seus clientes. Podia, portanto, adequar o seu estoque e sua

variedade de modo à sempre atende-los. Com o aumento da população, as

lojas se tornaram maiores e este conhecimento se perdeu. O desenvolvimento

da tecnologia da informação permite que se retome este caminho, através da

análise dos dados recolhidos na hora da compra. Permite também que os

varejistas não sejam mais apenas um instrumento de distribuição de massa dos

produtos dos fabricantes.

Os novos softwares possibilitam prever, monitorar e ajustar rapidamente

o mix de produtos, o espaço alocado, o preço e as promoções. Para conseguir
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lidar com a enorme quantidade de informação atualmente disponível,

fabricantes e varejistas têm que unir seus esforços de modo a conseguir

vantagem competitiva e implantar estratégias. O fabricante está interessado em

fixar a sua marca; o varejista quer fixar a imagem de atender bem às

necessidades de seu consumidor; porém ambos desejam aumentar as vendas

e a rentabilidade. Trabalhando juntos, focados no consumidor, vão conseguir

mais rapidamente alcançar os objetivos individuais.

O gerenciamento de categorias, capitalizando este avanço da tecnologia

da informação é uma ferramenta de marketing que permite que fabricantes e

varejistas direcionem os diversos produtos aos diversos nichos de mercado. É o

gerenciamento de categorias que, através do conhecimento que proporciona,

permite alcançar consumidores não acessíveis pela propaganda de massa,

viabilizando o micromarketing. Funciona como uma nova maneira de conduzir

os negócios neste ambiente instável e de alta competitividade. Permite ainda

um aumento nos lucros, por intermédio de novas práticas de vendas e não

apenas de redução de custos.

Ao contrário do marketing de massa, o gerenciamento de categorias por

se focar nas necessidades e nas individualidades, torna a experiência de

compra mais interessante para o consumidor, atraindo os mesmos para as lojas

e aumentando a fidelidade tão almejada pelo varejista.

O gerenciamento de categorias é voltado para o consumidor e, portanto,

produz plano diferente para cada loja, indicando o mix de produtos que atenda

aos desejos dos consumidores daquela região demográfica. Porém, apesar de

individuais, os planos devem se enquadrar na missão e na estratégia da

categoria e da companhia como um todo.

O gerenciamento de categorias é a ferramenta que vai permitir ao

varejista estabelecer a sua identidade e se diferenciar dos concorrentes ao

colocar nas suas prateleiras, dentre os muitos produtos existentes, os que

melhor se adequam aos seus clientes e que se enquadram na missão, imagem

e objetivos da companhia.
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2. ECR - EFFICIENT CONSUMER RESPONSE

o ECR é o acrônimo para Efficient Consumer Response que pode ser

traduzido como Resposta Eficiente ao Consumidor. O ECR pode ser definido

como uma estratégia onde o fornecedor, distribuidor e varejista trabalham

juntos em toda a cadeia de abastecimento, com o intuito comum de satisfazer

as necessidades do consumidor e conseguirem menores custos operacionais e

administrativos, redução dos estoques, otimização da produção e aumento nas

vendas. Isto é possível através da implementação de processos menos

burocráticos, com o mínimo de perdas e interrupções, internamente ou entre os

elos da cadeia de suprimentos.

A estratégia de Resposta Eficiente ao Consumidor objetiva servir melhor

ao consumidor, oferecendo o produto que o consumidor deseja encontrar, no

lugar certo, na hora certa e a um baixo preço.

O ECR está causando nos anos 90 o mesmo impacto causado pelo "Just

in Time" nos anos 80. "Just in Time" é o conceito pelo qual os bens e serviços

são produzidos exatamente no momento em que são necessários, nem antes

para não gerar estoques, nem depois para não ocasionar espera ao cliente

(SLACK et al.,1997,p.474). O ECR extrapola os conceitos do "Just in Time" do

setor manufatureiro para o varejo e para toda a cadeia de suprimentos,

envolvendo transporte, distribuição e armazenamento e aliando as ferramentas

tecnológicas hoje disponíveis. O varejo só mantém na loja o estoque que vai

vender nas próximas horas e o fabricante só produz o que é necessário.

O ECR foca-se em integrar os processos logísticos ao longo de toda a

cadeia de abastecimento de produtos de consumo, mudando de um sistema

"push" (empurrar), pelo qual os fornecedores forçam a entrada de produtos ao

mercado, para um sistema "pull" (puxar), determinado pela real demanda do

consumidor. Este enfoque maximiza a satisfação do cliente e reduz os custos
da operação.
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o ECR baseia-se na coordenação eficaz entre as várias etapas da

cadeia de abastecimento, o que só é conseguido através da cooperação

interfuncional dentro das empresas, da parceria entre fornecedores e varejistas

e da fluidez do fluxo de informações, desde o fornecimento até o consumo do

produto.

Esta prática acarreta ganhos para todos. O varejista consegue aumento

nas vendas, consumidores mais fiéis, produtividade da loja e redução dos

estoques. O fornecedor obtém o aumento de market share, maior eficiência nos

lançamentos e. nas promoções, redução nos custos de distribuição e melhor

planejamento devido à maior previsibilidade. O consumidor por sua vez, obtém

o produto que deseja, no lugar que deseja, a um preço justo.

Para a implantação do ECR devem ser seguidos os seguintes princípios

(ASSOCIAÇÃO ECR BRASIL, v.1, 1998, p.15):

• Foco constante no provimento de um melhor produto, uma melhor

qualidade, um melhor sortimento, um melhor serviço de ressuprimento, uma

melhor conveniência com menos custo por meio da cadeia de

abastecimento.

• Comprometimento dos líderes de negócios em alcançar as alianças

lucrativas do ganha-ganha.

• Utilização de informações precisas como apoio a decisões de marketing,

produção e logística. Estas informações devem transitar externamente entre

os parceiros.

• Maximização dos processos de adição de valor desde a produção até as

mão do consumidor.

• Indicadores de desempenho atrelados a sistemas de remuneração

direcionados para a eficiência de todo o processo..

O aumento na eficiência e na redução de custos pode ser alcançado

através de quatro atividades principais que agregam valor ao consumidor:
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• Sortimento - Otimizar os estoques, a variedade e a alocação de espaço dos

produtos oferecidos de modo aumentar o volume de vendas por metro

quadrado, o giro dos estoques e a rentabilidade. Garantindo o sortimento na

prateleira que realmente atenda às necessidades do consumidor, varejistas

e fabricantes vão eliminar os custos de produtos em tamanhos inadequados,

com pouca diferenciação ou baixo giro.

• Reposição - Reduzir o tempo de ciclo, o nível de estoques e

consequentemente os custos ao longo de toda a cadeia de suprimentos. O

enfoque é na integração do fluxo de informações e do fluxo do produto da

fabricação até a prateleira.

• Promoção - Maximizar a eficiência do sistema de promoções através de

promoções efetivas que gerem aumento no volume de vendas e na posição

competitiva sem perder o objetivo primordial desta estratégia que é o

incentivo à compra pelo consumidor final. Isto é possível através de

informações partilhadas e técnicas validadas pelo fornecedor e pelo
varejista.

• Novos Produtos - Diminuir o tempo e os custos do lançamento de novos

produtos através do compartilhamento de informações entre fornecedores e

varejistas e assegurar que estes novos produtos atendam as reais

necessidades do consumidor. Devem ser considerados desde fatores como

a embalagem e as quantidades por unidade de embalagem, o

desenvolvimento de testes pré-lançamento, até as estimativas de preços ao

consumidor com estimativas de vendas e de produção para lançamento.

Para a implantação das estratégias do ECR varejistas e fornecedores

podem contar com seis ferramentas básicas conforme TRISH BRYAN

ADVISORY SERVICES (1994, p.3):

• Computer Assisted Ordering (CAO) ou Pedido Automático - Enfoque na

reposição de mercadorias na loja, tanto do centro de distribuição como do

fabricante baseado na leitura dos dados nos pontos de venda através de

códigos de barra. Para tal é de suma importância a integridade dos dados.
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Através do CAO os pedidos de reposição são gerados automaticamente

quando as vendas causam redução a um nível pré-determinado de estoque.

• Eletronic Data Interchange (EDI) ou Transmissão Eletrônica de Dados -

Troca de dados entre computadores do varejista e do fabricante, de modo a

agilizar os sistemas de pedidos. Através da eliminação de papéis, reduz os

custos na movimentação de mercadorias do fornecedor até a loja, evita

atrasos e erros.

• Flow Through Distributíon ou Fluxo de Distribuição - Garantia do movimento

constante de mercadorias do fornecedor até a loja reduzindo o tempo de

ciclo e do nível de estoques. Isto é possível através do sistema de

distribuição cross-docking, pelo qual os produtos não são armazenados nos

depósitos e sim preparados para serem enviados aos seus pontos de

vendas de destino. Os produtos ou pallets de produtos são imediatamente

identificados, etiquetados e deslocados para a doca de embarque. Neste

sistema o fornecedor envia os produtos ao varejista de acordo com as

necessidades dos pontos de vendas, não restringindo os embarques a

grandes quantidades.

• Activity Based Costing (ABC) ou Custeio ABC - Apropriação de custos

baseada nos recursos e nas atividades consumidos para a elaboração de

um produto. Como os produtos variam muito na quantidade de atividades e

custo necessários para chegar até o consumidor, o custeio ABC permite um

melhor entendimento dos custos reais do negócio e consequentemente a

eliminação de produtos e atividades de alto custo ou que não agreguem

valor.

• Category Management ou Gerenciamento de Categorias- Gerenciamento

de categorias de produtos como unidades estratégicas de negócios. As

atividades do gerenciamento focam-se no sortimento, estoque, preço e

promoção de modo a maximizar a rentabilidade da categoria.

• Continous Replenish ou Reposição Contínua - Reposição de mercadorias

baseada na previsão de demanda efetiva e não em quantidades
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economicamente convenientes. Esta prática permite aumentar o giro do

estoque, diminuir o ciclo do produto e evitar a falta do mesmo, garantindo no

caso de alimentos um produto mais fresco.

No Brasil o conceito de ECR começou a ser difundido em 1997 quando

foi criada a Associação ECR Brasil, que iniciou suas atividades com 22

empresas da indústria e 22 empresas do varejo e atacado associadas.

Atualmente já conta com 130 associados incluindo grandes varejistas,

atacadistas, bancos e consultorias e tendo sido implantado em 30% da cadeia

nacional de abastecimento gerando uma economia de US$ 1,5 bilhão. Tendo

como base o faturamento do setor varejista de 1997 de US$ 46,59 bilhões, os

ganhos com a implantação das estratégias do ECR representou um potencial

de redução de custos de US$ 4,55 bilhões, com diminuição de 10% no preço

final dos produtos adquiridos pelo consumidor (ECR chega ....,1999).

A atual meta da Associação ECR Brasil é atingir as pequenas e médias

empresas. Existe um conceito disseminado que o ECR exige grandes

investimentos e portanto só se adequa às grandes empresas. A Associação

ECR Brasil tem como desafio mudar esta maneira de pensar e mostrar que os

benefícios dos conceitos avançados e ao mesmo tempo básicos para uma

operação eficiente podem ser alcançados também pela pequena empresa

(FERRAZ, jan. 2000).

Foi criado para esta finalidade o ECR Regional, que funcionará através

de subcomitês, com a preocupação de difundir os conceitos do ECR, porém

adaptando às peculiaridades de cada região. Estes subcomitês são

responsáveis não só pela adaptação das ferramentas às realidades regionais,

como por testá-Ias em projetos pilotos. Para talos subcomitês contarão todo o

apoio técnico necessário por parte da Associação ECR Brasil.

Muito já foi feito em termos de ECR aqui no Brasil, mas o potencial ainda

é muito grande. Segundo José Geraldo VANTINE na revista SAPerspectiva

(jun-aqo 1998), os principais obstáculos que impedem o seu avanço são a falta

de parcerias na cadeia de abastecimento (receio do compartilhamento de
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dados), a previsão de vendas inadequadas (aspecto não abordado pelo ECR e

elemento crítico na administração da cadeia de abastecimentos) e os sistemas

de informação inadequados da maioria das empresas varejistas.

o consumidor já começa a distinguir entre as empresas eficientes e as

ineficientes e não hesita em mudar seus hábitos para usufruir as novas

vantagens. Assim o ECR deverá resultar numa redistribuição de fatias

expressivas do mercado, sendo vital perceber as mudanças e a velocidades

com que estão ocorrendo.

o ECR é um caminho sem volta que envolve investimentos, mudanças

culturais, novas tecnologias de informação que permitirão às empresas

alcançarem eficiência e redução de custos. Portanto deve ser encarado como

uma grande oportunidade para sair à frente na corrida da competitividade

global.

3. COMPONENTES DO GERENCIAMENTO DE CATEGORIAS

o gerenciamento de categorias é um processo e a literatura existente

sobre a sua conceituação e seus componentes constitui-se basicamente de

manuais com as melhores práticas de metodologia de implantação deste

processo. Portanto as conclusões e recomendações deste tópico referem-se às

recomendações destas publicações, julgadas como relevantes pela autora. As

obras básicas utilizadas foram o relatório Category Management Report,

elaborado por ECR EFFICIENT CONSUMER RESPONSE e THE

PARTNERING GROUP, INC. (1995) e seu correspondente adaptado ao Brasil,

Gerenciamento por Categorias, produzido pela ASSOCIAÇÃO ECR BRASIL

(1998). Referências específicas serão citadas à parte.
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o gerenciamento de categorias se compõe de seis componentes inter-

relacionados. Dois destes componentes são considerados essenciais e

imprescindíveis:

• Estratégia, pois se refere às escolhas para organizar, liderar e gerenciar os

negócios a partir das unidades estratégicas baseadas em categorias.

• Processo de Negócios, pois se refere às etapas de trabalho para o

desenvolvimento e a implantação do plano da categoria.

Os outros quatros têm o papel vital de viabilizar a estratégia e o processo

de negócios:

• Cartão de Metas (Scorecard)

• Capacidade da Organização

• Tecnologia da Informação

• Relacionamento de Colaboração

Figura 1 - Componentes do Gerenciamento de Categorias

Estratégia

Processo
de Negócios
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Estes componentes se aplicam tanto ao varejista quanto ao fornecedor,

tendo, porém, significativas áreas de diferenciação e de sobreposição. O

processo de negócios e o relacionamento de colaboração são os componentes

que mais se sobrepõem. Os outros têm uma maior diferenciação no seu

desenvolvimento e execução.

É muito importante salientar que o gerenciamento de categorias é um

processo de longo prazo, contínuo e não um projeto com data definida para

acabar. Por isto a colaboração e confiança entre os parceiros são fatores

fundamentais para que as estratégias estejam sempre alinhadas. Para que o

gerenciamento de categorias possa trazer resultados significativos para

varejistas e fabricantes, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

• Valor para o consumidor - Todos os esforços devem ser focados no

consumidor, pois só se consegue melhores resultados se for entregue valor

ao consumidor.

• Processo de colaboração - Só é possível agregar valor ao consumidor

através de um estruturado e disciplinado processo de negócio que

alavanque recursos de ambos parceiros: fabricantes e varejistas.

• Categorias são unidades estratégicas de negócios - O gerenciamento de

categorias é baseado numa abordagem holística e não mais na estreitas

transações de compra e venda. Varejistas e fabricantes devem alocar os

recursos de maneira estratégica entre as diversas categorias.
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3.1. ESTRATÉGIA

"O componente básico estratégia refere-se à escolha estratégica para

organizar, liderar e gerenciar o negócio a partir da criação de unidades

estratégicas de negócios com base em categorias. Fornece a estrutura geral da

corporação que orienta à tomada de decisões no processo de negócios do

Gerenciamento de Categorias". (ASSOCIAÇÃO ECR BRASIL, v.3,1998,p.33)

A implantação do gerenciamento de categorias só se torna possível com

o comprometimento da alta organização, pois significa uma nova maneira de

fazer negócios para toda a companhia. Exige, portanto, investimento e

liderança. É necessário ainda que haja uma integração entre as estratégias

voltadas para o consumidor, o produto e as funções.

Por parte do varejista é necessário articular não apenas as estratégias de

marketing mas também as das outras funções da organização, como por

exemplo operações. O gerenciamento de categorias vai exigir o abandono de

velhos conceitos e a mudança de práticas e sistemas de negócios. Vai forçar

toda a organização estar mais voltada para o consumidor.

O fabricante vai mudar a orientação a marcas para uma complexa e

multifacetada orientação a categorias, o que exige que a organização se

reinvente e se redesenhe de modo a competir efetivamente neste novo

ambiente. O gerenciamento por fornecedor não permite analisar como a ênfase

em um produto impacta os seus concorrentes.

Fica claro, portanto, que o gerenciamento de categorias só funciona

através da integração das estratégias, de uma moldura que oriente as decisões

tanto para o varejista como para o fabricante. Esta ligação de estratégias entre

os parceiros com o foco voltado para o consumidor só é possível de ser feita

com a orientação da alta gerência.
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A estratégia do varejista deve ser compatível com a missão e os

objetivos da empresa e descer até os níveis de departamento, função e

categorias. Através da estratégia de marketing, o varejista vai identificar seu

consumidor alvo, seu diferencial competitivo, seus formatos de loja, serviço,

sortimento, preço promoção e espaço de prateleira. Para isto ser viável é

necessária uma estratégia de abastecimento de produtos que definirá pedidos,

compra e distribuição, de modo que o consumidor sempre encontre o produto

desejado. A estratégia de relacionamento com o fornecedor também é

fundamental, pois vai deixar clara o que se espera de cooperação por parte do

mesmo. Estas estratégias corporativas devem ser traduzidas para os diversos

departamentos do varejista (mercearia, produtos de limpeza, produtos

perecíveis etc.), onde serão gerenciadas as categorias.

A estratégia do fornecedor deve reconhecer a relação da sua missão e

objetivos com a missão e objetivos de seu cliente varejista para poder atingir a

cooperação esperada.

O conceito de gerenciamento de categorias exige que o varejista e o

fabricante gerenciem as categorias como unidades estratégicas de negócios.

Ao migrarem das funções de compra e venda para gerenciar as categorias

voltadas para o consumidor, os varejistas vão ter os benefícios de um melhor

alinhamento com seu consumidor, melhores critérios de decisão e

consequentemente melhores resultados financeiros. A abordagem da estratégia

de categoria por parte do varejista vai exigir uma maior flexibilidade e maior

visão por parte do fornecedor do que quando este trabalhava orientado a

marcas, exigindo talvez mudanças em fórmulas ou embalagens de modo a

atender melhor aos consumidores.

O gerenciamento de categorias necessita de um plano de

disponibilização formal que torne as estratégias citadas acima uma realidade.

Este plano é conseguido através do redesenho dos processos da organização.

Neste plano devem constar claramente o objetivo e os passos para a sua
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implantação, devendo ficar claro 'conforme o ECR EFFICIENT CONSUMER

RESPONSE e THE PARTNERING GROUP, INC. (1995, p.1O):

• Razão da mudança - mostrar onde a organização está ganhando e onde

está perdendo, de maneira a criar um sentido de urgência para a mudança.

• Definição do estado futuro desejado - através da comunicação do que se

deseja alcançar consegue-se uma atitude pró-ativa, fazendo com que o

processo seja 'empurrado' ao invés de 'puxado'.

• Sistemas e estrutura organizacional - definição do trabalho a ser feito e o

impacto deste novo trabalho na capacidade dos funcionários, na estrutura

da organização e na tomada de decisões; definição também das

informações necessárias para esta tomada de decisões e dos planos de

remuneração.

• Plano de transição - assegurar que a organização mude para o produtivo

estado de gerenciamento de categorias. Um bom plano de transição é

voltado para o cliente, para os empregados e para o fortalecimento das

relações com os parceiros.

• Plano de implantação - Execução dos passos necessários para

institucionalizar o gerenciamento de categorias, estabilizar a organização e

reforçar as novas práticas.

É muito importante salientar que o gerenciamento de categorias é um

processo de longo prazo, contínuo e não um projeto com data definida para

acabar. Por isto a importância da colaboração e confiança entre os parceiros-

para que as estratégias estejam sempre alinhadas.
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3.2. PROCESSO DE NEGÓCIOS,

"O componente básico "Processo de Negócios" se refere ao processo em

etapas pelo qual se realiza o trabalho necessário para desenvolver e

implementar um Plano de Negócios de uma Categoria". (ASSOCIAÇÃO ECR

BRASIL, v.3, 1998, p.47)

O processo de negócio define o fluxo de trabalho com suas atividades e

resultados claramente identificados. Esta sistematização é importante para que

os parceiros consigam acertar um padrão das práticas rotineiras. Ele enfatiza

como o trabalho é feito não somente dentro, mas entre as organizações,

devendo ter uma linguagem comum, um caminho para que os parceiros através

de habilidades exclusivas contribuam com vantagens mútuas.

O processo de negócios para ter sucesso deve adotar o ponto de vista

do consumidor sempre. Deve ainda ter um "dono", que é o responsável pelo

seu desenho e execução. O seu formato deve ser comum para fornecedores e

varejistas, funcionando como uma maneira de alavancar as expertises e

recursos dos parceiros. Deve abranger não só o desenvolvimento, mas também

dar ênfase à execução, pois processos bem desenhados e pobremente

executados não agregam valor ao consumidor. Deve ainda estimular as

melhorias através do refinamento repetitivo dos dados e planos da categoria.

Para isto precisa ser sempre medido e reavaliado.

O processo de negócios consta dos seguintes passos:

• Definição da categoria

Categoria é um grupo de produtos gerenciáveis que possuem

características similares, destinadas ao mesmo propósito e vistas como
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substitutas. A categoria é definida pelos padrões de uso do consumidor. Em

essência a categoria é'uma unidade estratégica de negócios.

A categoria geralmente é definida pelo gerente de categoria do varejista

com a participação do fornecedor no processo. A pesquisa de mercado, que

geralmente é possuída pelo fornecedor, permite a compreensão dos hábitos,

necessidades e desejos do consumidor, sendo um dado importante para a

definição. A definição de uma categoria deve ser mais estreita ou mais ampla

conforme o consumidor a enxerga e toma suas decisões de compra.

o varejista inicia a definição com uma lista de produtos que ofereçam

solução para uma determinada necessidade. Depois pesquisa junto ao

consumidor quais produtos ele considera inter-relacionados ou substitutos para

atender a esta necessidade. Dentre estes produtos o varejista seleciona

aqueles que têm condições de gerenciar em conjunto e então define a

categoria. É muito importante também a consciência do varejista sobre o que é
viável gerenciar.

Por exemplo, um varejista pode incluir na categoria "louça guardada e

seca" além dos detergentes, esponjas e escorredores, itens como pratos e

copos de papel. Porém o consumidor daquele varejista pode não enxergar os

pratos e copos de papel como uma solução para a necessidade "louça

guardada e seca" e portanto, os mesmos não vão ser incluídos na categoria. O

varejista por sua vez, junto com seus fornecedores verifica que não tem

condições de gerenciar as esponjas, escorredores e panos de prato em

conjunto e portanto a categoria vai constar apenas de detergentes e

abrilhantadores. Este exemplo mostra que não existe uma regra rígida para a

definição de uma categoria e ela vai depender do consumidor, do varejista e do
fabricante.

Em uma pesquisa realizada pela Kolynos em duas lojas da rede de

supermercados Cândia, foi detectado que o consumidor esperava encontrar

junto às pastas e escovas de dente, os artigos para dentaduras encontrados
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nas farmácias. A categoria foi então revista e procurados novos fornecedores

(ROSENBURG, 1999, p.136).

A estrutura da categoria vai depender da árvore de decisão do

consumidor. As categorias podem ser divididas conforme o tipo de produto

(desodorante spray X roll on X gel), conforme o usuário final (cães X gatos) ou

determinada por algum ingrediente (com ou sem cafeína). O importante é que

represente a decisão de compra do consumidor dentro da categoria.

Na definição da categoria, começa o trabalho em conjunto do varejista e

do fornecedor, através da troca de dados, do ajuste e da análise destes dados

por ambas as partes. Surge aqui a primeira oportunidade de avaliarem

oportunidades de mercado com indicações de subcategorias ainda não

exploradas.

• Papel da Categoria

O papel da categoria representa a importância da categoria no negócio

do varejista e determina como os recursos serão alocados de modo a refletir

estas escolhas. Devem ser desenhadas segundo a perspectiva do consumidor

para atender as suas necessidades.

Um varejista tem muitas categorias para administrar. Um supermercado

típico tem em média 150 a 200 categorias e portanto os papéis escolhidos para

as categorias devem ser coordenados entre si. É imprescindível identificar quais

categorias vão representar um papel diferenciado para o varejista frente ao seu

consumidor, pois a distribuição de recursos de maneira igualitária não traz

vantagem. A coordenação entre as categorias deve ser interna maximizando os

recursos e a capacidades do varejista. Deve ser também externa, de modo a

explorar as oportunidades de mercado entre os consumidores, os concorrentes

e os fornecedores. É o papel da categoria que determina a alocação de
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recursos como estoques, espaço na prateleira, investimentos em propaganda e

até mesmo tempo de gerenciamento.

Os papéis de uma categoria podem ser:

• Destino - consumidores elegem uma loja específica para atender a

necessidade de determinado produto. Caracteriza o varejista como a loja

que agrega um valor superior e consistente ao consumidor. É o principal

provedor destes produtos para o consumidor alvo. Tipicamente é atribuído a

5-7% dentre as categorias de um varejista.

• Rotina - consumidores selecionam entre uma a três lojas que vão atender

as suas necessidades de compra diária. Caracteriza o varejista como uma

loja que agrega valor consistente e competitivo ao consumidor. É um dos

provedores preferidos destes produtos para o consumidor alvo. Tipicamente

é atribuído a 55-60% dentre as categorias de um varejista.

• Ocasional- consumidores vão comprar o produto numa base não regular de

ciclo de compra. Estas categorias tendem a ser sazonal ou de impulso em

determinadas ocasiões como ovos de páscoa ou cadeiras de praia.

Caracteriza o varejista como uma loja que agrega valor frequente e

consistente ao consumidor. É um provedor importante destes produtos para

o consumidor alvo. Tipicamente é atribuído a 15-20% dentre as categorias

de um varejista.

• Conveniência - consumidores vão escolher a loja com base na conveniência

(localidade ou acessibilidade) e na lealdade à marca e não na lealdade à

loja em atender as suas necessidades. Este papel reforça o varejista como

uma loja que agrega um valor adequado ao consumidor. Tipicamente é

atribuído a 15-20% dentre as categorias de um varejista.

Apesar da decisão final a respeito do papel da categoria ser do varejista,

o fornecedor desempenha um papel importante, pois possui conhecimento

sobre o mercado e o futuro da categoria. É preciso que o fornecedor tenha

condições de apoiar o papel escolhido. Os fornecedores alocam seus
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orçamentos promocionais e seus esforços mais eficazmente entre clientes

conforme o papel da categoria em que o seu produto está alocado. Assim um

fornecedor investirá mais em promoções num varejista em que pertencer ao

papel destino do que num varejista em que pertencer ao papel conveniência.

Para a determinação do papel da categoria deve-se fazer uma análise

cruzada que compare a categoria em questão com as outras relacionadas, isto

é, as pertencentes ao mesmo departamento ou corredor pois deste modo

chega-se a conclusão do papel não só da categoria em questão, como também

ao direcionamento do papel das que se relacionam com ela.

Se o varejista determina o papel de todas as categorias ele pode avalia-

las como um portfolio e identificar problemas e desbalanceamentos. O portfolio

vai mostrar como as categorias trabalham em conjunto, quais trazem os

consumidores para a loja e quais geram lucros. Saber as relações entre as

categorias também permite definir as metas e objetivos mais eficazmente.

Muitos varejistas identificam os papéis apenas para as categorias

chaves, alegando que consideram o trabalho complexo, que exige muito tempo

ou que é uma atribuição muito subjetiva com valor limitado. Entretanto, ter todas

as categorias com os papéis definidos é de grande valia nas decisões de

marketing e merchandising (BLATIBERG, BROSS e FOX, guide 2, 1995, p.49).

Pode-se determinar o portfolio com os papéis das categorias de duas

maneiras:

• Cada gerente de categoria sugere as metas de sua categoria e o diretor de

gerenciamento de categorias ajusta estas metas, baseado no portfolio e nos

objetivos financeiros.

• O diretor financeiro comunica ao diretor de gerenciamento de categorias os

objetivos financeiros da companhia, que por sua vez os aloca entre as

categorias conforme julgue adequado. Os gerentes de categoria informam

se conseguem ou não alcançar estas metas e são feitos então os ajustes.

26



• Avaliação da categoria

A avaliação da categoria identifica as oportunidades de crescimento dos

negócios (lucro, faturamento, retorno sobre ativos) dentro de uma categoria,

pois indica a diferença entre o estágio atual e o estágio desejado. É a avaliação

que permite estabelecer as metas para a categoria.

Nesta etapa a colaboração é imprescindível, pois nem o varejista nem o

fornecedor detêm todas as informações. A análise também só será eficiente se

for feita em conjunto. Por isto deve ser um processo bem estruturado com

sequência lógica das informações. Devem ser definidos os dados importantes e

colocados em planilhas comparativas com definição da responsabilidade pelo

preenchimento e pela análise destes dados. Não serão utilizados apenas dados

internos, mas dados de pesquisa de mercado, geralmente fornecidos pelo

fabricante.

o processo é tipicamente dividido em três estágios: coleta de

informação, análise de informação e conclusões. Na coleta de informações é

preciso definir as perguntas que serão feitas, o nível de detalhe requerido e a

responsabilidade pela coleta. As informações devem ser coletadas segundo

quatro perspectivas: consumidor, mercado, varejista e fornecedor. Seguem

exemplos de questões que podem ser feitas para cada perspectiva:

Consumidor:

o Porque os consumidores compram esta categoria?

o Quem compra? (estilo de vida, região demográfica...)

o Quando compra? (sazonalidade, periodicidade ...)

o Como compra? (tamanho da compra, planejada, compras relacionadas,

promoção, lealdade...)

o Onde compra? (tipo de varejo, tendência de canal de vendas)
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Mercado:

o Volume de vendas e tendências de consumo do mercado

o Market share do varejista

o Gaps de oportunidade

o Preço, apresentação na prateleira, sortimento e promoções em relação

aos concorrentes

Varejista:

o Tendências de vendas, lucros, custos de compra

o Despesas operacionais

o Giro do estoque e dias de suprimento

o Margem bruta sobre estoques ou retorno sobre ativos

o Efetividade das estratégias de marketing (programa de preços,

promoções, sortimento, apresentação na gôndola...)

Fornecedor:

o Quais fornecedores são mais lucrativos para o varejista?

o Que programas de reposição eficiente os fornecedores oferecem? O

varejista se beneficia destes programas?

o Os fornecedores estão desenvolvendo produtos novos?

o Quais são as próximas promoções dos fornecedores?

o Quais as tendências de vendas e participação de mercado entre os

fornecedores da categoria?

o Qual a eficiência dos fornecedores? (fluxo físico, monetário, de

informações)

O importante da fase de avaliação é que ela resulte em maior

entendimento do comportamento de compra de consumidor e deve ser mais
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aprofundada nas categorias que representem papéis importantes para o

varejista.

No caso do Brasil é preciso que os supermercadistas não acompanhem

mais a dinâmica de mercado com dados agregados por regiões ou por rede de

lojas (SHUBERT, jun.1997, p130). É preciso saber o que acontece na cidade,

no bairro e na loja e também com a categoria, com a marca e com o item para

se alcançar a próxima etapa do gerenciamento de categoria que é a

mensuração de resultados .

• Cartão de metas (scorecard)

o cartão de metas contém os objetivos estabelecidos pelo varejista e

fornecedor a serem atingidos na implementação do plano de negócios da

categoria, ou melhor, são os números que se espera atingir. Esta fase implica

no desenvolvimento de um cartão de metas que represente o papel da

categoria (desejado) e a avaliação (atual). Por exemplo, o objetivo de uma

categoria destino pode ser aumentar vendas e de uma categoria conveniência

pode ser aumentar lucro.

Os objetivos fluem da definição da missão. As marcas de performance

devem ser incluídas em cronogramas para a mensuração dos resultados. As

medidas podem incluir nível de satisfação do consumidor, vendas,

rentabilidade, margem bruta, margem bruta de retorno sobre investimento em

estoques, margem bruta de retorno sobre espaço de vendas e participação de

mercado. É muito importante que os objetivos sejam sempre definidos

quantitativamente.

O cartão de metas é que vai permitir medir e monitorar o progresso da

implementação do plano e portanto, a performance da categoria. Geralmente

são desenvolvidos em base anual e revistos e analisados trimestralmente.

Estes objetivos devem ser alcançáveis e para tal necessitam da participação
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do varejista e do fornecedor para obtê-los. O gerente da categoria deve

determinar e avaliar se os objetivos estão sendo adequados e comunica os

mesmos aos fornecedores para que auxiliem a alcança-los com idéias e

programas. Os fornecedores através de seus conhecimentos nas tendências

da categoria, desenvolvimento de produtos, variações de preço podem ajudar

ao varejista a definir os objetivos. É uma fase onde a aliança entre os

parceiros pode e deve ser reforçada de modo a atingirem juntos as metas

propostas.

Um bom cartão de metas deve ter as seguintes características

(ASSOCIAÇÃO ECR BRASIL, v.3, 1998, p.92):

• Medidas balanceadas - internas (vendas, lucros...) e externas (consumidor,

mercado...), considerando curto e longo prazo.

• Sistema Total- devem medir todas as fases de desempenho da categoria:

produção, compras, distribuição e vendas.

• Permitir comparação no tempo - comparar resultados reais X orçados ao

longo do tempo.

• Medidas no tempo correto, precisas e compreensíveis - de modo a permitir

a correta tomada de decisão.

• Medidas relacionadas com a estratégia corporativa - devem poder ser

consolidadas para se chegar a níveis maiores como departamento, divisão

etc.

• Estratégias da Categoria

Estratégia da categoria é um plano que esboça como uma categoria vai

utilizar seus recursos de maneira a acentuar suas forças, capitalizar em novas e

emergentes oportunidades e ao mesmo tempo tirar proveito das fraquezas dos

concorrentes. A estratégia é desenvolvida de modo a se atingir o papel da
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categoria e o cartão de metas da mesma. As estratégias devem conter os

planos de como comprar, distribuir, comercializar e prestar serviços dentro da

categoria.

Devem ser estabelecidas as estratégias de marketing e de

abastecimento de produtos. As estratégias de marketing podem ser:

• Aumentar tráfego - categorias com tal apelo que traz os consumidores para

a gôndola. Geralmente são de alto giro, margem baixa, alta penetração

domiciliar e alto ciclo de compras.

• Gerar Lucro - categorias com altas margens, lealdade à marca e altas

vendas que vão gerar lucro.

• Aumentar transação - categorias de impulso, complementares que

aumentam a cesta de compra do consumidor e a transação média na

categoria.

• Gerar Caixa - categorias com eficiente processo de reposição, eficiente

sortimento, alto giro e bons termos de negociação. Geralmente já houve

pelo menos um giro de estoque antes de seu pagamento.

• Proteger território - categorias posicionadas agressivamente, pois os

consumidores estão fazendo suas compras em outros canais de

distribuição ou os concorrentes estão erodindo o mercado.

• Reforçar Imagem - categorias utilizadas para reforçar a imagem da loja na

mente do consumidor como imagem de preço ou qualidade.

• Diferenciação - categorias que o varejista utiliza para reforçar a sua

variedade ou especialidade frente aos competidores.

• Criar Sensação - categorias sazonais que oferecem um valor excepcional

ou são novas com promoção agressiva e criam uma sensação de urgência

no consumidor.

• Criar tráfego adicional - categorias que trazem os consumidores de outros

canais como salões de beleza, lojas de presentes, lojas de fast food.
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As estratégias de abastecimento são as estratégias de reposiçao

eficiente que fazem parte do ECR e devem estar incluídas nos planos de

negócios, pois agregam valor ao consumidor. A seguir temos alguns

exemplos:

• Estratégia de compras - visa aumentar a qualidade e a confiabilidade dos

produtos pela melhora nas práticas de aquisição e consequente redução de

custos.

• Estratégia de pedidos e pagamentos - visa diminuir os erros nas faturas e

pagamentos por meio de processos com mínima intervenção humana.

• Estratégia de distribuição - visa aperfeiçoar o fluxo físico dos produtos da

fábrica até a prateleira na loja, com menos estoques e menor custo de

transporte e manuseio.

A seleção das estratégias de marketing e de abastecimento da categoria

é decisão vital no processo, pois vão orientar as táticas da categoria e devem

ser compatíveis com o papel e as metas da categoria. Por exemplo, uma

categoria com papel destino pode utilizar a estratégia de marketing aumentar

tráfego, ter como estratégia de abastecimento os programas contínuos de

reposição e usar como medida de desempenho o crescimento de participação

de mercado.

As estratégias de marketing são geralmente definidas pelo Gerente da

Categoria e seu fornecedor parceiro. Já as estratégias de abastecimento são de

responsabilidade das funções de depósito e logística.

Uma mesma categoria pode assumir papéis diferentes em diferentes

varejistas; pode por exemplo, ser destino para um e conveniência para outro. O

fornecedor deve ajudar ao varejista a desenvolver as estratégias de marketing e

de abastecimento apropriadas não só aos papéis, como aos diferentes formatos

de loja que o varejista possa ter. Para tal deve possuir as informações de

mercado e de consumidor e partilha-Ias com o varejista.
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• Táticas da categoria

As táticas da categoria são as ações que devem ser tomadas para

alcançar os objetivos e as estratégias escolhidas. As táticas utilizam as

ferramentas de marketing mix (sortimento, preço, promoção, apresentação na

gôndola e abastecimento) para alcançar o mercado alvo. Sem o plano tático

sabe-se aonde chegar, mas não como chegar.

Táticas de Sortimento

As táticas de sortimento definem a variedade de produtos oferecidos aos

consumidores e os critérios para manter ou abandonar os SKUs (Stock Keeping

Units ou Unidades de Estocagem)1. Ao definir o sortimento de uma categoria o

varejista pretende fornecer uma experiência de compras satisfatória para os

compradores e maximizar vendas e lucros da categoria. Esta tática é muito

importante, pois o sortimento pode ajudar na diferenciação do varejista, pois

não ter os produtos na prateleira pode significar perder o cliente. Uma loja não

precisa e nem pode ter tudo, até mesmo pela limitação de espaço frente à

variedade de produtos existente hoje em dia. Precisa sim ter o mix da loja

adequado ao perfil do consumidor local e atingir os objetivos de lucro traçados

pela empresa, considerando sempre o giro dos produtos.

o sortimento ideal deve balancear as necessidades dos consumidores

com a duplicação desnecessária de tipos e tamanhos de produtos e evitar os

custos associados a estas duplicações. Deve, portanto, maximizar a eficiência

através de uma gama adequada de produtos oferecidos.

As táticas de sortimento podem ser manter, diminuir, aumentar ou

substituir o número de SKUs, adequar o sortimento por loja ou uniformizar,

1 Embalagem, cor, tamanho ou sabor que exija um código separado para ser diferenciado dos
outros itens.
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desenvolver marcas próprias. Devem levar em conta as necessidades de

variedade do consumidor alvo, a imagem da variedade atual, a estratégia de

marketing global do varejista, o papel e as estratégias da categoria, a relação

custo benefício de diferentes níveis de variedade, os critérios de aceitação e

eliminação de produtos e a capacitação do fornecedor.

Táticas de Preço

As táticas de preço definem os critérios para o varejista determinar preço

para a categoria, sub categoria, segmentos e SKUs. Em geral são usadas para

otimizar as vendas e os lucros da categoria, sendo consistente e refletindo a

estratégia global e o posicionamento do varejista. É uma tática complexa e

dinâmica, onde são essenciais a clareza do papel, das estratégias e das

medidas de desempenho da categoria, além de um perfeito entendimento das

necessidades do consumidor e do comportamento dos competidores.

As táticas de preço podem ser manter, diminuir, aumentar, adequar por

loja ou uniformizar o preço. Devem levar em consideração o valor fornecido ao

consumidor alvo, a imagem atual dos preços, a estratégia de marketing global

da companhia, o papel e as estratégias da categoria.

Táticas de Promoção

As táticas de promoção definem os critérios para desenvolver um plano

que atinja os objetivos da promoção. No plano devem constar o veículo, os

produtos selecionados, a frequência, a duração, o tempo, a localização e o

cross merchandising (produtos relacionados que devem ser incluídos na

promoção). Os veículos podem ser: redução de preços, cupons, propaganda,

diplays, demonstração ou degustação, amostras e conjuntos especiais de

produtos.
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As táticas de promoção devem levar em conta a estratégia de marketing

global da companhia, o papel e as estratégias da categoria e a relação custo

benefício da promoção.

Táticas de apresentação na gôndola

As táticas de apresentação na gôndola definem os critérios para o

gerenciamento do espaço da gôndola. Os elementos chaves para esta definição

incluem localização da categoria na loja e no corredor, lay out da gôndola, dias

mínimos de fornecimento, embalagens e alocação de espaço específico para

sub categorias, segmentos e SKUs. O resultado desta tática é o planograma

com a disposição e a quantidade dos diversos produtos definidos na tática de

sortimento.

Existem softwares para o gerenciamento de espaço que ajudam nestas

decisões, mas elas devem refletir também questões estratégicas como a melhor

localização para a categoria na loja e o melhor fluxo de produtos na prateleira.

A apresentação na gôndola é o resultado visual do gerenciamento de categoria

e que causa impacto no cliente. Deve, portanto, refletir a árvore de decisão do

consumidor e a mistura de estratégias que o varejista que implementar. Se a

apresentação dos produtos não refletir a estratégia, ela não vai atingir os seus

objetivos.

O software de gerenciamento de espaço agrega e desagrega

informações, facilita a análise de participação de mercado, retorno sobre o

investimento, lucratividade, etc., utilizando relatórios, gráficos e planogramas.

Por ser uma ferramenta de apoio à decisão, necessita de um profissional capaz

de analisar os dados e tomar decisões rápidas em conjunto com outras áreas,

pois o gerenciamento de espaço não é trabalho de um departamento da

empresa, mas envolve aspectos das áreas comercial, logística, informática,

operação, etc.
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As ações da tática de apresentação na gôndola acontecem na loja e

muitas vezes o planograma apresentado revela ineficiências das táticas de

reposição. Por isto é necessário o comprometimento do repositor ou promotor e

do chefe da seção em seguirem os planogramas e se comunicarem com as

outras áreas da empresa para resolverem o problema. O sucesso deste

trabalho só será conseguido através de trabalho em equipe e não com ações

isoladas.

Estas táticas devem utilizar como critérios de decisão: o consumidor alvo,

o posicionamento competitivo, a estratégia de marketing, o papel e as

estratégias da categoria e a relação custo benefício das várias alternativas de

apresentação na gôndola.

Uma gôndola bem montada vai influenciar o comportamento de compra

do consumidor, tornar mais agradável a compra para o mesmo e também

otimizar o giro de estoque e as necessidades de espaço dos produtos. Esta

tática influenciando a decisão de compra mostra bem o gerenciamento de

categoria com uma ferramenta poderosa de marketing.

Táticas de abastecimento

As táticas de abastecimento incluem ações que serão tomadas para

diminuir os custos de aquisição como transações de pedidos e pagamentos,

manuseio dos produtos, transporte, gerenciamento de estoques no depósito e
na loja.

As táticas de abastecimento devem levar em conta a estratégia de

marketing global da companhia e a relação custo benefício das diversas opções

de abastecimento.

Todas as táticas devem ser validadas através de análise quantitativas

antes de serem implementadas. A integração das táticas é importante para o
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sucesso do plano, porém nem todas as táticas funcionam bem em conjunto; ou

seja, se no todo alguma delas se apresentar subotimizada deverá ser trocada.

• Plano de implantação

o plano de implantação vai fazer acontecer os benefícios propostos no

gerenciamento de categoria. Os componentes chaves do plano de implantação

são o processo de aprovação, a atribuição de responsabilidades e o

planejamento e calendário da implantação.

O processo de aprovação do plano foca-se na capacidade de todos os

parceiros providenciarem os recursos necessários para a aprovação do plano.

Para sua aprovação o plano deve ser consistente com a estratégia global da

companhia e mostrar como as medidas de performance vão impactar o cartão

de metas (scorecard). Outro aspecto relevante é identificar os recursos

adicionais que serão necessários ao plano, tais como mais atividades de

promoção, mais espaço de prateleira, com os endossos do varejista e dos

fornecedores. O impacto que o plano de gerenciamento de categoria possa

causar em outras áreas funcionais também deve ser administrado pelos

gerentes nesta fase de aprovação.

Com a implantação do gerenciamento de categorias, decisões

anteriormente referentes à operação da loja, como o mix de produtos e o

espaço na prateleira, passam a fazer parte de um plano estratégico, tornando-

se consequentemente função do gerente de categorias. Este tem, portanto a

crítica responsabilidade de fazer com que a loja execute os planos da categoria

e os programas de marketing já que a operação da loja pode se sentir frustrada

com a inversão de papéis (BLATTBERG, BROS e FOX, guide 2, 1995, p.40)

Para evitar conflitos, principalmente na transição, a operação precisa ser

envolvida em todos os estágios da implementação. Este envolvimento pode ser

conseguido através de:
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• Solicitação de informações e feedback dos gerentes de operações.

• Manter os gerentes de operações informados e conscientes do motivo de

cada decisão.

• Faze-los participar do desenvolvimento dos planos.

• Alinhar os incentivos entre os gerentes de categorias e os gerentes de

operações.

O plano de implantação deve seguir um calendário com datas para

execução e datas para a averiguação da execução das tarefas táticas.

• Revisão do plano

O gerenciamento de categoria é um processo contínuo e portanto os

próximos passos são a revisão do plano medindo o seu progresso (através do

scorecard e do papel da categoria) e a sua modificação caso necessário.

O prazo para se medir a performance de uma categoria vai depender do

papel da categoria; por exemplo, uma categoria destino deve ser avaliada com

mais frequência que uma categoria conveniência. Os planos das categorias são

desenvolvidos e aprovados sob certas condições e expectativas; se estas

condições mudam e as premissas não se fazem mais verdadeiras o plano

também deve ser revisto.

O monitoramento do plano é fundamental e necessita a existência de um

processo estruturado, com responsabilidades definidas entre varejista e

fornecedores. A modificação de um plano porém, deve ser cuidadosamente

tratada, com aprovação e responsabilidades também definidas.
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3.3. CARTÃO DE METAS

o componente cartão de metas é o conjunto de métodos e ferramentas usado
para monitorar o processo de Gerenciamento por Categorias dentro da
empresa bem como os Planos de Negócios das Categorias individuais contra
objetivos e metas gerais da companhia, para aprimorar o planejamento de
negócios e a tomada de decisão e também para servir de base para sistemas
de reconhecimento e premiação para o Gerente de Categorias da organização.
(ASSOCIAÇÃO ECR BRASIL, v.3, 1998, p.143).

A medição é o instrumento que dá referência do sucesso ou não da

implementação e por isto o cartão de metas é o componente vital para o

gerenciamento de categorias. É ele que indica o progresso e a direção do

processo.

A implantação do gerenciamento de categorias exige que varejistas e

fornecedores adotem novos e sofisticados sistemas de medidas. O avanço e o

barateamento da tecnologia são aliados neste processo.

O cartão de metas é um instrumento de gerenciamento que permite à
organização se focar nas categorias chaves para o alcance de suas metas.

Deve ser um conjunto de medidas relacionadas que reflitam as perspectivas do

consumidor, da companhia e dos fornecedores. Estas medidas devem ser

significativas e referirem-se a todas as etapas do processo, identificando

estrangulamentos. Os relatórios trazendo elementos da categoria como

medidas de consumo, operacionais, de lucro, de retorno sobre o investimento

são ferramentas para o gerente identificar aonde deve alocar os seus esforços.

Para poder ser uma ferramenta que permita ao varejista comparar as

diversas categorias que administra é ideal que as medidas sejam comuns para

todas as categorias. O tempo em que as medidas ficam disponíveis e a

precisão também são fatores muito importantes para a tomada de decisão e é a

tecnologia de informação que permite manusear uma grande quantidade de

dados em tempo hábil e sem erros. Os gerentes precisam entender realmente
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estas medidas para poderem tomar decisões corretas. O alvo a ser atingido

pelas medidas depende do papel definido para a categoria.

Uma vez definidas as medidas monta-se uma maneira sistemática de

captura-Ias. A captura é feita por uma equipe multifuncional com

responsabilidades definidas sobre como e quando fornece-Ias. É necessário

definir-se também a arquitetura da tecnologia da informação e quais softwares

dentre a grande variedade existente no mercado são os mais indicados para as

medidas da empresa.

Como foi dito anteriormente, o cartão de metas deve ser atrelado ao

sistema de remuneração e premiação, recompensando os responsáveis de

acordo com a performance das medidas. Apesar desta amarração aos salários

e bônus ser um dos fatores responsáveis pelo sucesso da implementação do

plano pode-se também deixar uma parte da remuneração, livre para o

desempenho de outros fatores que o gerente julgue responsável como, por

exemplo, capacidade de negociação.

Através do cartão de metas é possível focar-se no consumidor e nas

estratégias da companhia, tomar decisões compatíveis com as estratégias e tê-

las como base para a remuneração e recompensa.

3.4. CAPACIDADE DA ORGANIZAÇÃO

o componente de capacitação capacidade da organização refere-se ao

desenvolvimento da competência por parte do varejista e do fornecedor, de

desempenhar as Melhores Práticas de Gerenciamento de Categorias por meio

de estrutura organizacional apropriada, de papéis e responsabilidades de

posições no organograma, do desenvolvimento de habilidades e conhecimentos

da mensuração do desempenho de funções e sistema de premiações.

(ASSOCIAÇÃO ECR BRASIL, v.3, 1998, p.155)
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o trabalho conjunto de varejista e fornecedores necessita de habilidades

organizacionais diferentes e mais complexas das existentes nas antigas

estruturas de compra e venda. Isto exigirá revisão da estrutura organizacional e

dos processos de trabalho. O gerenciamento de categorias dificilmente

conseguirá deslanchar em estruturas convencionais. O fornecedor não pode

mais se comunicar com o varejista apenas pela área de vendas, pois agora

serão importantes as informações de promoção e preço. As áreas de tecnologia

também devem se relacionar para discutir assuntos como a compatibilidade de

softwares e de comunicação de dados. A tendência então é criar times

multifuncionais para garantir este relacionamento entre os parceiros.

A definição dos processos de negócio é uma inovação nas companhias

que geralmente são estruturadas por funções ou por produto. O processo de

negócio é focado em como o trabalho é feito e não em áreas ou funções,

podendo envolver vários departamentos e níveis hierárquicos para a sua

execução, com papéis e responsabilidades diferentes. Esta nova maneira de se

trabalhar causa grande impacto nas organizações e só é conseguida se a

aprovação e o comprometimento da alta chefia for efetivo.

Na distribuição de papéis e responsabilidades no processo de

gerenciamento de categorias, o varejista é o gerente da categoria, visto que ela

é definida e gerenciada na loja. É o gerente de categoria que coordena todas as

decisões e é o dono do processo. O dono do processo é o responsável também

por integrar as atividades do processo com as atividades dos departamentos.

Ele deve desenvolver as estratégias de demanda, de suprimento, de

relacionamento e os planos de negócios, que serão integrados nos planos

globais da companhia. É de responsabilidade do gerente de categorias o

alcance das metas e objetivos definidos no cartão de metas. Os fornecedores

são os parceiros que fornecem informações importantes e experiência. O

parceiro fornecedor do gerente de categorias tem a responsabilidade de

fornecer subsídios para fazer acontecer as estratégias e objetivos do varejista
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o alinhamento das categorias do varejista, ou como elas serão

designadas a gerentes deve ser baseado no consumidor. Isto significa que

devem ser agrupadas as categorias com sinergia de consumidor e não as que

possuam fornecedores ou características de compras em comum. Por exemplo,

as categorias balas, salgadinhos, biscoitos e bolachas podem pertencer ao

grupo Comidas de Lazer sob a responsabilidade de um mesmo gerente, que

terá aumentado o seu nível de competência.

A carga de trabalho e o número de pessoas alocadas em determinada

categoria serão baseadas em critérios que possam avaliar realmente a

quantidade e a intensidade do esforço necessário. Alguns destes critérios

podem ser o número de SKUs, o número de fornecedores da categoria, a

intensidade da promoção, o faturamento anual, etc.

A estrutura organizacional deve ser desenhada de modo a executar os

processos chaves que entregam valor ao consumidor de maneira eficiente.

Numa estrutura tradicional não há um foco no cliente e as responsabilidades

são geralmente divididas (o responsável pela venda não é o responsável pelo

pedido ou pela entrega); as ações em geral são táticas e reativas e a ênfase

costuma ser no curto prazo. Na estrutura por processo há uma visão do todo,

com os objetivos de marketing, compras e logísticas integrados por categoria.

Vendas e abastecimento devem trabalhar com os mesmos objetivos,

maximizando o faturamento, diminuindo os custos de armazenamento e

aumentando o retorno sobre os ativos. Isto porém pode ser feito de duas

maneiras. Em alguns varejistas o gerente de categorias tem sob sua

responsabilidade a estrutura de compras. Este desenho tem como vantagem o

gerente possuir dentro da sua equipe as capacitações para gerenciar todos os

aspectos da sua categoria. Porém a logística de coordenação de fornecedores

que fornecem seus produtos para várias categorias do varejista torna-se mais

difícil. Por isto alguns varejistas preferem ter a estrutura de compras e de

logística separadas da do gerente de categorias. Este desenho deve ser muito

bem administrado para evitar a fragmentação da responsabilidade e da
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autoridade pelo gerenciamento da categoria, precisando dar muita ênfase no

alinhamento das responsabilidades do gerenciamento de categorias e da

reposição.

Pelo lado do fornecedor, estes têm organizado equipes multifuncionais

com competências em marketing, finanças, tecnologia da informação, etc. com

a característica de serem voltadas para os clientes e consumidores. Os

fornecedores também estão se redesenhando para trabalhar por processos,

pois a divisão funcional tem se revelado ineficaz para atuar junto a seus

parceiros na implantação dos planos de negócios das categorias. Como já foi

dito anteriormente esta transição causa grande impacto e deve ter o apoio total

da alta gerência.

A implantação do gerenciamento de categorias exige habilidades não

necessárias anteriormente, pois o processo demanda conhecimento, iniciativa e

tomada de decisões por todos os seus participantes. Os funcionários devem ser

avaliados e os que não preencherem os requisitos deverão ser capacitados.

As transformações chegam a mudar a essência do trabalho de alguns

funcionários. A Ciro Distribuidora de Alimentos, um atacadista do interior de São

Paulo está transformando o perfil de seus vendedores, tornando-os

especialistas em produtos, com conhecimentos de mercado e logística, para

que possam contribuir no gerenciamento de categorias (ROSEMBURG, 1999,

p.137).

As habilidades do gerente de categorias mais importantes são

(ASSOCIAÇÃO ECR BRASIL, v.3, 1998, p.173):

• Habilidade de assumir uma perspectiva estratégica ao se planejar e tomar

decisões.

• Habilidade de entender e aplicar os princípios de marketing a planos de

negócios, que por sua vez devem atender às necessidades do consumidor.

• Habilidade de entender relatórios financeiros básicos e medidas financeiras

chaves.
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• Habilidade de relacionar a função compras às atividades de vendas.

• Habilidade de gerenciar informações e análises, ou seja, identificar

rapidamente oportunidades e problemas a partir dos dados, através de um

processo de análise disciplinado.

• Habilidade de avaliar o impacto de logística sobre fatores chaves

competitivos: preço, custo e qualidade.

• Habilidade de gerenciar relacionamentos tanto externos entre varejista e

fornecedores, como internas, tendo bom relacionamento e empatia com

todas as áreas da empresa (compras, marketing, logística e finanças).

O gerenciamento de categorias afeta também o sistema de remuneração

das companhias, pois muda o foco das atividades para o resultado, que são

definidos pelos gerentes de categorias e pelos seus parceiros fornecedores

com objetivos acertados por ambas as partes no plano de negócios.

3.5. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

"O componente tecnologia da informação refere-se aos dados e sistemas

que apóiam as decisões do gerenciamento de categorias e aumentam a

produtividade do processo de negócios". (ECR EFFICIENT CONSUMER

RESPONSE e THE PARTNERING GROUP, INC., 1995, p.93)

O gerenciamento de categorias será mais eficiente se for baseado em

fatos. Para tal são necessários dados decorrentes do dia a dia das operações

que implicam em grande volume e flexibilidade para transformar estes dados

em instrumentos de análise para tomada de decisões. O avanço da tecnologia,

tornando-a abundante e mais barata é um aliado do processo. Os dados são

recolhidos de diversos lugares e são combinados como se viessem de uma

única fonte o que permite que o usuário se concentre no significado dos

mesmos de não de onde provem. O ambiente de rede favoreceu a flexibilidade
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e o uso de ferramentas que permitem ao usuário final manipular mais facilmente

as informações.

Para determinar as informações necessárias é importante que o varejista

expanda a sua visão e ao invés de se focar apenas nas informações

disponíveis, inclua qualquer informação que seja importante ao processo. Os

dados devem ser úteis também para outras áreas da empresas como logística e

operações.

Os dados do varejista devem ser recolhidos por loja, pois as

características e preferências dos consumidores e competidores são diferentes

conforme a região. Além disto, o modo com que os dados são obtidos também

influem, como por exemplo, a maneira do operador do caixa registrar a compra

do consumidor. Muitas vezes ele lê apenas um código de barras e utiliza um

multiplicador para calcular o preço; porém se o consumidor estiver levando

sabores diferentes, tal procedimento vai acarretar erros de estoque. Alguns

supermercados bloqueiam a tecla multiplicadora, mesmo que isto implique em

maior tempo no registro das compras como forma de evitar o erro.

Outro problema que ocorre na obtenção dos dados é que em geral as

lojas não trabalham de forma sistemática com dados causais, que são os que

explicam fatores que podem levar os consumidores a comprar os produtos,

como por exemplo, promoções.

Estes dados do varejista precisam ser ainda integrados aos dados

fornecidos pelo fornecedor para servir de base ao gerenciamento de categoria.

Como se pode notar a integração dos dados é um fator vital para o processo. É

muito comum a empresa possuírem sistemas de que não conversem entre si,

ou estruturarem seus bancos de dados de tal forma que o acesso às

informações é lento e fragmentado (BARRIZELLI, 1999, p.2). Por estas razões,

várias decisões acabam sendo tomadas com base na sensibilidade de cada

parceiro acarretando em resultados obtidos aquém do potencial do mercado.

45



Os dados importantes de serem obtidos são conforme o ECR

EFFICIENT CONSUMER RESPONSE e THE PARTNERING GROUP, INC.

(1995, p.98):

• Estoques - Os dados relativos à movimentação de estoque são necessários

para as decisões relativas à distribuição dos SKUs, aos pontos de pedido,

seleção de itens e promoções. São importantes os dados coletados no

depósito e os dos produtos entregues diretamente às lojas pelos fabricantes.

Estas informações junto com as colhidas no ponto de vendas fornecem o

movimento do produto desde o depósito até o consumidor.

• POS ou Ponto de Venda - Os dados de ponto de venda são escaneados

nas lojas. O uso maior destas informações é na determinação de um

sortimento eficiente, gerenciamento da prateleira, identificação e prevenção

de falta de estoque, planejamento da demanda e promoções. A limitação

dos dados escaneados é a confiabilidade, pois o índice de erros é alto. A

massiva quantidade de informação gerada e a tecnologia exigida para

coletar e administrar a esta informação também devem ser levadas em

consideração.

• Preço dos concorrentes - São obtidos através de observação nos pontos de

venda dos concorrentes ou através de compra de pesquisa. São importantes

para a determinação do preço a ser aplicado.

• Dados de mercado - As pesquisas de dados de mercado geralmente são

conseguidas junto aos fornecedores e avaliam o desempenho do produto ao

longo do tempo, medindo o desempenho da categoria e permitindo uma

avaliação entre os resultados das lojas frentes aos mercados de referência.

• Informações de preferências do consumidor - São as informações sobre

hábitos e motivação de compra dos consumidores em geral. Estas

informações também são conseguidas junto aos fornecedores e podem ser

obtidas por meio de discussões em grupos com consumidores, entrevistas

domiciliares, pesquisas em lojas e testes de mercado. Permitem estabelecer
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a árvore de decisão da categoria. Auxiliam nas decisões de compra,

sortimento, preço e promoções.

• Informações sócio-económico-demográfícas - Auxiliam na identificação do

público alvo das lojas. São informações de idade, renda, densidade

populacional, grupo étnico e outros padrões de consumidores.

• Informações de espaço na góndola - Existem no mercado softwares que

simulam o desempenho da categoria baseado em dados de demanda, giro,

preço de venda, margem de lucro, etc. e fornecem o planograma das

gôndolas que orientam a frequência de reposição, a forma e a quantidade

dos produtos a serem expostos.

• Dados promocionais - As informações sobre as promoções são o impacto

nas vendas, lucros e participação de mercado; o resultado esperado versus

o realizado; o custo das atividades de promoção, o resultado financeiro

esperado e a análise da reposta do consumidor e do incremento nas venda.

Estes dados ajudam nas decisões de merchandising. Para serem eficientes

o planejamento das promoções devem ser feitos em conjunto pelo varejista

e pelo fornecedor.

Este grande volume de dados deve ser armazenado em bancos de

dados especiais chamados data wharehouse que permitem que se guarde e

recupere os dados considerando-se critérios de ordem geográfica, por produto,

por variáveis de tempo e por medidas escolhidas para medir o desempenho das

categorias. O desenvolvimento deste data wharehouse deve estar voltado para

atender aos sistemas de suporte à decisão, deve ser integrado aos outros

sistemas da empresa e associar os dados a alguma variável de tempo que

permita uma análise das evoluções.

As informações devem ser disponibilizadas de modo que o usuário não

técnico, através de aplicativos de suporte à decisão, possa maximizar suas

decisões sobre o negócio. Estes softwares são escassos até agora devido à

falta de padronização dos processos de negócio para o gerenciamento de

categorias e pela dificuldade de tratar quantidade de informações gigantescas.
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Os sistemas de suporte de decisão fazem uso de sofisticados e

poderosos modelos de análise que permitem fazer recomendação de ações

com muito mais precisão. Eles devem ser capazes de fazer análises de

tendências, de novos produtos, de oportunidades, de sortimento, de avaliação

de promoções, de preços, de gerenciamento de espaço e do gerenciamento da

cadeia de suprimentos. O software de suporte à decisão mais complexo voltado

para o gerenciamento de categorias é o The Category Manager, desenvolvido

pelo The Partnering Group e Information Resources (SHUBERT, novembro

1997, p.103).

Em geral os varejistas não possuem de imediato a infra-estrutura de

tecnologia para suportar o gerenciamento de categoria. É necessário, portanto

elaborar um plano de implantação de tecnologia que seja alinhado com as

estratégias da companhia e com os processos do negócio.

3.6. RELACIONAMENTO DE COLABORAÇÃO COM PARCEIROS
COMERCIAIS

"O componente de capacitação "Relacionamento de Colaboração" refere-

se à sinergia criada quando parceiros de negócios colaboram para maximizar

seus recursos e perspectivas para um objetivo comum, resultado de negócios

aprimorados pela entrega de valor superior ao consumidor'. (ASSOCIAÇÃO

ECR BRASIL, v.3, 1998, p.155)

O gerenciamento de categorias assume o desafio de encerrar as

relações tradicionalmente hostis entre o comprador do varejista e o gerente de

conta do fornecedor, por relações mais abertas e de confiança, de modo a criar

vencedores para ambas as organizações e maior valor para o consumidor. Esta

mudança de atitude só é conseguida com o comprometimento da alta

administração, que precisa comunicar o seu apoio e dar autoridade para o

negócio ser conduzido além das fronteiras da empresa.
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Entre as ferramentas do ECR, o gerenciamento de categorias é o que

envolve um maior nível de parceria e comprometimento, pois integra os quatro

conceitos que são Sortimento, Promoção, Novos Produtos e Reposição.

Envolve, portanto, escolhas mais estratégicas e comprometimento a longo

prazo de ambos parceiros de negócios.

O comprometimento com as práticas do gerenciamento de categorias é

essencial em ambos os parceiros para o sucesso do esforço de colaboração.

Antes de escolher o seu parceiro, o varejista deve fazer uma lista de elementos

concretos que indiquem este comprometimento e discutir esta lista com o seu

futuro parceiro. Esta lista deve conter (BLATIBERG, BROS e PURK, guide 5,

1996, p.2):

• Objetivos corporativos bem definidos que incluam estratégias e processos

focados no consumidor.

• Visão clara da atual estrutura da companhia e como ela estará em cinco

anos.

• A vontade, o investimento financeiro e as competências necessárias para

implementar o gerenciamento de categorias.

• Objetivos que definam o que a organização espera ganhar com a parceria.

• A promessa do que a organização pode entregar.

• Uma estrutura organizacional que permita aos membros responsáveis pela

implantação promoverem soluções multifuncionais.

• Tecnologias disponíveis para o compartilhamento das informações.

As relações cooperativas devem ter um foco comum para co-desenvolver

os planos de negócios, que é o foco no consumidor. Não adianta o fornecedor

querer empurrar seus produtos ou eliminar os dos concorrentes, nem o varejista

querer melhores condições de compra. No passado, varejista e fornecedor

estavam sempre em lados opostos e cada um procurava tirar vantagem em

cima do outro. Hoje a realidade requer mudanças e ambos são parceiros,
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precisando, portanto, compartilhar informações e planejar ações. A medida do

sucesso é satisfação das necessidades do consumidor e por isto os planos

devem ser criados por ambos com comprometimento sobre as decisões feitas

ao longo do processo.

No processo não se pode esquecer de um sistema de premiação bem

desenhado, baseado nos objetivos e planos consensualizados, que considere

aprimoramentos no sistema total. Os objetivos devem estar em linha com os

levantados pelas medidas de desempenho do gerenciamento de categorias.

Não adianta os gerentes terem responsabilidade sobre determinadas tarefas e

serem avaliadas por outras. Por exemplo, não adianta pedir ao gerente para

produzir planos de modo a aumentar a rentabilidade e calcular os seus bônus

com base em participação de mercado. Somente o controle sobre medidas de

performance é que vai permitir que o gerenciamento de categorias adicione

valor na cadeia de suprimento como um todo.

A confiança e a parceria não são conseguidas imediatamente; os

parceiros precisam ter boa vontade para mudar e adaptar-se às práticas do

gerenciamento de categorias por longos períodos, resistindo aos expedientes

de curto prazo. Esta confiança é utilizada para o compartilhamento das

informações. Alguns varejistas têm dificuldades em compartilhar informações de

vendas, custos com fornecedores, margem líquida e bruta, mas estas

informações são essenciais para o sucesso do gerenciamento de categorias. As

condições de confidencialidade dos dados devem ser então muito bem

estabelecidas, podendo até mesmo, serem assinados acordos para tal.

A confiança é baseada nas competências mútuas e num perfeito

entendimento das interdependências de cada componente do processo de

gerenciamento de categorias. Sem este entendimento são executadas

atividades que não agregam valor ao processo e não necessariamente vão de

encontro aos interesses dos parceiros ou do consumidor.

Fornecedor e varejista têm em mão informações de natureza diferentes,

mas que combinadas adquirem significado de grande importância para o

50 ,I



gerenciamento de categorias. O fornecedor conhece o consumidor como um

usuário, ou seja, sabe os seus hábitos e preferências com grandes detalhes. O

varejista o conhece como um comprador e possui dados sobre o que acontece

na loja. A junção destas duas visões vai trazer um triplo beneficio, pois

envolverá o consumidor também.

Como o gerenciamento de categorias é feito por uma equipe multi

funcional o acesso entre os funcionários de funções diferentes deve ser aberto

e fácil. Esta abertura é que vai permitir a troca de informações não apenas entre

vendas, marketing e compras, mas também com informática e logística, de

modo a conduzir o processo de maneira integrada em todas as suas etapas.

A integridade dos parceiros é outro fator importante na confiança e é

conseguida através de recomendações e de decisões que são de interesse dos

objetivos e papel da categoria. Um fornecedor não deve jamais apresentar

dados ajustados em favor de sua marca contra a de seus concorrentes. Tal

procedimento não eleva o desempenho da categoria e destrói a confiança no

fornecedor.

A maneira mais usual de parceria é o varejista escolher um capitão,

geralmente um fabricante. Em alguns casos, porém, os varejistas decidem

trabalhar com mais de um parceiro, como por exemplo, um fornecedor de

marca própria trabalhando em conjunto com um fabricante de determinada

marca. Uma múltipla parceria pode permitir ao varejista o acesso a informações

e competências complementares, pois cada tipo de fornecedor tem suas

competências e forças particulares, tornando desta maneira o processo mais

efetivo.

Adotar múltiplos capitães pode ser particularmente vantajoso se, por

exemplo, um capitão se concentrar no monitoramento da execução do plano

nas lojas e o outro der suporte à análise e recomendações sobre as estratégias

e as táticas. Porém trabalhar com vários parceiros é mais difícil de coordenar,

podendo haver maior dificuldade em chegar a acordos. Além disto os parceiros

podem ter a tendência de reter informações pelo fato de saber que as mesmas
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serão compartilhadas com outros fornecedores, principalmente em relação a

programas bem sucedidos.

Portanto, é mais recomendável que o varejista escolha apenas um

capitão por categoria. Designar, porém apenas um capitão para planejar não

significa que não se possa contar com a colaboração de outros fornecedores ou

atacadistas.

o relacionamento de colaboração é o componente do gerenciamento de

categorias menos técnico e o que pode ser acionado mais rápido. É o aspecto

humano que envolve e dá suporte aos outros componentes induzindo ao

trabalho conjunto que permite o sucesso da implantação.
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IV. RESULTADOS

1. O GERENCIAMENTO DE CATEGORIAS NO BRASIL

1.1. O CENÁRIO BRASILEIRO

o cenário econômico brasileiro passou por transformações profundas

nos últimos seis anos. Após quatro décadas de índices inflacionários variando

de 20% a 2.000%, a economia se estabilizou e estes índices baixaram para

níveis de :t 2% em 1994 e1995, alcançando apenas um dígito em 1998.

Até 1994 a economia brasileira era orientada totalmente diferente do que

é atualmente. Com as taxas de inflação mensal beirando índices como os

citados acima, a prioridade de todos os segmentos da economia era uma

administração eficiente do fluxo de caixa. Os lucros oriundos de investimentos

feitos no mercado financeiro, inclusive no curto prazo, cobriam os custos

operacionais com todas as possíveis ineficiências e ainda geravam uma alta

margem de contribuição para a indústria e para o varejo.

O grande perdedor era o consumidor, pois trocar dinheiro por

mercadorias era uma corrida contra o tempo. Além de ter que se contentar com

produtos de baixa qualidade, produzidos por tecnologia obsoleta a preços

exorbitantes, via o seu poder de compra diminuir muito mais rápido que o

aumento no seu salário.

A primeira grande transformação foi a abertura do mercado aos

importados, por ocasião do Governo Collor, que mudou os parâmetros de preço

e qualidade e provocou mudanças profundas na cadeia produtiva do país. A

outra transformação foi o plano Real, que trouxe o equilíbrio de poder entre
consumidores e varejistas.

O processo simultâneo de estabilização da economia, o decréscimo da

taxa de inflação e a abertura gradual do mercado interno estimularam o

consumo, trazendo à cena consumidores de classes sociais mais baixas que

anteriormente eram excluídos do mercado. "Cerca de 15 milhões de pessoas
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foram reintegradas ao mercado, impulsionando o abastecimento de alimentos,

produtos de higiene e limpeza, medicamentos e eletroeletrônicos" (BRITO, dez-
1999).

° estabelecimento de uma moeda constante e uma baixa taxa de

inflação permitiu aos consumidores comparar e monitorar preços entre produtos

similares, entre serviços e entre fabricantes e varejistas. Consequentemente

houve um aumento da competitividade e real redução de preços fazendo que

fornecedores e varejistas fossem obrigados a ajustar as margens de

contribuição através da eliminação das ineficiências, pois as mesmas já não

eram mais cobertas por investimentos no mercado financeiro. Deste modo as

companhias que se mantiveram no mercado foram as que conseguiram

trabalhar de maneira mais eficiente e eficaz.

A reestruturação da economia teve saldo positivo apesar das crises

internacionais que a abalaram. A quebra do México em 1995 provocou uma alta

na taxa de juros e trouxe o desaquecimento da economia. Em 1997, com a

crise nos países asiáticos, o governo optou mais uma vez pelo aumento da taxa

de juros como uma maneira de segurar o câmbio, o que trouxe desequilíbrio de

contas interno e uma diminuição do consumo. Em 1998, a quebra da Rússia fez

com que o governo, na tentativa de manter o câmbio e conter a evasão fiscal,

mais uma vez elevasse os juros, que alcançaram 49% ao ano, agravando a
recessão.

Estas três crises fizeram com que o país queimasse suas reservas e em

janeiro de 1999 o câmbio foi liberado, permitindo uma redução gradual nas

taxas de juros e uma melhoria no saldo da balança comercial através do
aumento nas exportações.

Mesmo com a retração da economia e com a desvalorização da moeda

brasileira, que implicaria num aumento de preços dos produtos com

componentes importados, o poder de compra conquistado do consumidor não

foi afetado. O consumidor já estava mais esclarecido e acostumado com a

estabilidade e, portanto, não admitiu que os preços fossem reajustados. Isto
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obrigou mais ainda a indústria e o varejo a conseguirem custos operacionais

competitivos e se focarem em entregar maior valor ao consumidor.

A perspectiva para o futuro é otimista e a economia já sente uma reação

no nível de consumo. Os juros estão caindo, a inflação está contida, há uma

elevação dos índices de exportação e uma melhoria nas vendas das empresas

em geral. O crescimento da economia também representa oportunidades para o

investimento em tecnologia, aumento de produtividade e profissionalização na

gerência dos negócios.

1.2. O MERCADO DO GERENCIAMENTO DE CATEGORIAS

O gerenciamento de categorias tem como principal mercado o varejo de

auto serviço, pois é neste tipo de loja que o plano da categoria atua de forma

mais eficaz, já que não há a interferência de vendedores ou consultores

especializados. No auto serviço, através das táticas de sortimento, preço,

promoção e apresentação na prateleira focadas no desejo e comportamento do

consumidor, o varejista pode oferecer produtos e preços corretos ao público

que definiu como mercado alvo da categoria.

Obviamente, todas as indústrias que fornecem para estas lojas ou

cadeias também serão clientes potenciais para a implantação dos serviços de

gerenciamento de categorias.

Segundo Philip KOTLER (1996, p.481) os tipos de varejo podem ser:

• Lojas de especialidades - vendem linha de produtos estreita com um grande

sortimento dentro desta linha, como por exemplo, livrarias, floricultura, lojas

de roupas, lojas de material esportivo, etc.

• Lojas de departamentos - vendem várias linhas de produtos, geralmente

roupas, móveis e utilidades domésticas, onde cada linha é tratada como um

departamento separado, com compradores especializados.
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• Lojas de conveniência - são lojas pequenas e de bairro, que funcionam com

horário de funcionamento além do normal e durante todos os dias da

semana. Sua linha de produtos é limitada e de alta rotatividade. São

utilizadas apenas para compras complementares ou de última hora, pois

seus preços são mais altos.

• Supermercados - organizações relativamente grandes que operam com

baixo custo, margem pequena, volume elevado e visam atender às

necessidades totais dos consumidores em relação a alimentos, produtos de

higiene pessoal, de limpeza e para a manutenção da casa.

• Superlojas, lojas mistas e hipermercados - são lojas com grande volume de

produtos e mínima manipulação por parte dos funcionários. Oferecem

produtos além dos comprados rotineiramente nos supermercados, incluindo

móveis, eletrodomésticos e vestuário.

• Lojas de descontos - vendem regularmente mercadorias padronizadas a

preços mais baixos, pois trabalham com pequenas margens e grandes

volumes. Possuem custos operacionais baixos, pois suas instalações são

em armazéns de baixo aluguel, porém em áreas de fácil acesso.

• Varejos de liquidação - são uma variação das lojas de descontos.

Trabalham com sortimento variável (ponta de estoque), com números e

modelos obtidos a preços reduzidos de outros fabricantes ou varejistas.

Entretanto, o segmento de supermercados tem se mostrado expressivo.

Esta tendência é resultado do constante interesse dos supermercadistas em

melhorar a performance através de melhores soluções e bencnmerk: com os

países mais desenvolvidos.

Mesmo em um ano difícil como o de 1999, o setor de auto serviço

manteve sua participação de 6% no PIB brasileiro. O segmento supermercado

(lojas com dois ou mais check-outs) aumentou sua participação no setor de

auto serviço nacional de 91% para 92,2%. Devido a uma intensa movimentação

2 Ponto de referência para comparações
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nos negócios e um maior ingresso do capital estrangeiro, o auto serviço no total

aumentou em 31% sua área de vendas, abriu 156 lojas novas, totalizando

287.439 metros quadrados novos e o número de check-outs evoluiu 8%.

Segundo José Humberto Pires de Araújo, presidente da Abras (Associação

Brasileira de Supermercados), as expectativas para 2000 são animadoras,

prevendo um fechamento do ano com vendas entre 3 a 4% superiores a 1999
(GONÇALVES, mai. 2000).

Além disto, o gerenciamento se categorias tem se mostrado uma das

melhores soluções para conseguir competitividade, conforme divulgado nas

mais importantes revistas do segmento. Entretanto é um conceito novo que

exige esforços em tecnologia, capacitação, processos de trabalho e até mesmo,
cultura da organização.

ACNIELSEN indica que existem 335.789 lojas no país, sendo 52.296

lojas de auto serviço onde o gerenciamento de categorias pode ser

implementado (NIELSEN, 1999).

1.2.1. A NOVA REALIDADE PARA O VAREJO

O segmento de supermercados no Brasil observou profundas

transformações nos últimos anos devido aos crescentes desafios gerenciais e

operacionais diante do ambiente altamente competitivo. Estas transformações

foram motivadas pelas seguintes tendências.

a) Concentração de mercado

A maneira como o setor de supermercados é controlado difere de país

para país. Na Europa e Canadá o mercado é operado por grandes cadeias em

nível nacional. Nos Estados Unidos o mercado é dominado regionalmente por

cadeias de porte médio. No Brasil temos grandes cadeias nacionais com foco
regional.
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Nos últimos anos tem havido um aumento no nível do setor

supermercadista brasileiro nas mãos das principais redes. Em 1999 as cinco

maiores redes brasileiras representaram 39% do faturamento do setor, com

índice de concentração 6% maior que o de 1998, que também fora 6% maior

que 1997. A estimativa para 2000 é que as cinco maiores representem 43% das

vendas (FERRAZ, mai.. 2000, p.123).

Em termos de concentração, podemos observar em 1998 e 1999:

• Carrefour: comprou Eldorado, Lojas Americanas (divisão de supermercado),

Planaltão, Mineirão e outros.

• Cia Brasileira de Distribuição (Pão de Açúcar): comprou Barateiro, Ipical,

Mambo, Freeway, Peralta, Paes Mendonça e outros.

• Sonae: comprou Cia Real de Distribuição, Cândia, Demeterco, Nacional e

outros.

Fonte:RANKING ABRAS (maio1999)e RANKING ABRAS (maio2000)

Esta concentração, porém não deve representar uma ameaça aos

pequenos varejistas, havendo espaço para todos, principalmente nas cidades

menores, como a exemplo dos Estados Unidos onde os pequenos e médios

dominam no interior do país. A questão não é o tamanho e sim que o pequeno

defina o seu nicho de mercado e atue nele com eficiência.

b) Capital estrangeiro: Fusões e Aquisições

Os movimentos econômicos, políticos e sociais havidos no Brasil nos

últimos anos, somado ao forte processo de globalização, favoreceu a entrada

de companhias estrangeiras em vários segmentos do mercado, desde

telecomunicações, indústrias, bancos, incluindo supermercados. Com a

desvalorização do real havida no começo de 1999, o Brasil tornou-se ainda

mais atraente como investimento.
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Conforme a ASSOCIAÇÃO ECR BRASIL (v.3, 1998, p. 23), baseado em

dados da Abras, o capital estrangeiro foi o responsável por 25% das vendas do

setor em 1999. Em 1998, o volume deste capital representou 17% das vendas,

correspondendo a US$ 4,8 bilhões basicamente devido a seis companhias:

Carrefour, Bompreço, Companhia Real de Distribuição, Sé, Eldorado e

WallMart.

Tabela 2 -10 MAIORES SUPERMERCADOS - RANKING Abras

Venda R$ Origem do Capital N° de lojas

1 Carrefour 7.943.531.873 Francês 152

2 Cia Brasileira Distr. 7.760.588.000 Brasi leiro/F rancês 349

3 Sonae 2.854.549.836 Português 164

4 Bompreço 2.642.320.717 Holandês 100

5 Casas Sendas 2.377.850.311 Brasileiro 82

6 Wall Mart 955.726.128 Americano 9

7 Jeronimo Martins 714.342.630 Português 48

8 Cia Zaffari 696.657.379 Brasileiro 19

9 G. Barbosa 518.623.115 Brasileiro 34

10 Coop. Cooperativa de 490.000.210 Brasileiro 11
Consumo

Fonte: RANKING ABRAS maio 2000

c) Profissionalização dos negócios familiares

Uma das maneiras da entrada de capital estrangeiro no país foi através

de fusões e aquisições segundo informações da ASSOCIAÇÃO ECR BRASIL,

v.3, 1998, p.24). Deste modo, as famílias começaram a perder o controle das

suas organizações, em muitos casos como condição imposta pelos novos

sócios internacionais. A tendência é de que o mercado, tradicionalmente

controlado e gerenciado pelas famílias que fundaram o negócio, passe para as
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mãos de profissionais, inclusive como forma de se tornar competitiva frente à

concorrência.

o capital humano é um dos mais importantes ativos das empresas

modernas, pois é ele que diz qual direção tomar frente às mudanças que

ocorrem num ritmo cada vez mais rápido. Além disto, as estreitas margens de

lucro exigem eficiência em todos os processos. Deste modo não há mais

espaço para profissionais não qualificados apenas por pertencerem à família.

d) Novos canais de distribuição e novos formatos de loja

Existem duas tendências do mercado de auto serviço, que são os

hipermercados e as lojas de bairro (ASSOCIAÇÃO ECR BRASIL, v.3, 1998,

p.27). O primeiro tipo de loja é baseado no alto número de check-outs, grande

variedade de produtos, promoções agressivas e gerenciamento de espaço

efetivo para facilitar a compra de alto volume e itens. O segundo tipo consiste

de lojas pequenas, perto dos consumidores, com mix de produto sofisticado, e

ênfase em perecíveis.

Em pesquisa realizada pela Abras e ACNielsen foi levantada a

representatividade do formato de loja no setor supermercadista brasileiro. O

destaque ficou para o supermercado tradicional, que nos tamanhos compacto e

convencional (entre 251 e 2.500 metros quadrados) correspondem a 63% do

total das 24.100 lojas das 652 empresas componentes do Ranking 2000

(FERRAZ, mai. 2000, p.126).

Os hipermercados nunca vão acabar com os supermercados de

vizinhança, pois de destinam a propósitos diferentes. O hipermercado oferece

bom preço para as compras que são feitas uma ou no máximo, duas vezes por

mês. O supermercado oferece serviço e variedade para as compras semanais

ou de ocasiões especiais.
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e) Investimentos em tecnologia

Dados da Abras mostram que de 1991 a 1998 o ritmo de crescimento da

automação da frente de caixa dos supermercados cresceu mais de 18 mil

porcento. Em 1999 este crescimento foi de apenas 7% devido aos problemas

econômicos, porém as 2.916 lojas automatizadas já representam 65,7% das

vendas no setor (FERRAZ, maio2000, p.125).

1.2.2. A NOVA REALIDADE PARA A INDÚSTRIA

A indústria sempre foi responsável por empurrar o mercado através de

inovações, lançamento de produtos, foco no cliente, métodos de redução de

custos e monitoramento dos resultados por canal, cliente e produto. Entretanto,

os fornecedores vêm sofrendo grande pressão competitiva, com as empresas

trabalhando cada vez mais com os recursos equilibrados. Assim, as tradicionais

fontes de vantagem competitiva das indústrias como o desenvolvimento de

novos produtos, a publicidade focada nos consumidores e as promoções

comerciais estão perdendo o seu impacto.

Surge então a necessidade de novas formas de diferenciação que são

conseguidas através de um conhecimento maior ainda do consumidor e de

programas de marketing cooperativos entre o varejo e a indústria.

Nos últimos anos, houveram mudanças gerenciais significativas

baseadas em diferentes abordagens do mercado. Uma delas foi o

gerenciamento de contas (key-account management), onde o fabricante

designa um gerente específico para administrar as relações com cada cliente

que represente uma grande cadeia de varejo (KOTLER, 1999, p. 218). Segundo

o ECR Brasil, Gerenciamento por Categorias (1998, p.29) esta abordagem foi a

mais significativa, pois uma equipe dedicada a cada cliente varejista, torna

possível conhecer melhor os consumidores e alavancar o desempenho dos

produtos do fornecedor no varejista.
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A migração de um gerenciamento por área geográfica para um

gerenciamento focado no cliente impôs uma nova maneira de agir por parte dos

fabricantes, que passaram a utilizar os pontos de venda de uma maneira mais

eficiente em suas ações promocionais. Foi uma mudança da maneira

generalista de tratar os consumidores para uma abordagem focada, onde cada

loja é considerada no detalhe.

o gerenciamento de categorias é a melhor resposta tanto para o

varejista, como para o fabricante entenderem o que o consumidor necessita e

deseja e é a melhor maneira de entregar estas necessidades e desejos. É a

ferramenta que torna possível alinhar a visão da indústria com a visão do

consumidor.

1.3. O NOVO CONSUMIDOR BRASILEIRO

o gerenciamento de categorias começa e termina no consumidor.

Entender as suas preferências, comportamentos e necessidades é a chave

para alinhar as categorias e garantir a performance. As ofertas de valor ao

consumidor têm se alterado afetando produtos e serviços.

Segundo John C. MOWEN e Michel MINOR (1997, p. 5), o

comportamento do consumidor pode ser definido como o estudo de unidades

de compras e dos processos de troca envolvidos em adquirir, consumir e

descartar produtos, serviços, experiências e idéias. Esta definição simples

contém um número importante de conceitos.

Primeiramente a palavra "troca", que posiciona o consumidor num

processo onde os recursos são transferidos entre duas partes. As trocas têm

lugar entre os consumidores e as empresas, entre as empresas entre si e entre

consumidores entre si. Esta definição também sugere que o processo de troca

envolve uma série de passos, começando com a fase da escolha e aquisição,

indo para o consumo e depois para o abandono.
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Na fase de aquisição os pesquisadores analisam os fatores que

influenciam a escolha dos produtos ou serviços. Um fator que leva à escolha de

determinado produto ou serviço expressa aos outros, idéias e significados que a

pessoa tem a respeito de si mesmo.

A fase do consumo, apesar de muitas vezes relegada a um segundo

plano pelos pesquisadores, é muito importante, pois analisa como o produto

realmente é usado e quais experiências são obtidas do uso. A experiência do

uso é particularmente importante no setor de serviços.

A fase do descarte refere-se ao que os consumidores fazem com o

produto após usa-lo. Além disto revela o grau de satisfação com a compra.

Entender consumidores e o processo de compra é essencial para auxiliar

os gerentes nas decisões de produzir e pesquisar. Também auxilia na criação

de leis e regulamentos a respeito da compra e ajuda ao consumidor a fazer

escolhas cada vez melhores. Mais ainda, estudar o comportamento do

consumidor auxilia no entendimento da psicologia, da sociologia, e dos fatores

econômicos que influenciam o comportamento humano.

o comportamento do consumidor é dinâmico. Isto significa que os

consumidores individuais, em grupos de consumo e a sociedade como um todo,

estão constantemente mudando e evoluindo através do tempo. Tal fato tem

importante papel no estudo do comportamento do consumidor e nas estratégias

de marketing. É preciso não generalizar teorias e pesquisas.

Em termos do desenvolvimento de estratégias isto implica em não

esperar que a mesma estratégia de marketing vá funcionar todo o tempo entre

produtos, mercados e indústrias. Apesar disto parecer óbvio, muitas grandes e

poderosas empresas já falharam ao reconhecer a necessidade de adaptação

de suas estratégias. Por exemplo, a indústria automobilística americana era

muito bem sucedida na venda de carros de qualidade relativamente baixa até

os consumidores aprenderem sobre a qualidade superior e o valor dos carros

japoneses.
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Este conceito vai de encontro ao gerenciamento de categorias, onde os

hábitos necessidades do consumidor podem variar conforme a região e as

decisões estratégicas e táticas não são necessariamente iguais para todas as

lojas, mesmo seguindo os princípios da companhia como um todo.

O plano Real trouxe milhões de novos consumidores, reforçou a

consciência do valor do dinheiro, reduziu a sensibilidade à inflação, revelou e

deu significado ao valor de cada produto. Além disto, eliminou a necessidade da

compra mensal no dia do pagamento, estimulou a demanda por produtos

melhores e mostrou a importância da variedade de produtos.

Os consumidores de agora exigem preços baixos, bons serviços, novos

produtos, diferentes opções, mais qualidade, fácil localização na loja e na

prateleira. O aumento do poder de compra fez ainda com que ficassem cada

vez mais ávidos por consumir. Antes de 1995 quase 80% da decisão de

compras dos consumidores era baseada exclusivamente no preço. Atualmente

o que os consumidores consideram como importante para a escolha da loja

mudou drasticamente.

Um fator que consolidou o novo perfil do consumidor brasileiro foi o

Código de Defesa do Consumidor, que trouxe maior consciência sobre a

compra. O consumidor ficou mais exigente em relação aos produtos e serviços

que recebe, observando prazos de validade, preços, e até mesmo, ingredientes

usados na composição dos produtos.

Os serviços de atendimento ao consumidor (SAC) refletem o

amadurecimento deste consumidor. As empresas fizeram grandes

investimentos em centrais telefônicas e treinamento de funcionários para o

atendimento, de modo a manter a fidelidade do consumidor. Atualmente pode-

se encontrar na maioria das embalagens dos produtos um número de telefone

0800 do fabricante, pelo qual o consumidor pode tirar dúvidas e fazer

reclamações. O SAC do Grupo Pão de Açúcar apresentou em 1999 um

crescimento de 900% em relação ao número de ligações recebidas em 1994,

64



com pedidos de informações, queixas, sugestões ou elogios (BRITO, dez.

1999).

Conforme foi citado anteriormente o setor de supermercados vem tendo

significativa expansão no Brasil tanto em crescimento como em qualidade. O

novo consumidor brasileiro, mesmo o pertencente às classes mais baixas,

enxerga estas modificações e apesar do preço ainda ser o fator mais importante

para a escolha do supermercado onde faz suas compras, ele passa a exigir

outros atributos conforme a tabela a seguir:

Tabela 3 - Atributos para a escolha do local de compras

Atributos Classes AIS Classes CID Total

Preços, ofertas e promoções 25% 28% 27%

Atendimento 17% 19% 18%

Qualidade, higiene e limpeza 18% 17% 17%

Variedade 11% 10% 10%

Crédito 9% 7% 8%

Rapidez no caixa 8% 7% 7%

Perecíveis 5% 8% 7%

Outros 7% 4% 6%

Fonte: Francisco Rojo Marketing de Alimentos. Base = 1.400 entrevistas em São
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Região Sul do Brasil.

Segundo Francisco ROJO (1998, cap.11) os consumidores dão

importância ao preço, porém o supermercado não consegue retê-los apenas

com preços competitivos. Eles comparam os preços, principalmente agora com

a estabilidade econômica, mas querem também bom atendimento, qualidade,

higiene, limpeza e variedade.
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o atendimento, que aparece como o segundo atributo mais importante

para os consumidores, é também reconhecido pelos supermercadistas como

um fator de atração e como uma das maneiras de se conseguir a fidelidade dos

mesmos. A excelência nos serviços tornou-se um ponto chave nas

organizações, de maneira a criar e a manter a imagem que o cliente tem

mentalmente da empresa e o faz optar sempre pelo mesmo local de compra.

A maior parte deste atendimento é atribuída aos funcionários da frente do

caixa, pois o supermercado é um lugar de auto serviço onde o contato pessoal

se dá apenas nos setores de frios, frutas e carnes. A rapidez no caixa, apesar

da informatização ainda é um ponto de estrangulamento nos supermercados e

segundo os consumidores pesquisados, o pior momento da compra.

Um dos fatores que representam a qualidade da loja é o padrão

arquitetônico e tecnológico do supermercado. Isto confirma a teoria

comportamental, que atribui à atmosfera da loja, com sua luminosidade, odores,

e arranjos físicos, um papel importante na influência sobre as compras do

indivíduo (BORGES, 1997, p. 246).Os produtos perecíveis são o outro fator pelo

qual a qualidade pode ser atestada, pois é nas frutas, verduras e carnes que os

consumidores podem comparar os supermercados que frequentam e distinguir
os que mais se destacam.

A variedade é importante tanto para o consumidor como para o varejista,

pois a gestão da variedade tem grande influência no investimento, no giro dos

estoques e consequentemente na rentabilidade da loja. Em relação à
variedade, o gerenciamento de categorias é uma arma poderosa para a

competitividade do supermercado, que ajuda não apenas no mix de produtos,

mas garante que o produto seja encontrado pelo consumidor todas as vezes

que vai à loja. Conforme a pesquisa citada, apenas 28% dos consumidores

consideram a variedade como excelente nos supermercados que utilizam,

havendo, portanto muito espaço para melhorias.

Outra grande oportunidade para os supermercados é realmente o setor

de perecíveis, que contribui para a imagem de qualidade da loja e pode ser o
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grande fator de diferenciação da mesma. Os supermercados têm participação

ainda baixa nos perecíveis, pois representam apenas 55% como local de

compra escolhido para Carnes e Aves, 45% para Frutas e Verduras e 28% para

Padaria. Os perecíveis são itens comprados frequentemente e, portanto, podem

aumentar o tráfego de clientes e fidelizar ainda mais o consumidor, que deseja

ter a comodidade de fazer todas as suas compras em um mesmo local.

Os perecíveis são a categoria mais difícil de se implantar o

gerenciamento devido à falta de suporte por parte do fornecedor, falta de dados

escaneados e custos muito variáveis pelo fato de serem commodities. Mesmo

assim os varejistas podem definitivamente lucrar com a implantação do

gerenciamento nesta categoria.

Mediante um consumidor consciente e exigente de seus direitos e

poderes, que consegue enxergar todas as ações que os supermercados vêm

tomando para satisfaze-lo, o gerenciamento de categorias vai ser a ferramenta

que pode ajudar ao supermercadista alcançar o consumidor assegurando o

produto certo, no lugar certo a um preço competitivo.

67



2. ESTUDO DE CASO SOBRE GERENCIAMENTO DE CATEGORIAS

o estudo de caso descrito a seguir foi obtido de um workshop sobre

gerenciamento de categorias, realizado pela Delta Associates, Inc. em Atlanta,

Estados Unidos em novembro de 1999, do qual a autora participou e cuja

metodologia foi descrita no capítulo 11.2.2. As informações aqui utilizadas

encontram-se no material distribuído pela empresa por ocasião do curso (Delta,

1999). Os nomes utilizados para os supermercados são fictícios.

O wokshop possuía um enfoque prático de modo a proporcionar um

melhor entendimento sobre o comportamento do consumidor e como usar os

elementos do marketing mix para escrever os planos da categoria. Será

apresentado, portanto um plano desenvolvido para a categoria papel higiênico

em um supermercado americano denominado Celtics. Para tal foram

analisados:

• Dados financeiros de mercado obtidos através de pesquisa (ANEXO I)

• Dados financeiros e de estoque ihternos do supermercado (ANEXO li,

ANEXO 111, ANEXO IV e ANEXO V).

• Dados sobre os consumidores (foram fornecidos os formulários já

preenchidos).

O gerenciamento de categorias começa quando os formulários de

análise encontram-se preenchidos. A análise dos dados internos e externos, a

análise gráfica, a análise do comportamento do consumidor e a análise das

visitas às lojas foram utilizadas para o preenchimento destes formulários, de

modo a criar um plano estratégico final com elementos táticos que permitam

alcançar crescimento em vendas e lucratividade.
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2.1 . ANÁLISE DOS DADOS

Os dados externos obtidos através de pesquisa apresentam problemas

como a precisão dos dados escaneados, a falta de informações sobre os dados

causais e preços muitas vezes desatualizados. São estes dados, porém, que

permitem a análise de tendências de vendas da categoria e subcategorias e a

identificação das oportunidades de mercado.

Os dados internos do varejista referem-se a movimento, preço, custo,

capacidade e disposição na prateleira e permitem análise sobre a lucratividade

que se quer alcançar.

Para um melhor entendimento das análises é importante a definição de

alguns conceitos utilizados:

• Margem Bruta %

Mede a rentabilidade das vendas de uma categoria após o custo das

mercadorias vendidas ter sido subtraído, revelando quão efetivo é o

gerenciamento das decisões relativas a preço e controle de custos dos

produtos.

Margem = preço de venda - custo

preço de venda

• GMROII - Gross Margin Return on Inventory Investment ou Margem

Bruta de Retorno sobre Investimento em Estoques

O GMROII combina gerenciamento da margem com o gerenciamento

dos estoques e pode ser calculado para empresas, mercados, lojas,

departamentos, classes de produtos e unidades de estocagem (SKUs). O

GMROII permite ao varejista avaliar os estoques e o retorno sobre o

69



investimento que ele produz e não apenas a porcentagem de margem bruta.

Isto significa que o GMROII pode considerar itens com grandes diferenças de

margem, igualmente rentáveis.

GMROII = lucro bruto (anual)

custo do inventário

Ou

GMROII = margem bruta X giro

(100 - margem bruta)

• GMROS - Gross Margin Retum on Selling Space ou Margem Bruta de

Retorno sobre Espaço de Vendas

Permite identificar como o varejista está usando o seu mais precioso

ativo, que é o espaço de prateleira, utilizado para alocar os produtos dos seus

fornecedores. O recurso chave para o planejamento do sortimento não é o

financeiro e sim o espaço. Os produtos que tiverem um alto investimento em

estoques por unidade de espaço (intensidade de estoque) e um alto GMROII

são os que mais contribuirão para a eficácia do plano de sortimento.

GMROS = lucro bruto (anual) = GMROII X intensidade do estoque

metro quadrado

• DOS - Days of Supp/y ou Dias_de Suprimento

Significa o número de dias projetado que um produto vai ficar na

prateleira com o nível atual de movimento, de números de frentes de gôndola e

faces.
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DOS = Capacidade da prateleira em unidades de vendas X 1 semana

Movimento da semana

DOS=

Ou

365

Giro do estoque

• Giro

Representa o número de vezes que o estoque na sua total capacidade

foi consumido ou reposto. Pode ser expresso em valor ou unidades.

Giro = custo da mercadoria vendida

custo do estoque

Ou

Giro = movimento semanal X um ano

capacidade da prateleira

• Face

Número de produtos na primeira fila da frente de gôndola.

• CTM - Contribution to Margin ou Margem de contribuição

Significa o excesso de receita depois de retirados os custos variáveis que

podem ser utilizados para cobrir os custos fixos. Pode ser expresso de várias

maneiras.

CTM % = lucro do elemento

lucro da categoria

ou

CTM = margem bruta % x % de vendas
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• ACV - Ali commodity volume

Representa a participação das vendas em dólares de todas as categorias

do varejista sobre determinado mercado. No caso em estudo o Celtics gerou

20% das vendas em dólares no mercado de Boston, apesar da categoria papel

higiênico ter tido uma participação de mercado de 18,53%.

• Lacuna de oportunidade (Gap)

Consiste na diferença entre o ACV e a participação de mercado da
categoria ou subcategoria.

• % ACV Ponderado por Distribuição

Significa a participação de mercado por ponto de distribuição (número de

lojas, ponderando o volume por lojas de alto volume com lojas de baixo

volume). Esta medida é utilizada para fazer a projeção o potencial de volume
em dólar de um produto.

• Volume equivalente

Significa a equivalência de volume entre produtos de tamanhos
diferentes na mesma gôndola.

2.2. ANÁLISE GRÁFICA

A análise gráfica é utilizada para o planejamento estratégico, ou seja, a

análise do portfolio de categorias. Será utilizada a análise de quadrantes, com a

matriz de crescimento X participação de mercado, criada pelo Boston
Consulting Group (BCG).

72



Existem dois propósitos para se utilizar a análise de quadrante:

• Determinar a atual performance de cada categoria (ou subcategoria) em

relação à oportunidade de mercado.

• Auxiliar no desenvolvimento da estratégia para cada categoria do

portfolio. A posição de uma categoria (ou sub categoria) em determinado

quadrante dá indícios de quais ações são adequadas para aumentar a

sua performance.

Pela análise do gráfico Crescimento versus Participação, mostrado a

seguir, pode-se verificar a excelente performance da categoria 12 rolos que

cresceu suas vendas em participação acima do ACV do Celtics que é de 20%.

O Celtics deve monitorar bem subcategoria 4 rolos, pois representa 55 % das

vendas do Celtics e está próxima do seu ACV. O gráfico mostra também que a

subcategoria 9 rolos está tendo um rápido crescimento e representa uma

oportunidade, pois a sua participação está abaixo da média da categoria. A

subcategoria 8 rolos é uma candidata ao descarte pois teve crescimento

negativo, baixa participação de mercado e representa apenas 0,5 das vendas

do Celtics.

O gráfico Celtics versus Mercado sem o Celtics mostra a performance

frente aos competidores. O Celtics está fazendo um bom trabalho apenas nas

categorias 1 rolo, 4 rolos e 9 rolos, onde está à frente dos competidores em

crescimento. É evidente oportunidade que está perdendo com o 13 + rolos

onde, que está declinando suas vendas no Celtics enquanto o mercado

apresentou um crescimento de 60%. Pode-se notar que a porcentagem de

vendas de seu portfolio é equilibrada em relação ao mercado.
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2.3. ANÁLISE DAS VISITAS ÀS LOJAS

A visita aos supermercados tem como objetivo obter um melhor

entendimento das operações e do marketing dos varejistas, além de incorporar

este aprendizado às recomendações dentro do plano da categoria. A visita aos

concorrentes permite analisar as forças e fraquezas do supermercado analisado

e determinar os benchmarks para a categoria. Fornece, portanto, uma visão da

realidade, fator extremamente importante na elaboração do plano.

Os concorrentes foram visitados antes do supermercado Celtics, para

que na hora da visita à loja para a qual foi feito o plano, já se tivesse em mente

parâmetros de comparação. Foram visitados três concorrentes do bairro, sendo

que um deles era especializado em perecíveis e artigos muito sofisticados,

onde a categoria papel higiênico era muito fraca, com poucos itens e preço alto.

As visitas foram feitas observando-se o ambiente e a atmosfera como um

todo. Prestou-se atenção na iluminação, odores, sons, cores, limpeza, etc.,

aspectos estes que pela teoria comportamental influenciam o comportamento

do consumidor, conforme citado no capítulo 111.1.O GERENCIAMENTO DE

CATEGORIAS COMO FERRAMENTA DE MARKETING.

As observações foram feitas sob o ponto de vista de um consumidor

fazendo suas compras pessoais. O fluxo de produtos deve ser lógico e o

movimento dos olhos deve ser fácil.

As visitas originaram as seguintes conclusões em relação ao Celtics:
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Forças

• Menos filas nos caixas.

• Ambiente mais limpo.

• Melhor fluxo de produtos.

• A categoria papel higiênico encontra-se em um local de fácil acesso.

• Loja recém reformada.

• Perecíveis mais atrativos e frescos.

Fraquezas

• Menor espaço alocado à categoria papel higiênico.

• Arranjo da categoria papel higiênico um pouco confuso, como por

exemplo, 4 rolos não agrupados e espalhados em diversas prateleiras,

não facilitando assim a comparação de preços.

• Displays de promoção um pouco desorganizados, não só para a

categoria analisada.

• Perda de oportunidades de cross merchandisisng não só para a

categoria em questão.

Pode-se concluir das visitas, que o Celtics leva vantagens com uma loja

mais moderna, um bom atendimento e preços competitivos. Precisa, porém,

aumentar o seu comprometimento com a categoria papel higiênico. Precisa

também direcionar melhor as suas promoções.
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2.4. ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

o comportamento do consumidor é muito importante na definição do

papel que se pretende dar à categoria. Apesar de não ser uma ciência exata,

existem alguns indicadores que ajudam a definir os comportamentos de

compra. Estes indicadores são:

• Penetração Domiciliar - % dos consumidores da categoria que compraram

durante o período medido.

• Ciclo de Compra - Média de tempo entre as compras. Pode ser expresso

em dias ou número de vezes por período.

• Tamanho da Compra - Quanto em dinheiro ou quantas unidades

compradas numa visita à loja.

Existe uma correlação entre o valor de vendas e o volume de vendas.

Vendas em Valor = Penetração X índice de Compra (Dólares por comprador)

índice de Compra = Viagens por Comprador (Frequência) X Valor da Compra

• lealdade do consumidor - Mede o valor gasto pelo cliente na loja, em

comparação ao valor gasto pelo mesmo cliente nas lojas concorrentes da

região.

• Planejamento de Compra - As compras de um consumidor podem ser

planejadas ou não, conforme descrito a seguir:

• Compras Planejadas: listas de compras mentais ou escritas com a

identificação do produto a ser comprado.

• Substituição não Planejada: o consumidor pretende comprar uma marca

específica, mas troca de idéia quando entra na loja.
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• Compra Parcialmente Planejada: o consumidor planeja comprar uma

categoria, mas não escolheu uma marca específica.

• Compra não Planejada: o consumidor usa os displays de produtos como

uma lista de compras substituta.

• Impulso: O consumidor não tem intenção de fazer a compra na categoria

antes de entrar na loja.

Os consumidores por sua vez, podem ser classificados conforme a sua

atitude em relação às compras:

• Compradores Acessíveis (22%) - São suscetíveis a propaganda e gostam

de comprar em lojas de desconto. Tendem a ser de classe média baixa.

Gostam mais do que a média de assistir televisão, comprar mantimentos e

fazer os trabalhos domésticos. São altamente leais à marca para quase

todos os produtos que utilizam.

• Compradores Objetivos (21%) - Fazem pesquisa e procuram por ofertas.

Gostam de comprar em pontas de estoque, principalmente de marca

conhecida, sendo a maioria composta por mulheres. Tendem a ser de

classe média, jovens e mais educados que a média. São inclinados a

considerar itens modernos como controle remoto, vídeo câmera, aparelho

de CD. Prestam muita atenção às marcas de comida. Tendem a ser o grupo

menos leal à marca.

• Compradores de Tendências (16%) - São compradores de impulso que

adoram comprar e estar em dia com as últimas novidades. Gostam de

frequentar boutiques. Tendem a ser jovens, solteiros e politicamente liberais.

Possuem pouca lealdade à marca. Não se preocupam com o tipo de comida

que comem. É o grupo que menos considera que possua tudo que necessita

na vida.
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• Compradores de Valores (13%) - São conscientes sobre o custo, porém são

compradores tradicionais que consideram que os melhores produtos são os

que resistem ao teste do tempo. Geralmente não possuem dinheiro para

comprar o melhor. Pertencem à classe média. Mais do que os outros, são

muito satisfeitos com a qualidade de vida que usufruem. Tendem a ver as

compras como uma tarefa. Preocupam-se mais em economizar dinheiro do

que tempo e raramente compram por impulso.

• Compradores Topo de Linha (10%) - Pessoas que colocam um prêmio na

reputação da qualidade do produto e acreditam que têm o direito de comprar

o melhor. Compram em lojas sofisticadas. Pertencem à classe média alta e

é o grupo de mais idade. Metade do grupo acredita que possui quase tudo

que necessita na vida. Não gostam de ver vitrines e procurar por novidades.

• Compradores Cautelosos (9%) - Procuram por produtos familiares, mais do

que fazem pesquisa. São inclinados a comprar em hipermercados. São na

maioria brancos e do sexo masculino. Gostam de sentir que têm os mesmos

valores que seus pais. Consideram comprar uma tarefa. Não se consideram

econômicos nas compras de mantimentos e prestam pouca atenção às

informações sobre a nutrição dos alimentos.

• Compradores de Status (5%) - Gostam de comprar marcas de designer.

Consideram que um dia sem compra é um dia sem alegria. É o grupo mais

jovem com a maior porcentagem que nunca se casou. É o grupo político

mais conservador. É o segundo grupo de renda mais alta. Gostam de

novidades eletrônicas. Gostariam de dedicar mais tempo às atividades de

compras e geralmente compram por impulso.

Fonte: Wall StreetJoumal, 1989 in DELTA (1999, p111)

Esta pesquisa refere-se a consumidores americanos, dos quais 96%

podem ser alocados em algumas destas categorias.
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Em relação aos consumidores de supermercados eles podem ser

classificados como:

• Ávidos - donas de casa, cozinheiras, procuradores de barganhas que têm a

tarefa de fazer as compras de supermercado.

• Apressados - pessoas ocupadas interessadas em maneiras rápidas de

comprar e cozinhar.

• Sem restrições - pessoas mais velhas, que moram sozinhas com alta renda

e sem necessidade de comprar com cuidado.

• Estranhos à cozinha - consumidores sofisticados, sem crianças que

preferem os restaurantes aos supermercados.

• Passarinhos - pessoas mais velhas que comem leve e que gastam pouco.

• Com restrições - consumidores sem sofisticação, pouco educados com

baixa renda.

• De balcão - sempre famintos, geralmente solteiros ou que fazem as

refeições sozinhos.

Fonte: Conselho de Pesquisa em Varejo da Coca Cola, 1989 In DELTA (1997, p.114)

Classificar os seus consumidores em grupos pode ajudar ao varejista a

reconhecer o seu comportamento e identificar as suas necessidades. A região

onde estão situados os supermercados visitados é um bairro de classe média.

A maioria das pessoas que freqüentava estes supermercados era jovem ou de

meia idade. Pela observação da região e das pessoas, os consumidores do

Celtics parecem se encaixar nos tipos compradores objetivos e compradores de

valores. Estes dois tipos de compradores dão valor ao preço, mas prestam

atenção no que compram e gostam de qualidade.
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2.5. FORMULÁRIOS PREENCHIDOS E OBSERVAÇÕES RELEVANTES

Tabela 4

Análise do Consumidor: Categoria: Papel Higiênico

.. .. . ... : ;-: ::::::.. ::::::;:: ,', ',' .'. ... :::::.' ',' ~,'.;::.: '.' .'.;.' .. ,'",'.: .;.',',' ::::::: ;- ;.;':';'; :::;.; :; : ;.: :

~. Necessidades do ::::Ne.c~ssidadesás:erenülJc.ançadas :::::::::::<::
.................... ,............ . , - ;::.:::::::::.;;.;

Consumidor::::H:::pHih&h~$::: ....<::S~~tiri~âdª$/HTe.r.çi~na~::::::
Papel Higiênico Suavidade Tam. do pacote

Suavidade Preço
Suavidade Preço
Suavidade Preço
Suavidade Preço
Suavidade Rolos Maiores
Suavidade Mais rolos pl pacote
Suavidade Mais rolos pl pacote

1 Rolo

4 Rolos

6 Rolos

8 Rolos

9 Rolos

12 Rolos

13+ Rolos

Estilo
Valor
Valor
Estilo
Valor

Tam. do pacote
Valor
Valor

B.Dados
Demográficos

Consumo por raça e sexo
, ..• ~~:ó...E!!

3,2

1 Rolo

46 35m

4 Rolos

50 22m 2,7

6 Rolos

30m 2,7
3

8 Rolos

48
47 35m

3
9 Rolos

44 35m

12 Rolos

13+ Rolos

Obs. Entregue preenchido.

2,8
43 40m 3,1
46 41m
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Tabela 5

Análise do consumidor Categoria: Papel Higiênico

. Comportamento

do Consumidor:

Obs. Entregue preenchido.
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Observações sobre a Análise do Consumidor

• A categoria papel higiênico é muito importante para o Celtics, pois 99% das

casas utilizam papel higiênico.

• Supermercado lidera todos os canais de venda com 92% de penetração

domiciliar, tendo ainda uma lacuna de oportunidade de 7% em relação a

todos os canais.

• Os compradores dos pacotes maiores (subcategorias de 12 ou mais rolos)

pertencem às classes de rendas maiores e possuem as famílias maiores,

sendo mais sensíveis à facilidade do tamanho do que ao preço. Estas

subcategorias são portanto, importantes para o Celtics pois trazem para a

loja consumidores de maior poder aquisitivo.

• A subcategoria 4 rolos representa a maior fatia de consumo com 59% de

participação nas venda.

• 86% das casas compram 4 rolos.

• O canal supermercado tem o menor ciclo de compra com 26 dias que é

aproximadamente 7 vezes menor que o canal Club com 174 dias.

• A suavidade é mais importante para o consumidor da categoria que o preço.
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Tabela 6

Tendências de Vendas da Categoria: Categoria: Papel Higiênico
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Observações sobre a Análise de Tendências da Categoria

• O crescimento do mercado como um todo foi de 17% nas últimas 52

semanas.

• O canal de vendas supermercados menos o Celtics cresceu a 11,1 % o que

ultrapassou a taxa de crescimento do Celtics de 10,2%.

• O crescimento do mercado total ultrapassou o Celtics em aproximadamente

7%.

• O crescimento do mercado veio dos canais drogarias e hipermercados, cada

um com aumento de 31% em vendas. O hipermercado passou suas vendas

de US$ 17 milhões para US$ 23 milhões.

• Hipermercado é o único canal de venda que cresceu em unidades (8,2%) e

em volume equivalente (16,7%). O hipermercado claramente aumentou suas

vendas pela incorporação de consumidores da concorrência.

• Apenas no Celtics a venda em volume equivalente declinou a uma taxa

maior que a venda em unidades (-10,3% X -8,6%).
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Tabela 7

Tendências das Subcategorias: Categoria: Papel Higiênico
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Tabela 8

Tendências das Subcategorias: Categoria: Papel Higiênico
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Observações sobre a Análise de Tendências das Subcategorias

• A categoria foi conduzida pelos tamanhos grandes com mais de 9 rolos.

Para o Céltics a subcategoria 9 rolos foi a que teve maior crescimento, tanto

em dólares (32,0%), como em unidades vendidas (25,8%).

• Celtics focou o seu crescimento na subcategoria 4 rolos, que cresceu 17,4%

contra um crescimento de 9,7% do canal supermercado. Esta subcategoria

representa US$ 5 milhões que corresponde a 55% das vendas de papel

higiênico do Celtics. As unidades vendidas porém, decresceram 5,1%.

• Celtics foi o único canal de vendas que aumentou as vendas da

subcategoria 1 rolo (7,9%).

• O segmento 13 + rolos aumentou suas vendas em dólares em 46% no canal

supermercado, enquanto as vendas do Celtics declinaram -9,8%. Isto

representa uma diferença de 56%. No que se refere a volume equivalente a

diferença com o canal como um todo foi de 71,4%.

• As vendas da subcategoria 8 rolos estão declinando em unidades em todos

os canais.

• Apesar da categoria 4 rolos ser apenas a quarta em porcentagem de vendas

em dólares para o hipermercado, este foi o único canal onde as vendas em

unidades cresceram em relação ao ano anterior (11,8%). Para o Celtics,

onde esta subcategoria representa 55,4% das vendas em dólares, as

vendas em unidades decresceram em 5,1%.

• As vendas em unidades da subcategoria 12 rolos estão crescendo em todos

os canais, exceto para o Celtics.

• Os canais drogaria e hipermercado estão tomando o mercado dos

supermercados nos tamanhos grandes.
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Tabela 9

Análise das lacunas de oportunidades
(Gap)

Categoria:Papel higiênico

11,2%

.............. ::::::::;.::.: ..: '::::::::::';}:;:::;.::::: :::::::-:,::::.:<:.:::::.:: ::::::::::::.:::: .
:: :::;:;)\)}:t~}:)~:~:;.;:::?:·::;;.:::::············· ... :::::::::::: ;';.;; :: :::·:::·~/·in:r~·~·~:::···::::·:;::.. ~:.:.::::: :;: :::!!!y:~: :::.;.:
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~.' iH! • • 'déi:M~tçãdBii.:Sú~tffiê.t~mstibê.thl~t&$tiPém'iétÓádd$:

1 Rolo 19,73% (0,27\ ($1.502) $5.639
4 Rolos 18,76% (1,24\ ($336.273) $270.169
6 Rolos 18,27% (1,73\ ($82.606) $47.722
8 Rolos 10,02% (9,98\ ($41.210) $4.128
9 Rolos 15,69% (4,31\ ($247.632) $57.470
12 Rolos 23,10% 3,10 $228.988 $73.815
13+ Rolos 12,40% (7,60) ($277.913) $36.582

.:.:...............•...•• ::.,: .•.:.:., :..:.:" .: ::.: , :.- ,::... .::<:,
\·::.··:::·/TóláICãtegó:ria.. ....,.

1 Rolo 15,8% 4,5~ $32.166 $7.063
4 Rolos 16,1% 4,81: $1.537.923 $315.10E
6 Rolos 13,5% 2,34 $150.855 $64.37~
8 Rolos 5,4% (5,79) ($44.291) $7.64/
9 Rolos 8,6% (2,55) ($265.986' $104.26~
12 Rolos 12,2% 0,97 $135.357 $140.17~
13+ Rolos 4,1% (7,08) ($778.572' $110.02/

·lH.:
:::::::::::::::::::::::::::;;::;::;;:: :: ... ::::::::.::::::::;;;::::::::::

':>:$761[453 ..n$i48~~S
* Dados fornecidos

90



Observações sobre a Análise das Lacunas de Oportunidade

• Celtics tem uma lacuna de oportunidade no canal supermercado de US$

987.136.

• 87% das lacunas de oportunidade estão nas subcategorias 4 rolos, 9 rolos e

13+ rolos.

• A grande oportunidade no canal supermercado é a subcategoria 4 rolos com

uma lacuna de participação de -1,24% representando US$ 336.273.

• O segmento de crescimento mais rápido no canal supermercado é o de 13 +

rolos com 46,3%. Celtics tem -7,6% de lacuna que representa US$

277.913.

• Celtics tem uma lacuna positiva em relação a todos os canais (SDH) de 1.03

ou $767.453.

• Celtics ganhou mais do que sua fatia justa na subcategoria 4 rolos, em todos

SDH (+4,88), indicando que a maioria dos varejistas não está focando no

negócio de 4 rolos.

• A participação do Celtics na subcategoria 13 + rolos no SDH é de apenas

4,1%. Isto representa uma lacuna de oportunidade de US$ 778.572

• Apesar da subcategoria 8 rolos ter uma lacuna de oportunidade de 9,98 no

canal supermercado, o valor por ponto de participação é o mais baixo de

todas as categorias com US$ 4.128.
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Tabela 10

Análise de Lucratividade: Categoria:Papel Higiênico

92



Observações sobre a Análise da Lucratividade

• O lucro bruto da categoria é de US$ 1,4 milhões ou 15,6% das vendas.

• 49% das vendas da categoria em dólares vêm de propaganda ou de

redução de preço temporária. Esta porcentagem é maior que as categorias

benchmark de toalhas (46%) e Lenços de Papel (37%).

• A porcentagem do lucro bruto das vendas fora da promoção (19,9%) é

menor que das categorias benchmark tolhas e lenços de papel em -1,9% e

-4,7% respectivamente.

• O crescimento do custo das mercadorias vendidas ultrapassou as vendas

em dólares em 4,3% ocasionando um declínio no lucro bruto de -3,22%.

• 73% das vendas da categoria vieram dos segmentos de 4 rolos e 12 rolos.

• Os segmentos 8 rolos e 1 rolo representaram menos que 1% da margem de

contribuição.

• A subcategoria 13 + rolos ofereceu menos da metade (6,68%) da

porcentagem de lucro bruto da categoria (15,61 %), o que afetou

negativamente o lucro da categoria.

• A categoria papel higiênico tem as vendas em dólares maiores que as

categorias utilizadas para o benchmark, porém tem a menor porcentagem

de lucro bruto (papel higiênico 19.9%, toalhas 21,8% e lenços de papel

24,6%).
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Tabela 11

Análise do Sortimento Categoria: Papel Higiênico

~. Baixa
Performance

375% 53 261%

19 rolos 1,2%
Flat 0,2% $11.042 46 94,7%

14 rolos 1,2%
14 rolos 1,7%

Kleenex 4r1 asst

14. rolos 1,8%Kleenex Double 4r1 asst

14 rolos 1,9%
1 rolo 2,0%

§oftkins
Kleenex 9r1 asst

Charmin Ultra 4r1

preen Forest 4r1
~cott 1ri white

$56.652 37 75,1%
$56.652 32 84,1%
$81.618 20 88,6%
$88.003 19 91,8%
$92.660 26 94,7%
$93.620 28 98,6%

Itens não

102.345 84.593 42
80.182 102.143 45
67.128 57.869 47
62.137 57.534 48
61.449 115.941 49
57.416 73.141 51

• Fonte de dados externa
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Observações sobre a Análise do Sortimento

• Celtics oferece 33 SKUs, 42% menos que os seus concorrentes Lakers e

Bulls, que claramente oferecem uma maior variedade aos consumidores.

• Os sete itens de baixa performance representam 22% do mix de produtos,

mas apenas 10% das vendas.

• Oportunidade para eliminar alguns itens de muito pouca participação nas

vendas como Kleenex 9 rolos e Kleenex 4 rolos e trocar pelos itens Nice'n

Soft 4 rolos, Nothern 4 rolos e Big Northen 9 rolos que possuem a

potencialidade de crescer as vendas em US$ 225 mil.

• Não existem pacotes grandes com baixa performance.
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Tabela 12

Análise de Preços Categoria:Papel Higiênico

~~~::a;:"s:~~:::':"I~\l1111i~~I;I~;~J@~;:~r~~~~~~~~~~
;":·';·:.:.·;···;c;·;· Merc. índice Merc. índice Merc. índice
:::j'I.:;:·;·.::·;·.; Celtics Menos sobre o Celtics Menos sobre o Celtics Menos sobre o

SKUs chaves:
Northern 4r1 1,27 1,43 88,8% 1,00 0,90 111,1% 21,3% 37,1% 57,4%
Kleenex 4r1 1,11 1,38 80,4% 1,00 0,95 105,3% 9,9% 31,2% 31,8%
Icharmin 4r1 1,29 1,55 83,2% 0,99 1,08 91,7% 23,3% 30,3% 76,7%
Northern 6r1 1,94 2,44 79,5% 1,80 1,91 94,2% 7,2% 21,7% 33,2%
Kleenex 9r1 5,10 4,87 104,7% 4,69 4,25 110,4% 8,0% 12,7% 63,1%
Marca Própria 1,70 1,92 88,5% 1,45 1,74 83,3% 14,7% 9,4% 156,9%

Dados fornecidos

Nota: Estão em vermelho todos os itens indexados abaixo de 90% e acima de 100%

Tabela 13

Dados fornecidos

Nota: Estão em vermelho os preços menores que o Celtics. Estão em azul onde o Celtics é o menor preço.
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Observações sobre a Análise de Preços

• Celtics tem um preço de vendas médio menor que o mercado em cinco dos

seis itens. Os índices em relação ao mercado variam de 79,5% a 88,8%,

com exceção do Kleenex 9 rolos indexado a 104,7%. Este item apresenta

baixa performance, talvez devido ao preço.

• Em promoção, porém, o Celtics tem uma média de redução de preços

menor que o mercado.

• Existe oportunidade para a marca própria no Celtics, pois o seu preço está

abaixo do mercado com ou sem promoção.
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Tabela 14

Análise da Promoção: Categoria:Papel higiênico

Categoria: 49,6% 50,4% 11,2% 19,9% 15,6%
Su.b.çª~g:Qri~;:.n::'o-:;w:::r \:"" .,/:: F :::::::::::o:'::g,:::: :: :. y( '::o::::nn::::::

1 Rolo 2,3% 97,7% 6,1% 11,6% 11,5%
4 Rolos 56,1% 43,9% 10,9% 18,9% 14,4%
6 Rolos 12,5% 87,5% 13,5% 20,3% 19,5%
8 Rolos 100,0% 22,0% 22,0%
9 Rolos 47,4% 52,6% 13,6% 22,6% 18,3%

12 Rolos 57,5% 42,5% 15,8% 22,9% 18,8%
13+ Rolos 32,8% 67,2% -14,6% 17,1% 6,7%
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Observações sobre a Análise da Promoção

• Metade das vendas da categoria é feita com promoção.

• A promoção não gera vendas para subcategoria 8 rolos.

• A margem da categoria em promoção é de 11,2% contra 19,9% fora da

promoção.

• A subcategoria 1 rolo representa apenas 2,3% das vendas em promoção

com uma margem de apenas 6,1%.

• A subcategoria 12 rolos é a líder de vendas em promoção com 57,5% e com

a mais alta margem de 15,8%. Em segundo lugar vem a subcategoria e

rolos com 56,1% das vendas e 10,9% de margem.

• A subcategoria 13 + rolos em promoção oferece uma margem de -14,6%,

que significa uma diferença de 31,7% em relação à margem fora da

promoção.

Oportunidades de cross merchandising

• Revistas

• Fósforos

• Cigarros

• Perfumes de ambiente
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Tabela 15

Análise de Apresentação na Prateleira Categoria: Papel Higiênico

....... "................... . ,', :.:::::::: :;.:.::::.:::.:::::::";.;:::":::: :::.;.;.:: ::::::::::::::::::::::::.:::::': .

~.•·.::.".··.:·..T.·•.·•..O.•·.:.t.••.a.•..··..I.:.:.d.· •.•.a.:·.•.•. c.:.•. ·.·.a.··.··.t.·•.ê.••:··.9...:.·.o.: :.r.·.i.:.~.•·.••.•••.··.•.·•.·.·•·•.•.••.•• ··::'···~áté~fsob::::6~~gôria!H3fülthmarks:
::º~~.~#hp.~9·.p~tgf~i@::~~.::•.•:.•.•.••.••.•:.••..•.•):•••.••I.I ••.I.I·••••~~~~i~~~d,.â~i~~;:A·~~i~.i.ij:·içª~~~:·.d.·:.
Giro 72,45

Dias de Suprimento 5,02
~MROI 21,07

~MROS 225,51
rvendas/Sq. Ft./Semana 19,02

4,34ILucro Bruto $/Sq. Ft./Sem.

L;+..:............... . :::: H:::::

~J'~·:•••••:••·l::•.•·i.:••••:.:E•••••••::. ••.••.:..::.::.::!j.~~i~!i.·:.;:;:~:=~!!.!••~;~~~I:·::~~~••~.~i;~~f.~~~~.iil~~~
1 Rolo 14,3] 25,33 1,91 28,15 4,60 0,54

4 Rolos 93,41 3,90 25,12 219,82 19,01 4,23
6 Rolos 49,8~ 7,30 15,76 198,63 15,3E 3,82
8 Rolos 14,22 25,59 4,22 75,13 6,31 1,44
9 Rolos 81,41 4,47 26,48 287,12 20,7~ 5,52

12 Rolos 127,7i 2,85 38,~ 376,74 27,92 7,2~
13+ Rolos 99,~ 3,65 -1,!!l -16,44 29,41 -0,3~

Comp. Méd. Seção 2-º 40 32 40

Compro Linear 6-º 92 1~ 80

Num.deFaces 76 122 117 138

Num. de SKUs 30 47 48 23
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Observações sobre a Análise da Apresentação na Prateleira

• A subcategoria 12 rolos tem 2,85 dias de suprimento não atingindo o mínimo

requerido de e dias e possui um alto giro do estoque de 127.

• A subcategoria 12 rolos é a de mais alta performance com GMROII (Margem

bruta de retorno sobre o investimento em estoque) de 38,98 GMROS

(Margem bruta de retorno sobre o espaço de vendas) de 376,74.

• Celtics compromete o seu espaço linear 33% menos que o Laker e o Hawks

e 50% menos que o espaço total.

• Celtics está ganhando dinheiro na subcategoria 13 + rolos, mas está com

GMROII de -1,1 e GMROS de -16,44 devido à promoção.

• As subcategorias 1 rolo e 8 rolos possuem os mais baixos giros e estão

superestocadas com DOS 5 vezes a média da categoria.
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2.6. O PLANO DA CATEGORIA PAPEL HIGÊNICO

Com base nos formulários de análise de dados preenchidos e

respectivas observações, na análise gráfica e na visita às lojas elaborou-se o

plano da categoria papel higiênico.

DEFINiÇÃO DO POSICIONAMENTO

POSICIONAMENTO DA CATEGORIA

o papel da categoria papel higiênico no supermercado Celtics será

Rotina Este papel foi escolhido devido a sua alta penetração domiciliar de 99%

e ao seu curto ciclo de compras de 26 dias. Apenas 33% das compras são

planejadas.

POSICIONAMENTO DA SUBCATEGORIA

• 1 rolo - Diferenciação - para reforçar a sua variedade junto ao

consumidor.

• 4 rolos - Aumentar tráfego - devido a sua alta penetração domiciliar de

88%.

• 6 rolos - Gerar lucro - devido a sua alta margem de 19,48%.

• 9 rolos - Gerar lucro - devido a sua alta margem de 18,35%.

• 12 rolos - Aumentar tráfego - pois traz as pessoas de maior renda para
a loja.

• 13 rolos - Proteger território - pois os consumidores estão comprando

em outros canais.
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MERCADO ALVO DA CATEGORIA

o mercado alvo para a categoria é todo comprador acima de 18 anos

que esteja interessado em comprar papel higiênico.

ESTRATÉGIA DA CATEGORIA

Celtics pretende fechar a lacuna de oportunidade existente no canal

supermercado. Para isto a estratégia será migrar o consumidor para o

segmento 13 + rolos, enquanto continua a gerenciar a subcategoria 4 rolos.

A estratégia será também aumentar o Lucro Bruto de 15,6% para 18%.

103



ESTRATÉGIA DE SORTIMENTO

A estratégia de sortimento do Celtics será prover uma grande variedade

de produtos, oferecendo desde 1 rolo até 13 + rolos, atingindo todas as

necessidades dos consumidores nos segmentos premium, value e econômico.

A estratégia será ser o líder de mercado em papel higiênico, sendo o

primeiro a lançar novos produtos. Os planos de marketing incluirão marcas

nacionais e marca própria.

TÁTICA DE SORTIMENTO

• Itens a eliminar

o Kleenex 4 rolos Asst.

o Todos 8 rolos

$56.652

• Itens a adicionar

o Nice'n Soft 4 rolos

o Northern 4 rolos prints

o Big Northern

$118.949

$103.143

$115.941

$337.033

$ 56.652

$280.381

• Aumento potencial de vendas

• Menos itens eliminados

• Ganho líquido

• Considerar marca própria para 12 rolos e 13 + rolos, pois estas

subcategorias possuem poucos itens.
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ESTRATÉGIA DE PREÇO

A estratégia de preços será realinhar os preços do dia a dia de modo a

alcançar uma margem de lucro bruto de 18%.

TÁTICA DE PREÇO

• 1 rolo - aumentar preço para refletir 35% de margem.

• 4 rolos - indexar os preços regulares entre 98% e 102%.

• 6 rolos - indexar os preços regulares entre 98% e 105%.

• rolos - indexar os preços regulares entre 98% e 105%.

• 12 rolos - indexar os preços regulares entre 98% e 102%.

• 13 + rolos - indexar os preços regulares entre 95% e 100%.
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ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO

A estratégia será promover competitivamente com o mercado, sem

perder de vista alcançar a meta de 18% de lucro bruto. As promoções se

alinharão com o posicionamento das subcategorias de Gerar Lucro, Aumentar

Transação e Proteger Território. As promoções serão desenhadas para trazer

de volta os consumidores perdidos para os outros canais competitivos. Visto

que apenas 33% das compras da categoria são planejadas, a promoção será

também um meio de influenciar as compras não planejadas.

TÁTICA DE PROMOÇÃO

• 1 rolo - Sem promoção

• 4 rolos - Promover na terceira semana de cada mês com um display de

ponta de gôndola e um preço de $1,00. Fazer anúncio em encartes de

jornal e que circule internamente.

• 6 rolos - Sem promoção

• 9 rolos - Fazer redução temporária de preço na primeira semana de

cada mês.

• 12 rolos - Promover na segunda semana do mês com display de ponta

de gôndola.

• 13 + rolos - Promover na última semana do mês com display na entrada

da loja. Ajustar o preço promocional para corrigir a margem de -14%

para a média da categoria de 6,7%.

• Deve haver cartazes na loja encorajando a troca para os pacotes

grandes com dizeres do tipo "Pacote maior, mais economia".
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ESTRATÉGIA DE APRESENTAÇÃO NA GÔNDOLA

Recapturar o consumidor perdido mostrando o compromisso do Celtics

com a categoria papel higiênico. A estratégia da prateleira será proporcionar ao

consumidor facilidade de compra e refletir a estratégia total da categoria. Isto

será conseguido com mais espaço dedicado à categoria.

TÁTICA DE APRESENTAÇÃO DA GÔNDOLA

• Aumentar o conjunto de prateleiras em 8' que aumentará o número médio

de faces em 40% e o comprimento linear em 40%.

• Os três conjuntos de prateleira serão organizados verticalmente por marca.

• As subcategorias 1 rolo e 4 rolos serão colocados na prateleira de cima. Os

pacotes de 6 rolos e 9 rolos serão colocados na prateleira do meio. Os

pacotes e 12 rolos e 13 + rolos serão colocados na prateleira mais larga

inferior.

• Diminuir o espaço destinado aos pacotes de 1 rolo de modo a reduzir o

DOS.

• Alocar 2' na seção adjacente para produtos complementares.

• A categoria líder deve começar a seção adjacente à ponta de gôndola. A

marca própria deve ser colocada junto à categoria líder.

107



v. CONCLUSÃO

o atual ambiente competitivo só tende a crescer, pois o avanço rápido da

tecnologia permite cada vez mais às empresas atingir seus consumidores, não

só na variedade dos produtos oferecidos como no conhecimento das suas

necessidades. O consumidor hoje em dia é soberano e só sobreviverão as

empresas que conseguirem não somente atender às suas necessidades, mas

principalmente antecipar-se às mesmas. É preciso descobrir o que o

consumidor deseja, mas que ainda nem sabe que deseja.

A Internet revoluciona a maneira de fazer negócios. As trocas de

informações eletrônicas entre as empresas tiveram seu custo tremendamente

diminuído através da Internet, viabilizando que pequenos fornecedores tenham

acesso aos computadores de grandes empresas, trazendo velocidade e

eficiência também aos pequenos. Deste modo, os grandes varejistas que

faziam troca eletrônica de dados apenas com os grandes fabricantes já o

podem fazer com um leque maior de fornecedores, diminuindo custos e

garantindo aos seus clientes um preço menor e a certeza de que encontrará o

produto desejado na prateleira.

Em relação ao consumidor, a tecnologia de informação consegue

identificar os seus hábitos e decisões de compra de maneira cada vez mais

personalizada. Os cartões de fidelidade e as compras pela Internet armazenam

informações individuais sobre a sua cesta de compras, como o valor, a

porcentagem de cada categoria sobre a cesta, a interferência da compra de um

item em outros itens da mesma categoria, etc. Assim as informações que hoje

em dia são usadas em sua maior parte apenas para decisões de suprimento e

financeiras, podem ser usadas cada vez mais para decisões de merchandising.

O cadastro de clientes está se tornando o maior ativo das empresas, pois a sua

correta análise vai permitir alcança-los e garantir a sua lealdade.
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A tecnologia é uma aliada também na hora de se tomar decisões, através

dos softwares de inteligência artificial que auxiliam na organização e tratamento

da grande quantidade de dados que se tem disponível.

o gerenciamento de categorias constitui-se uma ferramenta importante

para lidar com este ambiente, pois através do tratamento adequado das

informações, vai poder traçar planos que beneficiem ao varejista, ao fabricante

e ao consumidor. As informações vão permitir que os varejistas adequem os

planos da categoria para cada loja, ao invés de grupos de loja, atingindo cada

vez mais o seu consumidor e diferenciando-se dos seus concorrentes. Isto vai

trazer a lealdade à loja.

Em uma época em que as decisões da marca a ser comprada são feitas

cada vez mais na loja, mediante as opções oferecidas, os fabricantes querem

alinhar os seus esforços de marketing com os varejistas de modo a penetrar em

novos nichos de mercado e ativar a performance de sua marca. O fabricante

pode monitorar esta performance mais de perto, dentro dos canais individuais,

desenvolvendo junto com o varejista, estratégias de marketing específicas por
canal.

O consumidor vai se beneficiar com programas cada vez mais

personalizados que permitam não somente encontrar o que necessita como

torne a experiência de compra mais agradável e até mesmo prazeirosa.

A grande vantagem do gerenciamento de categorias não está, porém,

na capacidade em usufruir todo este sofisticado avanço tecnológico, mas de ser

útil também para varejistas e fornecedores de menor porte. O fato de gerenciar

o supermercado não mais por departamento e sim por categoria, focando-se no

consumidor, aloca esforços e recursos na direção correta, tendo como

conseqüência aumento em vendas e lucratividade. O fornecedor pequeno

dificilmente será escolhido capitão em um grande varejista, mas também

colherá frutos através dos seus produtos que façam parte do mix, pois o

109



gerenciamento de categorias aumenta a performance da categoria como um

todo.

A aplicabilidade do gerenciamento de categorias em empresas menores

pode ser comprovada pela iniciativa do ECR em criar subcomitês regionais para

difundir suas práticas e desmistificar a idéia de que as mesmas são aplicáveis

apenas em empresas de grande porte.

Para o sucesso da implantação do gerenciamento de categorias alguns

pontos são considerados chaves e imprescindíveis, independente do porte do

varejista e ou fornecedor e do grau de tecnologia envolvido.

o primeiro ponto chave é o comprometimento de toda a organização com

a definição de quem está conduzindo o processo de implantação. Este

processo precisa ter um dono que detenha o conhecimento da categoria,

acredite nos números e elementos táticos necessários para alcançar os

objetivos estabelecidos e tenha orgulho de colocar o seu nome no plano. A alta

gerência deve questionar o plano e o gerente de categoria deve ser capaz de

defende-lo com convicção.

Outra grande questão é como lidar com a grande quantidade de dados

oferecidos. É preciso ter claro quais dados são importantes, pois dados soltos

não significam informação. É preciso também saber o que significam estas

informações e como utiliza-Ias. Os seja é necessário criar capital intelectual,

transformar esta informação através do conhecimento de modo a adicionar

valor ao processo.

O grande embasamento da análise destes dados é o conhecimento do

processo de decisão de compra do consumidor. É preciso estar bem definido o

significado da categoria para o consumidor, que produtos considera como

complementares ou substitutos para satisfazer determinada necessidade. Sem

este conhecimento os planos não vão refletir o que se deseja encontrar em

cada loja e a rentabilidade estabelecida não será alcançada.
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É muito importante também que as estratégias e táticas da categoria

sejam o mais claras possíveis, com objetivos mensuráveis, pois declarações

genéricas não conduzem a resultados. As medidas de performance

privilegiadas devem ser as que se referem ao consumidor, pois o

gerenciamento de categorias é o componente do ECR mais baseado na

eficácia em atender as necessidades do consumidor do que redução de custos.

A leitura dos manuais de implementação e de melhores práticas podem

dar uma idéia de muita complexidade e de muito investimento necessário para

o sucesso da implantação do processo, principalmente pela generalidade

característica deste tipo de relatório, com regras do tipo um "formato serve para

todos". Realmente o processo não é simples, exigindo comprometimento,

investimento e mudança na maneira de se trabalhar e de se relacionar com

parceiros. O estudo de caso apresentado comprova entretanto a potencialidade

do gerenciamento de categorias em trazer benefícios, mesmo sem todos os

requisitos recomendados.

A seleção e análise de dados externos e internos do supermercado,

dados estes financeiros, de estoque e do consumidor permitiu um melhor

entendimento da categoria. Esta análise dos dados aliada a uma visita às lojas,

onde foram identificadas as forças e fraquezas do varejista, permitiram a

elaboração de um plano com estratégias e táticas bem delineadas e

mensuráveis que certamente vai trazer benefícios para o varejista, o fornecedor

e o consumidor. Ou seja, o conhecimento utilizado para filtrar as informações,

analisa-Ias e tomar decisões sempre traz benefícios.

A tecnologia redefine, portanto, as relações entre fornecedores,

varejistas e clientes, dando nova dimensão a cadeia de suprimentos. O

gerenciamento de categorias pode usufruir toda esta tecnologia e cada vez

mais, varejistas e fornecedores podem formar alianças estratégicas para a

compartilhar informações, penetrar em novos mercados e atingir objetivos

estratégicos individuais. Não podem esquecer porem o aspecto humano do

processo. Este aspecto humano é importante tanto no lado de seus funcionários
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com o comprometimento que exige a implantação, como no lado dos

consumidores. Escutar, prestar um bom serviço e ter um perfeito entendimento

dos consumidores é a chave mestra para o sucesso e o alcance de todos os

benefícios trazidos pelo gerenciamento de categorias.
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VIII. ANEXOS

A seguir encontram-se os anexos com os dados que serviram de base

para o preenchimento dos formulários de análise da categoria papel higiênico

apresentada no estudo de caso.
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ANEXO I - DADOS FINANCEIROS DE MERCADO

MERCADO:
Supermercados de Boston

MEDIDAS:
% Vendas % Vendas % Vendas

Vendas Vendas Vendas em Dólares em Unidades em Vol. Equiv. Partic. em Partic. em Partic. em
em Dollar em Unidades Vol. Ecuiv. Sobre Ano Ant Sobre Ano Ant Sobre Ano Ant Dólares Unidades Vol. Eguiv.

PERfoDO:
(Ultimas 52 semanas)
PRODUTO:

Papel Higiênico $ 49.552.850 28.254.769 1.567.563 10,91% -12,27% -8,12% 100,0% 100,0% 100,0%
1 Rolo $ 563.866 760.675 7.911 -6,02% -18,45% -18,45% 1,1% 2,7% 0,5%
4 Rolos $ 27.016.908 21.334.624 889.654 9,66% -13,50% -13,50% 54,5% 75,5% 56,8%
6 Rolos $ 4.772.186 2.042.313 127.645 -12,80% -24,77% -24,77% 9,6% 7,2% 8,1%
8 Rolos $ 412.829 192.933 16.071 -38,46% -46,08% -46,08% 0,8% 0,7% 1,0%
9 Rolos $ 5.746.993 1.200.829 112.638 22,51% 18,24% 18,24% 11,6% 4,3% 7,2%
12 Rolos $ 7.381.866 2.133.926 266.741 20,88% 4,32% 4,32% 14,9% 7,6% 17,0%
13+ Rolos $ 3.658.203 589.470 146.903 46,31% 24,49% 25,03% 7,4% 2,1% 9,4%

PERfoDO:
(Últimas 52 semanas - Ano anterior)
PRODUTO:

Papel Higiênico $ 44.679.175 32.205.118 1.706.154
1 Rolo $ 599.976 932.803 9.701
4 Rolos $ 24.637.134 24.665.265 1.028.541
6 Rolos $ 5.472.946 2.714.685 169.669
8 Rolos $ 670.796 357.788 29.804
9 Rolos $ 4.690.991 1.015.598 95.263
12 Rolos $ 6.106.974 2.045.476 255.684
13+ Rolos $ 2.500.358 473.504 117.493
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ANEXO I . DADOS FINANCEIROS DE MERCADO

MERCADO;
Supermercados de Boston menos Celtics

MEDIDAS;
% Vendas % Vendas % Vendas

Vendas Vendas Vendas em Dólares em Unidades em Vol. Equlv. Partic. em Partic. em Partic. em
em Dollar em Unidades Vol, Equiv, Sobre Ano Ant Sobre Ano Ant Sobre Ano Ant Dólares Unidades Vol. Ecuiv,

PERíODO;
_(Ultimas 52 semanas)
PRODUTO:

Papel Higiênico $ 40.400.428 23.271.190 1.292.851 11,07% -13,01% -7,65% 100,0% 100,0% 100,0%
1 Rolo $ 452.595 616.826 6.415 -8,90% -20,99% -21,00% 1,1% 2,7% 0,5%
4 Rolos $ 21.949.799 17.596.043 733.755 8,01% -15,10% -15,10% 54,3% 75,6% 56,8%
6 Rolos $ 3.900.355 1.677.546 104.848 -10,80% -21,93% -21,93% 9,7% 7,2% 8,1%-
8 Rolos $ 371.473 181.286 15.101 -29,95% -39,17% -39,17% 0,9% 0,8% 1,2%
9 Rolos $ 4.845.226 1.028.364 96.461 20,90% 17,06% 17,06% 12,0% 4,4% 7,5%
12 Rolos $ 5.676.505 1.648.369 206.048 22,12% 6,87% 6,87% 14,1% 7,1% 15,9%
13+ Rolos $ 3.204.475 522.756 130.224 60,42% 39,02% 39,84% 7,9% 2,2% 10,1%

PER/ODO;
(Ultimas 52 semanas - Ano anterior)
PRODUTO:

Papel Higiênico $ 36.375.338 26.751.169 1.399.880
1 Rolo $ 496.813 780.690 8.120
4 Rolos $ 20.322.104 20.726.588 864.298
6 Rolos $ 4.372.530 2.148.894 134.306
8 Rolos $ 530.263 298.038 24.826
9 Rolos $ 4.007.640 878.484 82.401
12 Rolos $ 4.648.415 1.542.455 192.806
13+ Rolos $ 1.997.574 376.021 93.123
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ANEXO I - DADOS FINANCEIROS DE MERCADO

MERCADO:
Celtios

MEDIDAS:
% Vendas % Vendas % Vendas

Vendas Vendas Vendas em Dólares em Unidades em Vol. Equiv. Partio. em Partio. em Partio. em
em Dollar em Unidades Vol. Eouiv, Sobre Ano Ant Sobre Ano Ant Sobre Ano Ant Dólares Unidades Vol. EQuiv.

PER/ODO:
(Ultimas 52 semanas)
PRODUTO:

Papel Higiênico $ 9.152.423 4.983.579 274.711 10,22% -8,62% -10,31% 100,0% 100,0% 100,0%
1 Rolo $ 111.271 143.849 1.496 7,86% -5,43% -5,38% 1,2% 2,9% 0,5%
4 Rolos $ 5.067.109 3.738.581 155.899 17,43% -5,08% -5,08% 55,4% 75,0% 56,8%
6 Rolos $ 871.831 364.766 22.798 -20,77% -35,53% -35,53% 9,5% 7,3% 8,3%
8 Rolos $ 41.356 11.646 970 -70,57% -80,51% -80,51% 0,5% 0,2% 0,4%
9 Rolos $ 901.766 172.465 16.176 31,96% 25,78% 25,78% 9,9% 3,5% 5,9%
12 Rolos $ 1.705.361 485.558 60.694 16,92% -3,47% -3,47% 18,6% 9,7% 22,1%
13+ Rolos $ 453.728 66.714 16.679 -9,76% -31,56% -31,56% 5,0% 1,3% 6,1%

PER/ODO:
(Ultimas 52 semanas - Ano anterior)
PRODUTO:

Papel Higiênico $ 8.303.838 5.453.949 306.274
1 Rolo $ 103.164 152.113 1.581
4 Rolos $ 4.315.030 3.938.678 164.244
6 Rolos $ 1.100.416 565.791 35.363
8 Rolos $ 140.534 59.750 4.978
9 Rolos $ 683.351 137.114 12.861
12 Rolos $ 1.458.559 503.021 62.878
13+ Rolos $ 502.784 97.483 24.370
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ANEXO I - DADOS FINANCEIROS DE MERCADO

MERCADO:
Drogarias de Boston

MEDIDAS.:
% Vendas % Vendas % Vendas

Vendas Vendas Vendas em Dólares em Unidades em VaI. Equiv. Partic. em Partic. em Partic. em
em Dollar em Unidades VaI. Eguiv. Sobre Ano Ant Sobre Ano Ant Sobre Ano Ant Dólares Unidades VaI. Eauiv.

PER/ODO:
(Ultimas 52 semanas)
PRODUTO:

Papel Higiênico $ 1.852.160 1.006.775 56.503 30,93% -10,37% 23,54% 100,0% 100,0% 100,0%
1 Rolo $ 84.516 154.391 1.606 -47,77% -54,26% -54,27% 4,6% 15,3% 2,8%
4 Rolos $ 808.623 515.965 21.516 10,74% -10,75% -10,75% 43,7% 51,2% 38,1%
6 Rolos $ 226.470 118.260 7.391 14,10% 4,12% 4,11% 12,2% 11,7% 13,1%
8 Rolos $ - - - 0,0% 0,0% 0,0%
9 Rolos $ 180.029 40.984 3.844 76,62% 75,58% 75,58% 9,7% 4,1% 6,8%
12 Rolos $ 552.522 177.175 22.147 148,62% 150,84% 150,84% 29,8% 17,6% 39,2%
13+ Rolos $ - - - 0,0% 0,0% 0,0%

PER/ODO:
(Ultimas 52 semanas - Ano anterior)
PRODUTO:

Papel Higiênico $ 1.414.661 1.123.230 45.736
1 Rolo $ 161.818 337.546 3.511
4 Rolos $ 730.185 578.124 24.108
6 Rolos $ 198.484 113.586 7.099
8 Rolos $ - - -
9 Rolos $ 101.933 23.343 2.189
12 Rolos $ 222.240 70.632 8.829
13+ Rolos $ - - -
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ANEXO I - DADOS FINANCEIROS DE MERCADO

MERCADO:
Hipermercados de Boston

MEDIDAS:
% Vendas % Vendas % Vendas

Vendas Vendas Vendas em Dólares em Unidades em VaI. Equiv. Partic. em Partic. em Partic. em
em Dollar em Unidades VaI. Eguiv. Sobre Ano Ant Sobre Ano Ant Sobre Ano Ant Dólares Unidades VaI. Eguiv.

PER/ODO:
(Ultimas 52 semanas)
PRODUTO:

Papel Higiênico $ 23.460.788 7.689.341 817.652 31,31% 8,15% 16,67% 100,0% 100,0% 100,0%
1 Rolo $ 57.912 72.786 757 -32,37% -43,78% -43,79% 0,2% 0,9% 0,1%
4 Rolos $ 3.685.056 2.834.833 118.212 27,21% 11,83% 11,83% 15,7% 36,9% 14,5%
6 Rolos $ 1.438.627 648.165 40.510 -32,36% -46,17% -46,17% 6,1% 8,4% 5,0%
8 Rolos $ 351.881 119.414 9.948 -21,77% -37,67% -37,67% 1,5% 1,6% 1,2%
9 Rolos $ 4.499.336 1.135.841 106.542 21,23% 16,35% 16,35% 19,2% 14,8% 13,0%
12 Rolos $ 6.083.504 1.739.296 217.412 73,82% 47,25% 47,25% 25,9% 22,6% 26,6%
13+ Rolos $ 7.344.471 1.139.006 324.271 44,11% 27,69% 23,14% 31,3% 14,8% 39,7%

PERfoDO:
(Ultimas 52 semanas - Ano anterior)
PRODUTO:

Papel Higiênico $ 17.866.837 7.109.576 700.829
1 Rolo $ 85.637 129.467 1.347
4 Rolos $ 2.896.789 2.535.001 105.710
6 Rolos $ 2.126.840 1.204.085 75.255
8 Rolos $ 449.803 191.591 15.959
9 Rolos $ 3.711.276 976.199 91.568
12 Rolos $ 3.499.884 1.181.191 147.650
13+ Rolos $ 5.096.610 892.043 263.341

Página 5



ANEXO 11 - DADOS INTERNOS FINANCEIROS ESCANEADOS DO CEL TICS POR FABRICANTE- 52 Semanas terminando em 06/99

Código Detcrlçio Tem Pack Unld. Prom Preço Premo Custo Prem Unld ~eg. Vendas Reg Custo Reg Unld. Tot. Vendu Tot1111199912 Celtic BATHRM TISS WHT 4RL 24 33.622 $ 23.199 $ 20.846 2.032 $ 1.992 $ 1.504 35.654 $ 25.191
1111199913 Celtic BTH TISS 2PLY W 4RL 24 440.521 $ 383.253 $ 321.580 57.806 $ 67.055 $ 47.401 498.326 $ 450.308
1111199914 Celtic BATH TISSUE 2PL 4RL 24 172.170 $ 149.788 $ 123.962 43.312 $ 48.942 $ 35.949 215.482 $ 198.730
1111199915 Celtic ULTRA BATH TISS 12 RL 8 7.104 $ 20.461 $ 16.127 960 $ 3.339 $ 2.370 8.064 $ 23.800
1111199916 Celtic BATH TISS BUNDL 24RL 1 1.880 $ 10.077 $ 7.840 13.404 $ 80.561 $ 60.052 15.284 $ 90.637
1111199917 Celtic BATH TISSUE 12 RL 8 87.999 $ 245.516 $ 196.237 12.686 $ 42.626 $ 30.701 100.685 $ 288.142

6 TI Celtics 743.295 $ 832.293 $ 686.591 130.200 $ 244.515 $ 177.976 873.496 $ 1.076.808

3040000048 ANGL SFT BTHRM TISS 4RL 24 191.451 $ 193.366 $ 176.135 30.136 $ 47.615 $ 37.670 221.587 $ 240.981
3040000069 ANGEL SOFT BATH TIS 6 RL 16 3.079 $ 5.819 $ 4.896 6.790 $ 15.888 $ 12.629 9.869 $ 21.707
3040000087 ANGEL SOFT BATH TIS 12 RL 8 50.548 $ 157.710 $ 137.996 15.270 $ 57.414 $ 44.435 65.818 $ 215.124
3040000118 ANGEL SOFT BATH WHI 24RL 4 1.816 $ 11.239 $ 9.877 18.359 $ 126.124 $ 103.360 20.174 $ 137.363
3040000124 ANGEL SOFT 420CT JU 9 RL 5 3.545 $ 15.919 $ 14.004 4.681 $ 24.480 $ 19.331 8.226 $ 40.398
3040000130 CRNET BTH TSSUE 8 RL 10 . 3.936 $ 14.240 $ 11.102 3.936 $ 14.240
3040000136 ANGEL SOFT PRTY PRN 12 RL 8 15.092 $ 44.372 $ 37.882 3.426 $ 12.196 $ 9.250 18.518 $ 56.568
3040000139 ANGEL SOFT DLB RL W 4RL 12 15.576 $ 31.619 $ 27.881 25.306 $ 79.966 $ 64.783 40.882 $ 111.585
3040001389 ANGL SFT BTH TSS PR 4 RL 24 129.621 $ 127.028 $ 117.955 42.747 $ 64.548 $ 53.434 172.368 $ 191.577

9 TI Georgia Pacific 410.729 $ 587.072 $ 526.626 150.649 $ 442.471 $ 355.993 561.378 $ 1.029.544

3600060610 KLNX CTINL ULTRASFT 4RL 12 18.643 $ 40.083 $ 36.914 22.152 $ 54.936 $ 46.297 40.795 $ 95.020
3600060620 KLNX COTI ULTRASFT 6 RL 8 2.255 $ 6.631 $ 5.864 12.202 $ 47.101 $ 37.705 14.458 $ 53.731
3600060655 KLNX COTI ULTRA BAT 4 RL 24 586 $ 627 $ 563 2.179 $ 3.442 $ 2.854 2.765 $ 4.069
3600061110 KLNX CTNL BTH TISS 4RL 24 7.150 $ 7.436 $ 6.721 23.147 $ 35.878 $ 29.166 30.298 $ 43.315
3600061115 KLNX CTNL BTH TSS D 4 RL 12 82.254 $ 175.201 $ 159.573 42.752 $ 116.713 $ 92.772 125.006 $ 291.915
3600061225 KLEENEX BT DBL ROLL 4 RL 12 11.467 $ 24.655 $ 22.246 8.722 $ 23.461 $ 18.402 20.189 $ 48.116
3600061335 KLNX DBL BTHRM TISS 4 RL 12 70.276 $ 148.283 $ 128.605 22.071 $ 60.916 $ 48.777 92.347 $ 209.199
3600061375 KLNX D R ASST BATH 4 RL 180 1.653 $ 3.273 $ 3.240 16.923 $ 38.245 $ 35.030 18.576 $ 41.519
3600061385 KLNX BATH PRINTS 4 4RL 180 2.037 $ 4.034 $ 3.973 13.515 $ 30.543 $ 27.975 15.552 $ 34.577
3600061399 KLNX D R WHT BATH S 4RL 180 1.840 $ 3.662 $ 3.570 13.496 $ 30.365 $ 27.801 15.336 $ 34.028
3600061500 KLNX COTI BATH HYPO 12 RL 8 4.914 $ 14.693 $ 12.728 3.063 $ 11.396 $ 8.792 7.978 $ 26.089
3600061775 KLNX CNTL BTH TIS W 6 RL 8 6.129 $ 17.712 $ 16.915 37.647 $ 150.966 $ 119.719 43.776 $ 168.678
3600061800 KLNX CTN L BTH TIS W 12 RL 4 1.127 $ 8.957 $ 6.850 918 $ 8.208 $ 5.582 2.045 $ 17.165
3600061900 KLNX PREM BTHRM TIS 9 RL 5 6.653 $ 30.071 $ 26.345 5.227 $ 28.541 $ 22.372 11.880 $ 58.611
3600061995 KLNX COTI BATH BAK 12 RL 8 5.964 $ 17.713 $ 15.268 5.662 $ 20.835 $ 15.909 11.626 $ 38.548

15 TI KlC 222.950 $ 503.032 $ 449.376 229.676 $ 661.547 $ 539.154 452.626 $ 1.164.579
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ANEXO 1\ - DADOS INTERNOS FINANCEIROS ESCANEADOS DO CEL TICS POR FABRICANTE- 52 Semanas terminando em 06/99

COdigo Oescrlçio Custo Tot lucro Margem % % Vendu % Lucro % Unld. CTM % Vendo Prom % Unid Prom GM% Prom GM%~1111199912 Ceitic BATHRM TISS WHT $ 22.350 $ 2.841 11,28% 0,28°,(, 0,20% 0,77% 0,03 92,09°,(, 94,30% 10,14°,(, 24,49%1111199913 Ceitic BTH TISS 2Pl Y W $ 368.981 $ 81.327 18,06°,(, 4,98% 5,76% 10,76% 0,90 85,11% 88,40% 16,09% 29,31%1111199914 Celtic BATH TlSSUE 2PL $ 159.911 $ 38.819 19,53% 2,20% 2,75% 4,65% 0,43 75,37% 79,90% 17,24% 26,55%1111199915 Ceitic ULTRA BATH TISS $ 18.497 $ 5.303 22,28°,(, 0,26% 0,38% 0,17% 0,06 85,97% 88,10% 21,18°,(, 29,02%1111199916 Celtic BATH TISS BUNDl $ 67.891 $ 22.746 25,10% 1,00% 1,61% 0,33% 0,25 11,12°,(, 12,30% 22,20% 25,46%1111199917 Ceitic BATH TISSUE $ 226.937 $ 61.204 21,24% 3,18% 4,33% 2,17% 0,68 85,21% 87,40% 20,07% 27,98%6 TICeltics $ 864.567 $ 212.240 19,71% 11,90% 15,02% 18,86°,(, 2,35 77,29% 85,09% 17,51% 27,21%

3040000048 ANGl SFT BTHRM TlSS $ 213.805 $ 27.175 11,28% 2,66°,(, 1,92% 4,78% 0,30 80,24% 86,40% 8,91% 20,89%3040000069 ANGEL SOFT BATH TIS $ 17.525 $ 4.183 19,27% 0,24% 0,30% 0,21°,(, 0,05 26,81% 31,20% 15,87% 20,51%3040000087 ANGEl SOFT BATH TIS $ 182.431 $ 32.693 15,20% 2,38% 2,31% 1,42% 0,36 73,31% 76,80% 12,50% 22,61%3040000118 ANGEl SOFT BATH WHI $ 113.237 $ 24.127 17,56% 1,52% 1,71% 0,44% 0,27 8,18°,(, 9,00% 12,12% 18,05%3040000124 ANGEl 50FT 420CT JU $ 33.335 $ 7.063 17,48% 0,45% 0,50% 0,18% 0,08 39,40°,(, 43,10",(, 12,03°,(, 21,03°,(,
3040000130 CRNET BTH TSSUE $ 11.102 $ 3.138 22,04% 0,16% 0,22% 0,08% 0,03 0,00% 0,00% #DIVlO! 22,Q4°,(,
3040000136 ANGEl SOFT PRTY PRN $ 47.132 $ 9.436 16,68°,(, 0,63% 0,67·,(, 0,40°,(, 0,10 78,44% 81,50% 14,63% 24,16%3040000139 ANGEl SOFT DLB RL W $ 92.663 $ 18.922 16,96% 1,23% 1,34°,(, 0,88% 0,21 28,34°,(, 38,10% 11,82°,(, 18,99%3040001389 ANGl SFT BTH TSS PR $ 171.389 $ 20.188 10,54% 2,12°,(, 1,43°,(, 3,72% 0,22 66,31% 75,20% 7,14% 17,22%

9 TI Georgia Pacific $ 882.619 $ 146.924 14,27% 11,38% 10,40% 12,12% 1,62 57,02% 73,16% 10,30% 19,54%

3600060610 KlNX CTINl Ul TRASFT $ 83.211 $ 11.809 12,43% 1,05% 0,84% 0,88% 0,13 42,18% 45,70% 7,91% 15,73%
3600060620 KLNX COTI Ul TRASFT $ 43.569 $ 10.163 18,91% 0,59°,(, 0,72% 0,31% 0,11 12,34% 15,60·,(, 11,56% 19,95%
3600060655 KlNX COTI ULTRA BAT $ 3.417 $ 653 16,Q4°,(, 0,04% 0,05°,(, 0,06% 0,01 15,41°,(, 21,20% 10,26% 17,09%
3600061110 KLNX CTNL BTH TISS $ 35.687 $ 7.428 17,15% 0,48% 0,53·,(, 0,65% 0,08 17,17°,(, 23,60% 9,62% 18,71%
3600061115 KLNX CTNl BTH TSS D $ 252.345 $ 39.570 13,56% 3,23% 2,80·,(, 2,70% 0,44 60,02°,(, 65,80% 6,92% 20,51%
3600061225 KLEENEX BT DBL ROLL $ 40.649 $ 7.467 15,52% 0,53% 0,53% 0,44% 0,08 51,24% 56,80% 9,77% 21,56%
3600061335 KlNX DBl BTHRM TlSS $ 177.382 $ 31.816 15,21% 2,31% 2,25% 1,99% 0,35 70,88% 76,10% 13,27% 19,93%
3600061375 KlNX D R ASST BATH $ 38.270 $ 3.248 7,82% 0,46% 0,23% 0,40°,(, 0,04 7,86% 8,90·,(, 1,01% 6,41%
3600061385 KlNX BATH PRINTS 4 $ 31.948 $ 2.629 7,60% 0,38% 0,19% 0,34°,(, 0,03 11,67°,(, 13,10% 1,52% 8,41%
3600061399 KlNX D R WHT BATH S $ 31.371 $ 2.656 7,81% 0,38% 0,19% 0,33% 0,03 10,76% 12,00°,(, 2,51% 8,44%
3600061500 KLNX COTI BATH HYPO $ 21.520 $ 4.570 17,52% 0,29% 0,32% 0,17% 0,05 56,32% 61,60°,(, 13,38% 22,85%
3600061775 KLNX CNTl BTH TIS W $ 136.634 $ 32.044 19,00% 1,86% 2,27% 0,95% 0,35 10,50% 14,00% 4,50% 20,70%
3600061800 KlNX CTNl BTH TIS W $ 12.432 $ 4.733 27,57% 0,19% 0,33% 0,04% 0,05 52,18°,(, 55,10·,(, 23,52% 31,99%
3600061900 KlNX PREM BTHRM TIS $ 48.718 $ 9.894 16,88% 0,65% 0,70% 0,26·,(, 0,11 51,31% 56,00% 12,39% 21,61%
3600061995 KLNX COTI BATH BAK $ 31.177 $ 7.371 19,12% 0,43% 0,52% 0,25°,(, 0,08 45,95% 51,30% 13,80% 23,64%

15 TI KlC $ 988.531 $ 176.048 15,12% 12,87% 12,46% 9,77% 1,95 43,19% 49,26·,(, 10,67% 18,50%
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ANEXO 11 - DADOS INTERNOS FINANCEIROS ESCANEADOS DO CEL TICS POR FABRICANTE- 52 Semanas terminando em 06/99
Código D01Icrlcio Tam Pack Unld. Prom Prece Prom. custo Prom Unld Reg. Vendas ReQ Custo ReQ Unld. Tot. Vllndu To!

3700060103 CHARMIN ULTRA WHITE 4RL 24 37.301 $ 40.285 $ 35.436 45.960 $ 73.996 $ 59.288 83.261 $ 114.280
3700060172 CHARMIN DBL ROLL WH 4 RL 12 59.040 $ 131.659 $ 116.309 30.010 $ 96.931 $ 77.725 89.050 $ 228.590
3700060174 CHARMIN ULTRA DBL R 4RL 12 15.841 $ 36.275 $ 31.682 73.655 $ 246.008 $ 206.971 89.496 $ 282.284
3700060203 CHARMIN 6 ROL L PLUS 6 RL 16 12.161 $ 24.200 $ 20.308 95.455 $ 199.502 $ 160.365 107.616 $ 223.701
3700060303 CHARMIN ULTRA WHITE 9 RL 5 29.492 $ 134.777 $ 116.197 32.206 $ 179.067 $ 137.521 61.698 $ 313.844
3700060311 CHARMIN 450CT ROLL 9 RL 5 38.090 $ 174.451 $ 149.312 27.244 $ 152.296 $ 116.333 65.334 $ 326.746
3700060452 CHARMN TISS FREE WH 6 RL 16 8.147 $ 16.213 $ 13.525 74.989 $ 156.726 $ 125.231 83.136 $ 172.940
3700060511 CHARMIN PLUS TISS U 4RL 24 64.648 $ 65.295 $ 58.184 42.920 $ 69.101 $ 55.366 107.568 $ 134.395
3700060721 CHARMIN 12 RL 8 42.359 $ 140.210 $ 121.995 23.314 $ 88.827 $ 72.041 65.674 $ 229.037
3700060725 CHARMIN ULTRA WHITE 12 RL 8 19.088 $ 64.135 $ 56.309 38.061 $ 146.916 $ 119.512 57.149 $ 211.051
3700060954 CHARMIN BUNDLE PK 24RL 4 29.103 $ 165.596 $ 203.430 11.095 $ 87.314 $ 86.316 40.198 $ 252.910

11 rr sso 355.269 $ 993.096 $ 922.685 494.909 $ 1.496.684 $ 1.216.669 850.178 $ 2.489.779

4200010500 NORTHERN WET 4RL 24 30.939 $ 30.630 $ 27.845 15.170 $ 22.451 $ 18.355 46.109 $ 53.081
42D0010800 NORTHERN WET OR DRY 6 RL 16 6 $ 11 $ 10 244 $ 534 $ 437 250 $ 545
4200012100 NRTHRN TISS QUL TO S 12 RL 8 26.497 $ 88.234 $ 76.575 13.833 $ 54.087 $ 42.329 40.330 $ 142.321
4200013100 NRTHRN TISSUE WHITE 4RL 24 118.413 $ 108.940 $ 106.572 25.817 $ 36.919 $ 30.464 144.230 $ 145.859
4200013700 NRTHRN TISS PRINTS 4 RL 24 84.926 $ 84.077 $ 76.433 34.018 $ 50.347 $ 41.502 118.944 $ 134.423
4200014800 NRTHRN QUIL TED FREE 6 RL 16 9.790 $ 19.678 $ 16.545 32.047 $ 70.183 $ 54.800 41.837 $ 89.860
4200014900 NRTHRN BIG ROLL TIS 9 RL 5 16.257 $ 69.744 $ 60.477 14.475 $ 72.663 $ 58.333 30.732 $ 142.407
4200016000 QUL TD NRTHRN ULTR W 4RL 24 13.755 $ 13.893 $ 13.480 79.816 $ 118.926 $ 95.779 93.571 $ 132.819
4200016100 QUL TO NRTHRN ULTR W 9 RL 5 6.342 $ 26.826 $ 24.036 8.580 $ 44.274 $ 33.977 14.922 $ 71.100
4200016200 QULTD NRTHRN ULTR W 12 RL 8 473 $ 1.556 $ 1.404 1.706 $ 6.586 $ 5.511 2.179 $ 8.142
4200027147 NRTHRN WHT BNDL PK 24RL 4 3.846 $ 22.924 $ 19.270 19.751 $ 135.686 $ 106.653 23.597 $ 158.610
4200075451 NICE N SOFT BTHRM WHT 4 RL 24 133.564 $ 128.221 $ 114.865 35.291 $ 43.407 $ 35.643 168.854 $ 171.629
4200075453 NICE N SOFT BTHRM TISS PAST 4RL 24 72.381 $ 70.933 $ 62.971 12.176 $ 16.560 $ 13.394 84.557 $ 87.493
4200075459 NICE N SOFT BTHRM T 12 RL 8 28.426 $ 75.896 $ 65.663 14.064 $ 43.317 $ 34.879 42.490 $ 119.213

14 rr JR 545.613 $ 741.561 $ 666.146 306.988 $ 715.941 $ 572.058 852.601 $ 1.457.502

5400041500 scorr BATHROOM TISS 1 RL 80 4.525 $ 2.217 $ 2.082 136.883 $ 94.449 $ 83.499 141.408 $ 96.667
5400042720 SCOTIlSSUE WHT 12PK 12 RL 6 2.296 $ 16.877 $ 15.017 14.343 $ 126.792 $ 100.544 16.639 $ 143.669
5400044700 SCOTIlSSUE BATH WHT 4RL 18 73.220 $ 164.745 $ 150.833 94.331 $ 280.164 $ 222.622 167.551 $ 444.909
5400044780 scorr BTH TISS BLUI 4RL 18 14.357 $ 32.160 $ 28.428 44.006 $ 131.137 $ 104.734 58.363 $ 163.298
5400048000 COnONELLE TISS WfB 6 RL 16 2.003 $ 3.965 $ 3.404 7.444 $ 17.046 $ 13.324 9.446 $ 21.011
5400048040 COnONELLE TISS HYP 4 RL 24 41.316 $ 44.622 $ 40.903 10.265 $ 15.192 $ 12.215 51.581 $ 59.813
5400048120 COnONELLE TISS HYP 12 RL 8 27.606 $ 83.093 $ 68.462 24.090 $ 90.580 $ 64.562 51.696 $ 173.673
5400048140 COnONELLE TISS HYP 24RL 4 - $ - $ - 5 $ 41 $ 32 5 $ 41

8 rr Scott 165.323 $ 347.679 $ 309.129 331.367 $ 755.401 $ 601.533 496.690 $ 1.103.080
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ANEXO 11 - DADOS INTERNOS FINANCEIROS ESCANEADOS DO CEL TICS POR FABRICANTE- 52 Semanas terminando em 06/99
C6d1go DHcrlçlo Custo Tot Lucro Margem % % Vendll % Lucro % Unld. CTM % Vendo Prom "lo Unld Prom GM% Prom GM"Io Reg3700060103 CHARMIN ULTRA WHITE $ 94.724 $ 19.556 17,11% 1,26% 1,38% 1,800

" 0,22 35,25% 44,80% 12,Q4°" 19,88%3700060172 CHARMIN DBl ROll WH $ 194.034 $ 34.557 15,120
" 2,53% 2,45% 1,92% 0,38 57,60% 66,300

" 11,660
" 19,81%3700060174 CHARMIN ULTRA DBl R $ 238.653 $ 43.631 15,46% 3,12% 3,09% 1,93% 0,48 12,850

" 17,70% 12,660
" 15,87%3700060203 CHARMIN 6 ROll PlUS $ 180.673 $ 43.028 19,23% 2,47% 3,05% 2,32% 0,48 10,82% 11,300

" 16,08% 19,62%3700060303 CHARMIN ULTRA WHITE $ 253.718 $ 60.126 19,16% 3,47% 4,26% 1,33% 0,66 42,940
" 47,80% 13,79% 23,20%3700060311 CHARMIN 450CT ROll $ 265.645 $ 61.102 18,700

" 3,61% 4,32% 1,41% 0,68 53,39% 58,30% 14,41% 23,61%3700060452 CHARMN TISS FREE WH $ 138.756 $ 34.184 19,77% 1,910
" 2,42% 1,800

" 0,38 9,380
" 9,800

" 16,580
" 20,10%3700060511 CHARMIN PlUS TISS U $ 113.550 $ 20.848 15,51% 1,49% 1,48% 2,320

" 0,23 48,58% 60,10% 10,89% 19,88%3700060721 CHARMIN $ 194.036 $ 35.001 15,280
" 2,53% 2,48% 1,42% 0,39 61,22% 64,50% 12,990

" 18,90%3700060725 CHARMIN ULTRA WHITE $ 175.821 $ 35.230 16,69% 2,33% 2,49% 1,23% 0,39 30,39% 33,4O°A, 12,20% 18,65%3700060954 CHARMIN BUNDlE PK $ 289.748 $ (36.835) -14,56% 2,79% -2,61% 0,870
"

(0,41) 65,48% 72,40% -22,850
" 1,14%11 rrrso $ 2.139.355 $ 350.424 14,07% 27,51% 24,80% 18,36% 3,87 39,89% 41,79% 7,09% 18,71%

4200010500 NORTHERN WET $ 46.201 $ 6.880 12,96% 0,590
" 0,49% 1,00% 0,08 57,700

" 67,100
" 9,09% 18,240

"4200010800 NORTHERN WET OR DRY $ 448 $ 99 18,21% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00 2,09% 2,30% 15,58% 18,260
"4200012100 NRTHRN TISSQUl TO 8 $ 118.904 $ 23.417 16,45% 1,570

" 1,660
" 0,87% 0,26 62,00% 65,70% 13,21% 21,740

"4200013100 NRTHRN TISSUE WHITE $ 137.036 $ 8.823 6,05% 1,61% 0,62% 3,11% 0,10 74,69% 82,10% 2,17% 17,48%4200013700 NRTHRN TI8S PRINT8 $ 117.935 $ 16.488 12,27% 1,49% 1,17% 2,5~% 0,18 62,550
" 71,40% 9,090

" 17,57%42000'14800 NRTHRN QUll TED FREE $ 71.345 $ 18.515 20,60% 0,99% 1,31% 0,900
" 0,20 21,900

" 23,40% 15,92% 21,92%4200014900 NRTHRN BIG ROll TIS $ 118.810 $ 23.597 16,57% 1,57% 1,67% 0,660
" 0,26 48,97°" 52,90°" 13,29% 19,72%4200016000 QUl TO NRTHRN Ul TR W $ 109.259 $ 23.559 17,74% 1,47% 1,67% 2,02°" 0,26 10,46% 14,70°" 2,97% 19,48%4200016100 QUl TO NRTHRN Ul TR W $ 58.013 $ 13.087 18,41% 0,79% 0,93% 0,32% 0,14 37,73% 42,50% 10,40% 23,26%4200016200 QULTO NRTHRN Ul TR W $ 6.916 $ 1.226 15,06°" 0,09% 0,09% 0,05% 0,01 19,11% 21,70% 9,73% 16,32%4200027147 NRTHRN WHT BNDl PK $ 125.923 $ 32.687 20,61% 1,75% 2,31% 0,51°" 0,36 14,45% 16,30% 15,94% 21,40%4200075451 NICE N SOFT BTHRM WHT $ 150.508 $ 21.120 12,31% 1,90°" 1,49% 3,65% 0,23 74,71°" 79,10°" 10,42% 17,89%

4200075453 NICE N SOFT BTHRM TI8S PA8T $ 76.365 $ 11.128 12,72% 0,97% 0,79% 1,83% 0,12 81,07% 85,60% 11,22% 19,12%
4200075459 NICE N 80FT BTHRM T $ 100.542 $ 18.672 15,66% 1,32% 1,32% 0,92% 0,21 63,66% 66,90% 13,48% 19,48%

14 rr JR $ 1.238.204 $ 219.298 15,05% 16,10% 15,52% 18,41% 2,42 50,88°" 63,99% 10,17% 20,10%

5400041500 scon BATHROOM TISS $ 85.580 $ 11.086 11,47% 1,07% 0,78% 3,OSO" 0,12 2,29% 3,20°" 6,12% 11,59%
5400042720 SCOTIlSSUE WHT 12PK $ 115.562 $ 28.108 19,56% 1,59% 1,99% 0,36% 0,31 11,75% 13,80°A, 11,02% 20,70%
5400044700 SCOnlSSUE BATH WHT $ 373.455 $ 71.454 16,060

" 4,92% 5,06% 3,62°" 0,79 37,03% 43,70°" 8,44% 20,54%
5400044780 scon BTH TISS BlUI $ 133.161 $ 30.136 18,45% 1,80% 2,13% 1,26°" 0,33 19,69% 24,60% 11,61"" 20,130

"5400048000 COnONEllE TISS WIB $ 16.729 $ 4.283 20,38% 0,23% 0,30% 0,20% 0,05 18,87°" 21,20°" 14,14% 21,830
"5400048040 COnONEllE TISS HYP $ 53.118 $ 6.695 11,19% 0,66% 0,47% 1,11% 0,07 74,60% 80,10% 8,33% 19,59%

5400048120 COnONEllE TISS HYP $ 133.024 $ 40.649 23,410
" 1,92% 2,88% 1,120

" 0,45 47,84% 53,40% 17,61% 28,72%
5400048140 COnONEllE TISS HYP $ 32 $ 8 20,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00°" 0,00% #DIV/O! 20,59%

8 rr Scott $ 910.661 $ 192.419 17,44% 12,19% 13,62% 10,72% 2,13 31,52% 33,28% 11,09% 20,370
"
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ANEXO 11 - DADOS INTERNOS FINANCEIROS ESCANEADOS DO CEL TICS POR FABRICANTE- 52 Semanas terminando em 06/99

Código Oeacrlçlo Custo Tol Lucro Maraem % % Venda. % Lucro % Unld. CTM % Vendo Prom % Unld Prom GM'Io Prom GM% Reg

7331011217 50FT N GENTLE BATH $ 182.386 $ 55.134 23,21% 2,62% 3,90% 1,72% 0,61 54,81°,{, 61,50% 18,49% 28,94%
7331013205 GREEN FORE5T BATH T $ 73.086 $ 11.377 13,47% 0,93% 0,81% 1,58% 0,13 33,78°,{, 42,90% 7,69% 16,42°,{,
7331013617 50FT N GNTL WHT 2PL $ 242.775 $ 34.740 12,52% 3,07% 2,46% 5,82% 0,38 77,38% 83,00% 10,42% 19,71°,{,
7331013618 50FT N GENTLE BTH B $ 114.859 $ 14.347 11,10% 1,43% 1,02% 2,64% 0,16 82,53% 86,50% 9,90% 16,79°,{,

4 n Fort Howard $ 613.106 $ 115.599 15,86% 8,05% 8,18°,{, 11,76% 1,28 65,88% 75,25% 12,33% 22,69%

rn, P~el Higiênico $ 7.637.043 $ 1.412.953 15,61% 100,OO°,{, 100,00% 100,OO°,{, 15,61 49,56% 61,60% 11,22% 19,92%

1 rr 1 RL $ 85.580 $ 11.086 11,47% 1,07% 0,78% 3,05°,{, 0,12 2,29% 3,20% 6,12% 11,59%
2 n4RL $ 3.992.300 $ 671.885 14,41% 51,54% 47,55% 71,53% 7,42 56,11°,{, 69,40% 10,88% 18,92%
3 n6RL $ 605.676 $ 146.499 19,48% 8,31°,{, 10,37% 6,70°,{, 1,62 12,53°,{, 14,Q4% 13,54% 20,33%
4 n8RL $ 11.102 $ 3.138 22,Q4% 0,16% 0,22% O,08°,{, 0,03 0,00% O,oo°,{, #DIVlO! 22,04%
5 n9RL $ 778.239 $ 174.868 18,35% 10,53% 12,38% 4,16% 1,93 47,40% 52,07°,{, 13,59% 22,63%
6 rr 12 RL $ 1.567.316 $ 362.745 18,79% 21,33% 25,67% 12,32% 4,01 57,49% 64,58°,{, 15,77% 22,89%
7 rr 13+RL $ 596.829 $ 42.733 6,68% 7,07% 3,02% 2,14% 0,47 32,81% 36,92% -14,57% 17,06°,{,

Ce\tics $ 864.567 $ 212.240 19,71% 11,90°,{, 15,02% 18,86°A, 2,35 77,29% 85,09% 17,51% 27,21%rr JR $ 1.238.204 $ 219.298 15,05% 16,10% 15,52% 18,41°A, 2,42 50,88°,{, 63,99% 10,17°,{, 20,10%rr sso $ 2.139.355 $ 350.424 14,07°,{, 27,51°,{, 24,80% 18,36°A, 3,87 39,89% 41,79% 7,Q9°,{, 18,71%
nKJC $ 988.531 $ 176.048 15,12% 12,87% 12,46% 9,77% 1,95 43,19°,{, 49,26% 10,67°,{, 18,50%
nG~aPacific $ 882.619 $ 146.924 14,27% 11,38% 10,4O°,{, 12,12% 1,62 57,02% 73,16% 10,30% 19,54°,{,rr Fort Howard $ 613.106 $ 115.599 15,86°,{, 8,05% 8,18% 11,76°,{, 1,28 65,88°A, 7~,25% 12,33% 22,69%rr seee $ 910.661 $ 192.419 17,44°,{, 12,19°,{, 13,62% 10,72% 2,13 31,52% 33,28% 11,09% 20,37%

$ 7.637.043 $ 1.412.953 100,00% 100.00% 100.00% 15,61
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ANEXO 111- DADOS INTERNOS FINANCEIROS ESCANEADOS DO CELTICS POR TAMANHO- 52 Semanas terminando em 06/99

CÓdigo Descrição Tam Emba. UnidoProm Venda Prom. Custo Prom. UnidoReg. Venda Reg. Custo Reg.
5400041500 5COTT BATHROOM TI55 1 RL 80 4525 $ 2.217 $ 2.082 136.883 $ 94.449 $ 83.499

1111199915 Cellic ULTRA BATH TI55 12 RL 8 7104 $ 20.461 $ 16.127 960 $ 3.339 $ 2.370
1111199917 Cellic BATH TI55UE 12 RL 8 87999 $ 245.516 $ 196.237 12.686 $ 42.626 $ 30.701
3040000087 ANGEL 50FT BATH TI5 12 RL 8 50548 $ 157.710 $ 137.996 15.270 $ 57.414 $ 44.435
3040000136 ANGEL 50FT PRTY PRN 12 RL 8 15092 $ 44.372 $ 37.882 3.426 $ 12.196 $ 9.250
3600061500 KLNX COTT BATH HYPO 12 RL 8 4914 $ 14.693 $ 12.728 3063 s . 11.396 $ 8.792
3600061800 KLNX CTNL BTH TI5 W 12 RL 4 1127 $ 8.957 $ 6.850 918 $ 8.208 $ 5.582
3600061995 KLNX COTT BATH BAK 12RL 8 5964 s 17.713 $ 15.268 5.662 $ 20.835 $ 15.909
3700060721 CHARMIN 12RL 8 42359 $ 140.210 $ 121.995 23.314 $ 88.827 $ 72.041
3700060725 CHARMIN ULTRA WHITE 12RL 8 19088 $ 64.135 $ 56.309 38.061 $ 146.916 $ 119.512
4200012100 NRTHRN TI55 QUL TO 5 12 RL 8 26497 $ 88.234 $ 76.575 13833 $ 54087 $ 42.329
4200016200 QULTO NRTHRN ULTR W 12 RL 8 473 $ 1.556 $ 1.404 1.706 $ 6.586 $ 5.511
4200075459 NICE N 50FT BTHRM T 12RL 8 28426 $ 75.896 $ 65.663 14064 $ 43.317 $ 34.879
5400042720 5COTTI55UE WHT 12PK 12RL 6 2296 $ 16.877 $ 15.017 14.343 $ 126.792 $ 100.544
5400048120 COTTONELLE TI55 HYP 12 RL 8 27600 $ 83.093 $ 68.462 24.090 $ 90.580 $ 64.562
7331011217 50FT N GENTLE BATH 12 RL 8 49127 $ 130.187 $ 100.115 30.754 $ 107.333 $ 76.271

Total 12 Rol! 368619 $ 1.109.609 $ 934.628 202.151 $ 820.453 $ 632.688

1111199916 Cellic BATH TI55 BUNDL 24 RL 1 1880 $ 10.077 $ 7.840 13.404 s 80.561 $ 60.052
3040000118 ANGEL 50FT BATH WHI 24 RL 4 1816 $ 11.239 $ 9.877 18.359 $ 126.124 $ 103.360
3700060954 CHARMIN BUNDLE PK 24 RL 4 29103 $ 165.596 $ 203.430 11.095 $ 87.314 $ 86.316
4200027147 NRTHRN WHT BNDL PK 24 RL 4 3846 $ 22.924 $ 19.270 19.751 $ 135.686 $ 106.653
5400048140 COTTONELLE TI55 HYP 24RL 4 o $ $ 5 $ 41 $ 32

Total 24 Rol! 36645 $ 209.836 $ 240.417 62.613 $ 429.726 $ 356.412
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ANEXO 111- DADOS INTERNOS FINANCEIROS ESCANEADOS DO CELTICS POR TAMANHO- 52 Semanas terminando em 06/99

Código Descrição Tam % do Lucro % de Unido CTM % Vendas Prom. % UnidoProm. MB%Prom. MB% ReJl.5400041500 SCOTT BATHROOM TISS 1 RL 0,78% 3,05% 0,12 2,29% 3,20% 6,12% 11,590,.1,

1111199915 Celtic ULTRA BATH TISS 12 RL 0,38% 0,17% 0,06 85,97% 88,10% 21,18% 29,02%
1111199917 Celtic BATH TISSUE 12 RL 4,33% 2,17% 0,68 85,21% 87,40% 20,07% 27,98%
3040000087 ANGELSOFT BATH TIS 12 RL 2,31% 1,42% 0,36 73,31% 76,80% 12,50% 22,61%
3040000136 ANGEL SOFT PRTY PRN 12 RL 0,67% 0,40% 0,10 78,44% 81,50% 14,63% 24,16%
3600061500 KLNX COTT BATH HYPO 12 RL 0,32% 0,17% 0,05 56,32% 61,60% 13,38% 22,85%
3600061800 KLNX CTNL BTH TIS W 12 RL 0,33% 0,04% 0,05 52,18% 55,10% 23,52% 31,990,.1,
3600061995 KLNX COTT BATH BAK 12 RL 0,52% 0,25% 0,08 45,95% 51,30% 13,80% 23,64%
3700060721 CHARMIN 12 RL 2,48% 1,42% 0,39 61,22% 64,50% 12,99% 18,90%
3700060725 CHARMIN ULTRA WHITE 12 RL 2,49% 1,23% 0,39 30,390/. 33,40% 12,20% 18,65%
4200012100 NRTHRN TISS QUL TD S 12 RL 1,66% 0,87% 0,26 62,00% 65,70% 13,21% 21,74%
4200016200 QUL TD NRTHRN ULTR W 12 RL 0,09% 0,05% 0,01 19,11% 21,70% 9,73% 16,32%
4200075459 NICE N SOFT BTHRM T 12 RL 1,32% 0,92% 0,21 63,66% 66,90% 13,48% 19,48%
5400042720 SCOTTISSUE WHT 12PK 12 RL 1,99% 0,36% 0,31 11,75% 13,80% 11,02% 20,70%
5400048120 COTTONELLE TISS HYP 12 RL 2,88% 1,12% 0,45 47,84% 53,40% 17,61% 28,72%
7331011217 SOFT N GENTLE BATH 12 RL 3,90% 1,72% 0,61 54,81% 61,50% 18,49% 28,94%

Tolal12 RolI 25,67% 12,32% 4,01 57,49% 64,58% 15,77% 22,89%

1111199916 Celtic BATH TISS BUNDL 24 RL 1,61% 0,33% 0,25 11,12% 12,30% 22,20% 25,46%
3040000118 ANGEL SOFT BATH WHI 24 RL 1,71% 0,44% 0,27 8,18% 9,00% 12,12% 18,05%
3700060954 CHARMIN BUNDLE PK 24 RL -2,61% 0,87% -0,41 65,48% 72,40% -22,85% 1,14%
4200027147 NRTHRN WHT BNDL PK 24 RL 2,31% 0,51% 0,36 14,45% 16,30% 15,94% 21,40%
5400048140 COTTONELLE TISS HYP 24 RL 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% #DIV/O! 20,590,.1,

Tolal24 RolI 3,02% 2,14% 0,47 32,81% 36,92% -14,57% 17,06%
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ANEXO 111- DADOS INTERNOS FINANCEIROS ESCANEADOS DO CELTICS POR TAMANHO- 52 Semanas terminando em 06/99
Código Descrição Tam Emba. UnidoProm Venda Prom. Custo Prom. UnidoReg. Venda Reg. Custo Reg.
1111199912 Celtic BATHRM TI88 WHT 4 RL 24 33622 $ 23.199 $ 20.846 2032 $ 1.992 $ 1.504
1111199913 Celtic BTH TI88 2PLY W 4RL 24 440521 $ 383.253 $ 321.580 57.806 $ 67.055 $ 47.401
1111199914 Celtic BATH TIS8UE 2PL 4 RL 24 172170 $ 149.788 $ 123.962 43.312 $ 48.942 $ 35.949
3040000048 ANGL 8FT BTHRM TI8S 4 RL 24 191451 $ 193.366 $ 176.135 30.136 $ 47.615 $ 37.670
3040000139 ANGEL 80FT DLB RL W 4RL 12 15576 $ 31.619 $ 27.881 25.306 $ 79.966 $ 64.783
3040001389 ANGL SFT BTH TSS PR 4RL 24 129621 $ 127.028 $ 117.955 42.747 $ 64.548 $ 53.434
3600060610 KLNX CTTNL ULTRA8FT 4RL 12 18643 $ 40.083 $ 36.914 22.152 $ 54.936 $ 46.297
3600060655 KLNX COTT ULTRA BAT 4RL 24 586 $ 627 $ 563 2.179 $ 3.442 $ 2.854
3600061110 KLNX CTNL BTH TI8S 4RL 24 7150 $ 7.436 $ 6.721 23.147 $ 35.878 $ 29.166
3600061115 KLNX CTNL BTH T8S D 4RL 12 82254 $ 175.201 $ 159.573 42.752 $ 116.713 $ 92.772
3600061225 KLEENEX 8T D8L ROLL 4 RL 12 11467 $ 24.655 $ 22.246 8.722 $ 23.461 $ 18.402
3600061335 KLNX D8L BTHRM TI88 4 RL 12 70276 $ 148.283 $ 128.605 22.071 $ 60.916 $ 48.777
3600061375 KLNX D R ASST BATH 4RL 180 1653 $ 3.273 $ 3.240 16.923 $ 38.245 $ 35.030
3600061385 KLNX BATH PRINT8 4 4RL 180 2037 $ 4.034 $ 3.973 13.515 $ 30.543 $ 27.975
3600061399 KLNX D R WHT BATH 8 4 RL 180 1840 $ 3.662 s 3.570 13.496 $ 30.365 $ 27.801

1-3700060103 CHARMIN ULTRA WHITE 4RL 24 37301 $ 40.285 $ 35.436 45.960 $ 73.996 $ 59.288
3700060172 CHARMIN DBL ROL L WH 4 RL 12 59040 $ 131.659 $ 116.309 30.010 $ 96.931 $ 77.725
3700060174 CHARMIN ULTRA DBL R 4RL 12 15841 $ 36.275 $ 31.682 73.655 $ 246.008 $ 206.971
3700060511 CHARMIN PLUS TIS8 U 4 RL 24 64648 $ 65.295 $ 58.184 42.920 $ 69.101 $ 55.366
4200010500 NORTHERN WET 4 RL 24 30939 $ 30.630 $ 27.845 15.170 $ 22.451 $ 18.355
4200013100 NRTHRN TI88UE WHITE 4RL 24 118413 $ 108.940 $ 106.572 25.817 $ 36.919 $ 30.464
4200013700 NRTHRN TI88 PRINTS 4RL 24 84926 $ 84077 $ 76.433 34.018 $ 50.347 $ 41.502
4200016000 QULTO NRTHRN ULTR W 4RL 24 13755 $ 13.893 $ 13.480 79.816 $ 118.926 $ 95.779
4200075451 NICE N 80FT BTHRM WHT 4RL 24 133564 $ 128.221 $ 114.865 35.291 $ 43.407 $ 35.643
4200075453 NICE N 80FT BTHRM TI8S PAST 4 RL 24 72381 $ 70.933 $ 62.971 12.176 $ 16.560 s 13.394
5400044700 SCOTTI88UE BATH WHT 4RL 18 73220 $ 164.745 $ 150.833 94.331 s 280.164 $ 222.622
5400044780 SCOTT BTH TI8S BLUI 4 RL 18 14357 $ 32.160 $ 28.428 44.006 $ 131.137 $ 104.734
5400048040 COTTONELLE TI88 HYP 4RL 24 41316 $ 44.622 $ 40.903 10.265 $ 15.192 $ 12.215
7331013205 GREEN FORE8T BATH T 4RL 24 31357 $ 28.535 $ 26.340 41.737 $ 55.927 $ 46.745
7331013617 SOFT N GNTL WHT 2PL 4RL 24 223694 $ 214.746 $ 192.377 45.817 $ 62.769 $ 50.398
7331013618 80FT N GENTLE BTH B 4 RL 24 105577 $ 106.633 $ 96.075 16.477 $ 22.574 $ 18.784

Tolal4 RolI 2299198 $ 2.617.156 $ 2.332.496 1.013.760 $ 2.047.028 $ 1.659.803
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ANEXO 111- DADOS INTERNOS FINANCEIROS ESCANEADOS DO CELTICS POR TAMANHO- 52 Semanas terminando em 06/99
Código Descrição Tam UnidoTot. Venda Total Custo Total Lucro Margem % % de Vendas
1111199912 Celtic 9ATHRM TISS WHT 4 RL 35.654 $ 25.191 $ 22.350 $ 2.841 11,28% 0,28%
1111199913 Celtic 9TH TISS 2PLY W 4 RL 498.326 $ 450.308 $ 368.981 $ 81.327 18,06% 4,98%
1111199914 Celtic 9ATH TISSUE 2PL 4 RL 215.482 $ 198.730 $ 159.911 $ 38.819 19,53% 2,20%
3040000048 ANGL SFT BTHRM TISS 4 RL 221.587 $ 240.981 $ 213.805 $ 27.175 11,28% 2,66%
3040000139 ANGEL SOFT DLB RL W 4 RL 40.882 $ 111.585 $ 92.663 $ 18.922 16,96% 1,23%
3040001389 ANGL SFT BTH TSS PR 4 RL 172.368 $ 191.577 $ 171.389 $ 20.188 10,54% 2,12%
3600060610 KLNX CTTNL ULTRASFT 4 RL 40.795 $ 95020 $ 83.211 $ 11.809 12,43% 1,05%
3600060655 KLNX COTT ULTRA BAT 4 RL 2.765 $ 4069 $ 3.417 $ 653 16,04% 0,04%
3600061110 KLNX CTNL BTH TISS 4 RL 30.298 $ 43.315 $ 35.887 $ 7.428 17,15% 0,48%
3600061115 KLNX CTNL BTH TSS D 4 RL 125.006 $ 291.915 $ 252.345 $ 39.570 13,56% 3,23%
3600061225 KLEENEX BT DBL ROLL 4 RL 20.189 $ 48.116 $ 40.649 $ 7.467 15,52% 0,53%
3600061335 KLNX DBL BTHRM TISS 4 RL 92.347 $ 209.199 $ 177.382 $ 31.816 15,21% 2,31%
3600061375 KLNX D R ASST BATH 4 RL 18.576 $ 41.519 $ 38.270 $ 3.248 7,82% 0,46%
3600061385 KLNX BATH PRINTS 4 4 RL 15.552 $ 34.577 $ 31.948 $ 2.629 7,60% 0,38%
3600061399 KLNX D R WHT BATH S 4 RL 15.336 $ 34.028 $ 31.371 $ 2.656 7,81% 0,38%
3700060103 CHARMIN ULTRA WHITE 4 RL 83.261 $ 114.280 $ 94.724 $ 19.556 17,11% 1,26%
3700060172 CHARMIN DBL ROLL WH 4 RL 89.050 $ 228.590 $ 194034 $ 34.557 15,12% 2,53%
3700060174 CHARMIN ULTRA DBL R 4 RL 89.496 $ 282.284 $ 238.653 $ 43.631 15,46% 3,12%
3700060511 CHARMIN PLUS TISS U 4 RL 107.568 $ 134.395 $ 113.550 $ 20.846 15,51% 1,49%
4200010500 NORTHERN WET 4 RL 46.109 $ 53081 $ 46.201 $ 6.880 12,96% 0,59%
4200013100 NRTHRN TISSUE WHITE 4 RL 144.230 $ 145.859 $ 137.036 $ 8.823 6,05% 1,61%
4200013700 NRTHRN TISS PRINTS 4 RL 118.944 $ 134.423 $ 117.935 $ 16.488 12,27% 1,49%
4200016000 QULTD NRTHRN ULTR W 4 RL 93.571 $ 132.819 $ 109.259 $ 23.559 17,74% 1,47%
4200075451 NICE N SOFT BTHRM WHT 4 RL 168.854 $ 171.629 $ 150.508 $ 21.120 12,31% 1,90%
4200075453 NICE N SOFT 9THRM TISS PAST 4 RL 84.557 $ 87.493 $ 76.365 $ 11.128 12.72% 0,97%
5400044700 SCOTTISSUE 9ATH WHT 4 RL 167.551 $ 444.909 $ 373.455 $ 71.454 16,06% 4,92%
5400044780 SCOTT 9TH TISS 8LUI 4 RL 58.363 $ 163.298 $ 133.161 $ 30.136 18,45% 1,80%
5400048040 COTTONELLE TISS HYP 4RL 51.581 $ 59.813 $ 53.118 $ 6.695 11,19% 0,66%
7331013205 GREEN FOREST 8ATH T 4 RL 73094 $ 84.463 $ 73.086 $ 11.377 13,47% 0,93%
7331013617 SOFT N GNTL WHT 2PL 4 RL 269.510 $ 277.515 $ 242.775 $ 34.7 40 12,52% 3,07%
7331013618 SOFT N GENTLE 8TH 8 4 RL 122.054 $ 129.207 $ 114.859 $ 14.347 11,10% 1,43%

Tolal4 RolI 3.312.958 $ 4.664.185 $ 3.992.300 $ 671.885 14,41% 51,54%1---
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ANEXO 111- DADOS INTERNOS FINANCEIROS ESCANEADOS DO CELTICS POR TAMANHO- 52 Semanas terminando em 06/99

Código Descrição Tam % do Lucro % de Unido c'm % Vendas Pmm. % Unido Prom. pm% f'nJm. \\ EI% I;~I~~I,
1111199912 Celtic BATHRM TI55 WHT 4 RL 0,20% 0,77% 0,03 92,09% 94,30% 10,14% 24,49%
1111199913 Celtic 8TH TI55 2PLY W 4 RL 5,76% 10,76% 0,90 85,11% 88,4()O/o 16,09% 29,31%
1111199914 Celtic BATH TI55UE 2PL 4 RL 2,75% 4,65% 0,43 75,37% 79,90% 17,24% 26,55%
3040000048 ANGL SFT BTHRM TISS 4RL 1,92% 4,78% 0,30 80,24% 86,4()O/o 8,91% 20,89%
3040000139 ANGEL 50FT DLB RL W 4 RL 1,34% 0,88% 0,21 28,34% 38,10% 11,82% 18,99%
3040001389 ANGL SFT BTH TS5 PR 4 RL 1,43% 3,72% 0,22 66,31% 75,20% 7,14% 17,22%
3600060610 KLNX CTTNL ULTRA5FT 4RL 0,84% 0,88% 0,13 42,18% 45,70% 7,91% 15,73%
3600060655 KLNX COTT ULTRA BAT 4RL 0,05% 0,06% 0,01 15,41% 21,20"10 10,28% 17,09%
3600061110 KLNX CTNL BTH TI5S 4 Rl 0,53% 0,65% 0,08 17,17% 23,60"/0 9,62% 18,71%
3600061115 KLNX CTNL BTH TS5 D 4 RL 2,80% 2,70% 0,44 60,02% 65,80"/0 8,92% 20,51%
3600061225 KLEENEX BT DBL ROLL 4 RL 0,53% 0,44% 0,08 51,24% 56,80% 9,77% 21,56%
3600061335 KlNX DBl BTHRM TI55 4 RL 2,25% 1,99% 0,35 70,88% 76,10"10 13,27% 19,93%
3600061375 KlNX D R AS5T BATH 4 RL 0,23% 0,40% 0,04 7,88% 8,90"/0 1,01% 8,41%
3600061385 KlNX BATH PRINTS 4 4 RL 0,19% 0,34% 0,03 11,67% 13,10"10 1,52% 8,41%
3600061399 KLNX D R WHT BATH 5 4 RL 0,19% 0,33% 0,03 10,76% 12,00% 2,51% 8,44%
3700060103 CHARMIN ULTRA WHITE 4 RL 1,38% 1,80% 0,22 35,25% 44,80% 12,04% 19,88%
3700060172 CHARMIN DBL ROLL WH 4 RL 2,45% 1,92% 0,38 57,60% 66,30"/0 11,66% 19,81%
3700060174 CHARMIN ULTRA DBL R 4 RL 3,09% 1,93% 0,48 12,85% 17,70"/0 12,66% 15,87%
3700060511 CHARMIN PLUS TIS5 U 4 RL 1,48% 2,32% 0,23 48,58% 60,10% 10,89% 19,88%
4200010500 NORTHERN WET 4 RL 0,49% 1,00% 0,08 57,70% 67,10"10 9,09% 18,24%
4200013100 NRTHRN TI55UE WHITE 4 RL 0,62% 3,11% 0,10 74,69% 82,10"/0 2,17% 17,48%
4200013700 NRTHRN TI55 PRINT5 4 RL 1,17% 2,57% 0,18 62,55% 71,40% 9,09% 17,57%
4200016000 QULTO NRTHRN ULTR W 4 RL 1,67% 2,02% 0,26 10,46% 14,70"10 2,97% 19,46%
4200075451 NICE N 50FT BTHRM WHT 4 RL 1,49% 3,65% 0,23 74,71% 79,10% 10,42% 17,89%
4200075453 NICE N 50FT BTHRM TI55 PA5T 4 RL 0,79% 1,83% 0,12 81,07% 85,60"10 11,22% 19,12%
5400044700 5COTTI55UE BATH WHT 4 RL 5,06% 3,62% 0,79 37,03% 43,70% 8,44% 20,54%
5400044780 5COTT BTH TI55 BLUI 4 RL 2,13% 1,26% 0,33 19,69% 24,60% 11,61% 20,13%
5400048040 COTTONELLE TISS HYP 4RL 0,47% 1,11% 0,07 74,60% 80,10% 8,33% 19,59%
7331013205 GREEN FOREST BATH T 4 RL 0,81% 1,58% 0,13 33,78% 42,90% 7,69% 16,42%

~331013617 SOFT N GNTL WHT 2PL 4 RL 2,46% 5,82% 0,38 77,38% 83,00% 10,42% 19,71%
7331013618 SOFT N GENTLE BTH B 4 RL 1,02% 2,64% 0,16 82,53% 86,50% 9,90% 16,79%1--

Tolal4 Rol! 47,55% 71,53% 7,42 56,11% 69,40% 10,88% 18,92%
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ANEXO 111- DADOS INTERNOS FINANCEIROS ESCANEADOS DO CELncs POR TAMANHO- 52 Semanas terminando em 06/99

Código Desc~ão Tam Emba. UnidoProm Venda Prom. Custo Prom. UnidoReg. Venda Reg. Custo Reg.
3040000069 ANGEL SOFT BATH TIS 6 RL 16 3079 $ 5.819 $ 4.896 6.790 $ 15.888 $ 12.629
3600060620 KLNX COTT ULTRASFT 6 RL 8 2255 $ 6.631 $ 5.864 12.202 $ 47.101 $ 37.705
3600061775 KLNX CNTL BTH TIS W 6RL 8 6129 $ 17.712 $ 16.915 37.647 $ 150.966 $ 119.719
3700060203 CHARMIN 6 ROLL PLUS 6RL 16 12161 $ 24.200 $ 20.308 95.455 $ 199.502 $ 160.365
3700060452 CHARMN TISS FREE WH 6RL 16 8147 $ 16.213 $ 13.525 74.989 s 156.726 $ 125.231
4200010800 NORTHERN WET OR DRY 6RL 16 6 $ 11 $ 10 244 $ 534 $ 437
4200014800 NRTHRN QUIL TED FREE 6RL 16 9790 $ 19.678 $ 16.545 32047 $ 70.183 $ 54.800
5400048000 COTTONELLE TISS WIB 6 RL 16 2003 $ 3.965 $ 3.404 7.444 $ 17.046 $ 13.324

Total 6 RolI 43569 $ 94.229 $ 81.466 266.818 $ 657.946 $ 524.210

3040000130 CRNET BTH TSSUE 8RL 10 o 3.936 $ 14.240 $ 11.102

3040000124 ANGEL SOFT 420CT JU 9 RL 5 3545 $ 15.919 s 14004 4.681 $ 24.480 $ 19.331
3600061900 KLNX PREM BTHRM TIS 9RL 5 6653 $ 30071 $ 26.345 5.227 $ 28.541 $ 22.372
3700060303 CHARMIN ULTRA WHITE 9RL 5 29492 $ 134.777 $ 116.197 32.206 $ 179.067 $ 137.521
3700060311 CHARMIN 450CT ROLL 9RL 5 38090 $ 174.451 $ 149.312 27.244 $ 152.296 $ 116.333
4200014900 NRTHRN BIG ROLL TIS 9RL 5 16257 $ 69.744 $ 60.477 14.475 s 72.663 $ 58.333
4200016100 QULTO NRTHRN ULTR W 9 RL 5 6342 $ 26.826 $ 24036 8.580 $ 44.274 $ 33.977

Total 9 RolI 100379 $ 451.787 $ 390.371 92.413 $ 501.320 $ 387.868

Total 2852935 $ 4.484.834 $ 3.981.460 1.778.574 $ 4.565.162 $ 3.655.583
Total 1 RolI 4525 s 2.217 $ 2082 136.883 s 94.449 $ 83.499
Total 4 RolI 2299198 $ 2.617.156 s 2.332.496 1.013.760 $ 2047.028 $ 1.659.803
Total 6 Roll 43569 $ 94.229 $ 81.466 266.818 $ 657.946 $ 524.210
Total 8 Roll o 3.936 $ 14.240 $ 11.102
Total 9 RolI 100379 $ 451.787 $ 390.371 92.413 $ 501.320 $ 387.868
Total 12 RolI 368619 $ 1.109.609 $ 934.628 202.151 $ 820.453 $ 632.688
Total 24 RolI 36645 s 209.836 s 240.417 62.613 $ 429.726 $ 356.412
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ANEXO 111- DADOS INTERNOS FINANCEIROS ESCANEADOS DO CELTICS POR TAMANHO- 52 Semanas terminando em 06/99

Código Descrição Tam UnidoTot. Venda Total Custo Total Lucro Margem % % de Vendas
3040CXXJ069ANGEL SOFT BATH TIS 6RL 9.869 $ 21.707 $ 17.525 $ 4.183 19,27% 0,24%
3600060620 KLNX COTT ULTRASFT 6RL 14.458 $ 53.731 $ 43.569 $ 10.163 18,91% 0,59%
3600061775 KLNX CNTL BTH TIS W 6 RL 43.776 $ 168.678 $ 136.634 $ 32.044 19,00% 1,86%
3700060203 CHARMIN 6 ROL L PLUS 6 RL 107.616 $ 223.701 $ 180.673 $ 43.028 19,23% 2,47%
3700060452 CHARMN TISS FREE WH 6RL 83.136 $ 172.940 $ 138.756 $ 34.184 19,77% 1,91%
4200010800 NORTHERN WET OR DRY 6 RL 250 $ 545 $ 446 $ 99 18,21% 0,01%
4200014800 NRTHRN QUIL TED FREE 6 RL 41.837 $ 89.860 $ 71.345 $ 18.515 20,60% 0,99%
5400048000 COTTONELLE TISS WIB 6 RL 9.446 $ 21.011 $ 16.729 $ 4.283 20,38% 0,23%

Tolal6 RolI 310.387 $ 752.175 $ 605.676 $ 146.499 19,48% 8,31%

3040000130 CRNET BTH TSSUE 8 RL 3.936 $ 14.240 $ 11.102 $ 3.138 22,04% 0,16%

3040000124 ANGEL SOFT 420CT JU 9 RL 8.226 $ 40.398 $ 33.335 $ 7.063 17,48% 0,45%
3600061900 KLNX PREM BTHRM TIS 9 RL 11.880 $ 58.611 $ 48.718 $ 9.894 16,88% 0,65%
3700060303 CHARMIN ULTRA WHITE 9 RL 61.698 $ 313.844 $ 253.718 $ 60.126 19,16% 3,47%
3700060311 CHARMIN 450CT ROLL 9RL 65.334 $ 326.746 $ 265.645 $ 61.102 18,70% 3,61%
4200014900 NRTHRN BIG ROL L TIS 9RL 30.732 $ 142.407 $ 118.810 $ 23.597 16,57% 1,57%
4200016100 QUL TO NRTHRN ULTR W 9 RL 14.922 $ 71.100 $ 58.013 $ 13.087 18,41% 0,79%

Tolal9 RolI 192.792 $ 953.107 $ 778.239 $ 174.868 18,35% 10,53%

Total 4.631.509 $ 9.049.996 $ 7.637.043 $ 1.412.953 15,61% 100,00%
Total 1 Roll 141.408 $ 96.667 $ 85.580 $ 11.086 11,47% 1,07%
Total 4 RolI 3.312.958 $ 4.664.185 $ 3.992.300 $ 671.885 14,41% 51,54%
Total 6 RolI 310.387 $ 752.175 $ 605.676 $ 146.499 19,48% 8,31%
Total 8 RolI 3.936 $ 14.240 $ 11.102 $ 3.138 22,04% 0,16%
Total 9 RolI 192.792 $ 953.107 $ 778.239 $ 174.868 18,35% 10,53%
Total 12 RolI 570.770 $ 1.930.061 $ 1.567.316 $ 362.745 18,79% 21,33%1----

99.258 $ 639.562 $ 596.829 $ 42.733 6,68% 7,07%Total 24 RolI
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ANEXO 111- DADOS INTERNOS FINANCEIROS ESCANEADOS DO CELTICS POR TAMANHO- 52 Semanas terminando em 06/99

Código Descr1Yão Tam % do Lucro % de Unido CTM % Vendas Prom. % Unido Prom. MB% Prom. MB% Reg.
3040000069 ANGEL SOFT BATH TIS 6 RL 0,30% 0,21% 0,05 26,81% 31,20% 15,87% 20,51%
3600060620 KLNX COTT ULTRASFT 6 RL 0,72% 0,31% 0,11 12,34% 15,60% 11,56% 19,95%
3600061775 KLNX CNTL BTH TIS W 6 RL 2,27% 0,95% 0,35 10,50% 14,00% 4,50% 20,70%
3700060203 CHARMIN 6 ROLL PLUS 6 RL 3,05% 2,32% 0,48 10,82% 11,30% 16,08% 19,62%
3700060452 CHARMN TISS FREE WH 6 RL 2,42% 1,80% 0,38 9,38% 9,80% 16,58% 20,10%
4200010800 NORTHERN WET OR DRY 6 RL 0,01% 0,01% 0,00 2,09% 2,30% 15,58% 18,26%
4200014800 NRTHRN QUIL TED FREE 6 RL 1,31% 0,90% 0,20 21,90% 23,40% 15,92% 21,92%
5400048000 COTTONELLE TISS WfB 6 RL 0,30% 0,20% 0,05 18,87% 21,20% 14,14% 21,83%

Total 6 RolI 10,37% 6,70% 1,62 12,53% 14,04% 13,54% 20,33%

3040000130 CRNET BTH TSSUE 8 RL 0,22% 0,08% 0,03 0,00% 0,00% #DIV/O! 22,04%

3040000124 ANGEL SOFT 420CT JU 9RL 0,50% 0,18% 0,08 39,40% 43,10% 12,03% 21,03%
3600061900 KLNX PREM BTHRM TIS 9RL 0,70% 0,26% 0,11 51,31% 56,00% 12,39% 21,61%
3700060303 CHARMIN ULTRA WHITE 9RL 4,26% 1,33% 0,66 42,94% 47,80% 13,79% 23,20%
3700060311 CHARMIN 450CT ROLL 9RL 4,32% 1,41% 0,68 53,39% 58,30% 14,41% 23,61%
4200014900 NRTHRN BIG ROL L TIS 9 RL 1,67% 0,66% 0,26 48,97% 52,90% 13,29% 19,72%
4200016100 QUL TO NRTHRN ULTR W 9 RL 0,93% 0,32% 0,14 37,73% 42,50% 10,40% 23,26%

Total 9 RolI 12,38% 4,16% 1,93 47,40% 52,07% 13,59% 22,63%

Total 100,00% 100,00% 15,61 49,56% 61,60% 11,22% 19,92%
Total 1 RolI 0,78% 3,05% 0,12 2,29% 3,20"10 6,12% 11,59%
Total 4 RolI 47,55% 71,53% 7,42 56,11% 69,40"/. 10,88% 18,92%
Total 6 RolI 10,37% 6,70% 1,62 12,53% 14,04% 13,54% 20,33%
Total 8 RolI 0,22% 0,08% 0,03 0,00% 0,00% #DIV/OI 22,04%
Total 9 RolI 12,38% 4,16% 1,93 47,40"/. 52,07% 13,59% 22,63%
Total 12 RolI 25,67% 12,32% 4,01 57,49% 64,58% 15,77% 22,89%
Total 24 RolI 3,02% 2,14% 0,47 32,81% 36,92% -14,57% 17,06%
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ANEXO IV - DADOS INTERNOS DE ESTOQUE ESCANEADOS DO CELTICS POR TAMANHO - 52 Semanas terminando em 06/99

NOME Tam. Fabricante Descr. B !Embalagerr Capacidade Med. Mov.Sem/Lol Preço Unit Custo Unit
SCOTT BATHROOM TISS 1 SCOTT PAPER SCOTT 80 120 33.16 0,68 0,60

CELTIC BATH 2-PLY BLUE 4 ROLL 4 MARCA PRÓPRIA CELTICS 24 30 47,37 0,95 0,74
CELTICS BATH 2-PLY ASST. 4 ROLL 4 MARCA PRÓPRIA CELTICS 24 30 51,81 0,95 0,74
CELTICS BATH 2-PLY WHITE 4 ROLL 4 MARCA PRÓPRIA CELTICS 24 45 158,37 0,97 0,74
CHARMIN BATH 1-PLY WHITE 4 ROLL 4 PROCTER ANO GAMBLE CHARMIN 24 20 39,69 1,20 0,96
CHARMIN ULTRA 2-PLY WHITE 4 ROLL 4 PROCTER ANO GAMBLE CHARMIN 24 20 26,97 1,19 0,97
FMLY SCOTT BATH 1-PLY PRINT 4 RL 4 SCOTT PAPER FAMIL Y SCOTT 24 20 78,78 0,94 0,68
GREEN FOREST BATH WHITE 4 ROLL 4 FORT HOWARO GREEN FOREST 24 20 48,08 0,97 0,68
MO BATH 2-PLY ASST. 4 ROLL 4 GEORGIA PACIFIC MO 24 20 59,29 1,05 0,87
MO KIOS PRINTS 4 ROLL 4 GEORGIA PACIFIC MO 24 20 28,28 1,05 0,88
NICE N SOFT 1-PLY WHITE 4 ROLL 4 JAMES RIVER NICE-N-SOFT 24 30 28,08 1,04 0,76
NICE N SOFT BATH 2-PLY ASST. 4 ROLL 4 JAMES RIVER NICE-N-SOFT 24 30 33,43 1,10 0,97
NORTHERN BATH 2-PLY ASST. 4 ROLL 4 JAMES RIVER NORTHERN 24 20 15,96 1,18 0,96
NORTHERN BATH 2-PLY PRINT 4 ROLL 4 JAMES RIVER NORTHERN 24 20 25,55 1,18 0,93
QUILTED NORTH BATH PRINT-2 PLY-4f330 4 JAMES RIVER NORTHERN 24 30 21,61 1,16 0,93
SCOTT 1000 SHEET 4 ROLL 4 SCOTT PAPER SCOTT 18 20 21,21 2,49 1,94
SOFT-N-GENTLE BATH ASST. 4 ROLL 4 FORT HOWARO SOFT -N-GENTLE 24 20 25,05 0,96 0,67
TOTAL 4CT 395 709,53

CELTICS BATH 1-PLY BEIGE 6 ROLL 6 MARCA PRÓPRIA CELTICS 16 15 6,77 1,58 0,99
CELTICS BATH 2-PLY WHITE 6 ROLL 6 MARCA PRÓPRIA CELTICS 16 45 75,85 1,59 1,11
CHARMIN 1-PLY COLORS 6 ROLL 6 PROCTER ANO GAMBLE CHARMIN 16 15 9,19 2,03 1,64
CHARMIN 1-PLY FREE-UNSCNT 6 ROLL 6 PROCTER ANO GAMBLE CHARMIN 16 15 15,86 2,03 1,69-CHARMIN ULTRA 2-PLY 6 ROLL 6 PROCTER ANO GAMBLE CHARMIN 16 12 8,59 2,03 1,67
NORTHERN BATH 2-PLY ASST. 6 ROLL 6 JAMES RIVER NORTHERN 16 30 25,76 1,85 1,51
QUIL T NORTHERN BATH 2-PLY PRINT 6 ROL 6 JAMES RIVER NORTHERN 16 30 13,23 1,89 1,45
TOTAL6CT 162 155,24
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ANEXO IV - DADOS INTERNOS DE ESTOQUE ESCANEADOS DO CEL TICS POR TAMANHO - 52 Semanas terminando em 06/99

NOME Tarn, Invest.$ Depos.lLoja Custo Sem, Ext Preço Ex!, Lucro Ext. Lucro Anual Estoque Sq, Ft. lntensld. Estoque
SCOTT BATHROOM TISS 1 $179,00 $19,90 $22,55 $2,65 $137,95 $72,00 4,9 $14,69

CEL TIC BATH 2-PL Y BLUE 4 ROL L 4 $152,00 $35,00 $45,18 $10,18 $529,40 $22,16 2,2 $10,05
CEL TICS BATH 2-PL Y ASST. 4 ROLL 4 $91,00 $38,11 $49,25 $11,14 $579,29 $22,06 2,2 $10,00
CEL TICS BATH 2-PL Y WHITE 4 ROLL 4 $63,00 $117,20 $153,62 $36,42 $1,893,66 $33,30 3,3 $10,07
CHARMIN BATH 1-PLY WHITE 4 ROLL 4 $26,00 $37,95 $47,63 $9,69 $503,67 $19,12 2,2 $8,67
CHARMIN ULTRA 2-PLY WHITE 4 ROLL 4 $117,00 $26,14 $32,06 $5,92 $307,77 $19,39 2,2 $8,72
FMLY SCOTT BATH 1-PLY PRINT 4 RL 4 $57,00 $53,87 $73,87 $20,00 $1.039,89 $13,68 2,2 $6,20
GREEN FOREST BATH WHITE 4 ROLL 4 $35,00 $32,69 $46,75 $14,06 $731,08 $13,60 2,2 $6,17
MO BATH 2-PLY ASST. 4 ROLL 4 $38,00 $51,77 $62,03 $10,26 $533,60 $17,47 2,2 $7,92
MO KIDS PRINTS 4 ROLL 4 $103,00 $24,89 $29,76 $4,88 $253,67 $17,60 2,2 $7,98
NICE N SOFT 1-PLY WHITE 4 ROLL 4 $40,00 $21,36 $29,11 $7,75 $402,83 $22,82 3,3 $6,90
NICE N SOFT BATH 2-PL Y ASST. 4 ROLL 4 $44,00 $32,36 $36,64 $4,28 $222,69 $29,04 3,3 $8,78
NORTHERN BATH 2-PLY ASST. 4 ROLL 4 $23,00 $15,38 $18,80 $3,41 $177,52 $19,28 2,2 $8,74
NORTHERN BATH 2-PL Y PRINT 4 ROLL 4 $78,00 $23,66 $30,07 $6,40 $332,98 $18,52 2,2 $8,40
QUIL TEO NORTH BATH PRINT -2 PLY-4I330 4 $56,00 $20,20 $25,16 $4,96 $257,87 $28,04 3,3 $8,47
SCOTT 1000 SHEET 4 ROLL 4 $38,00 $41,15 $52,83 $11,69 $607,66 $38,80 2,3 $16,93
SOFT-N-GENTLE BATH ASST. 4 ROLL 4 $57,00 $16,77 $24,00 $7,23 $376,04 $13,39 2,2 $6,07
TOTAL 4CT $1.018,00 $588,50 $756,76 $168,26 $8.749,62 $348,27 39,8 $140,07

CELTICS BATH 1-PLY BEIGE 6 ROLL 6 $51,00 $6,68 $10,71 $4,03 $209,55 $14,80 1,6 $9,05
CEL TICS BATH 2-PLY WHITE 6 ROL L 6 $33,00 $84,01 $120,89 $36,88 $1.917,51 $49,84 4,9 $10,17
CHARMIN 1-PLY COLORS 6 ROLL 6 $21,00 $15,09 $18,61 $3,52 $183,29 $24,63 1,6 $15,10
CHARMIN 1-PLY FREE-UNSCNT 6 ROLL 6 $59,00 $26,80 $32,25 $5,45 $283,61 $25,35 1,6 $15,55---
CHARMIN ULTRA 2-PL Y 6 ROLL 6 $133,00 $14,33 $17,43 $3,10 $161,24 $20,03 1,4 $14,36
NORTHERN BATH 2-PLY ASST. 6 ROLL 6 $7,00 $38,77 $47,68 $8,91 $463,23 $45,16 3,3 $13,83
QUIL T NORTHERN BATH 2-PL Y PRINT 6 ROLl 6 $22,00 $19,19 $25,00 $5,81 $301,99 $43,51 3,3 $13,32
TOTAL6CT $326,00 $204,87 $272,57 $67,70 $3.520,42 $223,32 17,7 $91,38
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ANEXO IV - DADOS INTERNOS DE ESTOQUE ESCANEADOS DO CELTICS POR TAMANHO - 52 Semanas terminando em 06/99

NOME Tam. TT $Estoq./Loia Margem% GMROII (prate!.) GMROII (sistema) GMROS DOS Giro (prat.) Giro (sistema)
SCOTT BATHROOM TISS 1 $251 11,76% 2 1 28 25 14 4

CELTIC BATH 2-PLY BLUE 4 ROLL 4 $174 22.54% 24 3 240 4 82 10
CELTlCS BATH 2-PLY ASST. 4 ROLL 4 $113 22,62% 26 5 263 4 90 18
CELTICS BATH 2-PL Y WHITE 4 ROLL 4 $96 23,71% 57 20 572 2 183 63
CHARMIN BATH 1-PLY WHITE 4 ROLL 4 $45 20.34% 26 11 228 4 103 44
CHARMIN ULTRA 2-PLY WHITE 4 ROLL 4 $136 18,46% 16 2 138 5 70 10
FMLY SCOTT BATH 1-PLY PRINT 4 RL 4 $71 27,07% 76 15 471 2 205 40
GREEN FOREST BATH WHITE 4 ROLL 4 $49 30,07% 54 15 331 3 125 35
MO BATH 2-PLY ASST. 4 ROLL 4 $55 16,54% 31 10 242 2 154 49
MO KIOS PRINTS 4 ROLL 4 $121 16,39% 14 2 115 5 74 11
NICE N SOFT 1-PLY WHITE 4 ROLL 4 $63 26,61% 18 6 122 7 49 18
NICE N SOFT BATH 2-PLY ASST. 4 ROLL 4 $73 11.69% 8 3 67 6 58 23
NORTHERN BATH 2-PL Y ASST. 4 ROLL 4 $42 18,16% 9 4 80 9 41 19
NORTHERN BATH 2-PL Y PRINT 4 ROLL 4 $97 21,30% 18 3 151 5 66 13
QUILTED NORTH BATH PRINT-2 PLY-41330 4 $84 19,71% 9 3 78 10 37 12
SCOTT 1000 SHEET 4 ROLL 4 $77 22,12% 16 8 265 7 55 28
SOFT-N-GENTLE BATH ASST. 4 ROLL 4 $70 30,13% 28 5 170 6 65 12
TOTAL 4CT $1.366 22,23% 25 6 220 4 93 22

CELTlCS BATH 1-PLY BEIGE 6 ROLL 6 $66 37,64% 14 3 128 16 23 5
CELTICS BATH 2-PL Y WHITE 6 ROLL 6 $83 30,50% 38 23 391 4 88 53
CHARMIN 1-PLY COLORS 6 ROLL 6 $46 18,94% 7 4 112 11 32 17
CHARMIN 1-PLY FREE-UNSCNT 6 ROLL 6 $84 16,91% 11 3 174 7 55 17
CHARMIN ULTRA 2-PL Y 6 ROLL 6 $153 17,79% 8 1 116 10 37 5
NORTHERN BATH 2-PLY ASST. 6 ROLL 6 $52 18,68% 10 9 142 8 45 39
QUILT NORTHERN BATH 2-PLY PRINT 6 ROL 6 $66 23,23% 7 5 92 16 23 15
TOTAL6CT $549 24,84% 16 6 199 7 50 19
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ANEXO IV - DADOS INTERNOS DE ESTOQUE ESCANEADOS DO CELTICS POR TAMANHO - 52 Semanas terminando em 06/99

NOME Tarn. Vendas/Sqft Lucro/Sqft Espaço linear Espaço em Área Espaço Cúbico
SCOTT BATHROOM TISS 1 5 1 35,28 705,6 21168

CELTIC BATH 2-PLY BLUE 4 ROLL 4 20 5 15,88 317,6 9528
CELTlCS BATH 2-PLY ASST_ 4 ROLL 4 22 5 15,88 317,6 9528
CELTICS BATH 2-PL Y WHITE 4 ROLL 4 46 11 23,82 476,4 14292
CHARMIN BATH 1-PLY WHITE 4 ROLL 4 22 4 15,88 317,6 7304,8
CHARMIN ULTRA 2-PLY WHITE 4 ROLL 4 14 3 16 320 7360
FMLY SCOTT BATH 1-PLY PRINT 4 RL 4 33 9 15,88 317,6 7304,8
GREEN FOREST BATH WHITE 4 ROLL 4 21 6 15,88 317,6 7304,8
MO BATH 2-PL Y ASST _4 ROLL 4 28 5 15,88 317,6 7304,8
MO KIDS PRINTS 4 ROLL 4 13 2 15,88 317,6 7304,8
NICE N SOFT 1-PLY WHITE 4 ROLL 4 9 2 23,82 476,4 10957,2
NICE N SOFT BATH 2-PLY ASST. 4 ROLL 4 11 1 23,82 476,4 10957,2
NORTHERN BATH 2-PL Y ASST. 4 ROLL 4 9 2 15,88 317,6 7304,8
NORTHERN BATH 2-PLY PRINT 4 ROLL 4 14 3 15,88 317,6 7304,8
QUILTEO NORTH BATH PRINT-2 PLY-4I330 4 8 1 23,82 476,4 10957,2
SCOTT 1000 SHEET 4 ROLL 4 23 5 16,5 330 7590
SOFT-N-GENTLE BATH ASST. 4 ROLL 4 11 3 15,88 317,6 7304,8
TOTAL 4CT 19 4 286,58 5731,6 139608

CELTICS BATH 1-PLY BEIGE 6 ROLL 6 7 2 11,77 235,4 7062
CELT ICS BATH 2-PL Y WHITE 6 ROLL 6 25 8 35,28 705,6 21168
CHARMIN 1-PLY COLORS 6 ROLL 6 11 2 11,74 234,8 7044._--+--._-_._-- 1-------- ------.__ .~-- -------- --------
CHARMIN 1-PLY FREE-UNSCNT 6 ROLL 6 20 3 11.74 234,8 7044-- -----_._---- I--------~ -
CHARMIN ULTRA 2-PLY 6 ROLL 6 13 2 10,041 200,82 6024,6
NORTHERN BATH 2-PLY ASST. 6 ROLL 6 15 3 23,52 470,4 14112
QUIL T NORTHERN BATH 2-PLY PRINT 6 ROLl 6 8 2 23,52 470,4 14112
TOTAL6CT 15 4 127,611 2552,22 76566,6
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ANEXO IV - DADOS INTERNOS DE ESTOQUE ESCANEADOS DO CEL TICS POR TAMANHO - 52 Semanas terminando em 06/99

NOME Tam. Fabricante Descr. B Embal~~ Capacidade Med. Mov.Sem/Loj Preço Unit Custo Unlt
CHARMIN SPACEMAKER l-PL Y 8 ROLL 8 PROCTER ANO GAMBLE CHARMIN 12 24 6,57 2,68 2,07

CELTICS BATH 2-PLY BEIGE 9 ROLL 9 MARCA PRÓPRIA CELTICS 8 16 22,52 2,27 1,61
CELTICS MEGA ROLL 2-PLY WHITE 9 ROLL 9 MARCA PRÓPRIA CELTICS 6 16 24,24 3,92 2,69
CHARMIN l-PL Y BIG SQUEEZE 9 ROLL 9 PROCTER ANO GAMBLE CHARMIN 5 8 6,97 5,18 4,03
CHARMIN ULTRA 2-PLY 9 ROLL 9 PROCTER ANO GAMBLE CHARMIN 5 8 6.67 5,40 3,97
GENERIC BATH l-PL Y WHITE 9 ROLL 9 MARCA PRÓPRIA GENERIC 8 16 35,86 1.89 1,33
NICE N SOFT BATH 2-PLY WHITE 9 ROLL 9 JAMES RIVER NICE-N-SOFT 8 8 19,19 2,63 2,15
NORTHERN BIG 9 ROLL 2 PLY 9 JAMES RIVER NORTHERN 5 8 9,80 4,19 3,28.. -
TOTAL9CT 80 125,24

CELTICS BATH WHITE 12 ROLL 12 MARCA PRÓPRIA CELTICS 8 24 91,51 2,23 1,61
CHARMIN 1-PLY WHITE 12 ROLL 12 PROCTER ANO GAMBLE CHARMIN 8 7 10,50 4,05 2,94
MO BATH 2-PLY WHITE 12 ROLL 12 GEORGIA PACIFIC MO 8 14 8,08 3,57 2,66
NORTHERN BATH 2-PLY WHITE 12 RL 12 JAMES RIVER NORTHERN 8 6 15,15 3,52 2,87
TOTAL 12CT 51 125,24

CHARMIN BUNOLE PK 24 PROCTER ANO GAMBLE CHARMIN 4 4 9,66 6,29 7,21
NRTHRN WHT BNOL PK 24 JAMES RIVER NORTHERN 4 4 5,67 6,72 5,34
TOTAL 24CT 8 15,33

TOTAL 840 1170,297
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ANEXO IV - DADOS INTERNOS DE ESTOQUE ESCANEADOS DO CEL TICS POR TAMANHO - 52 Semanas terminando em 06/99

NOME Tam. Invest.$ Depos.lLoja Custo Sem. Ext. Preço Ext. Lucro Ext. Lucro Anual Estoque ~g.Ft. Intensid. Estoque
CHARMIN SPACEMAKER 1·PLY 8 ROLL 8 $17,00 $13,57 $17,60 $4,03 $209,55 $49,62 2,8 $17,79

CELTICS BATH 2·PL Y BEIGE 9 ROLL 9 $150,00 $36,33 $51,21 $14,88 $773,62 $25,81 3,5 $7,34
CELTICS MEGA ROLL 2·PLY WHITE 9 ROLL 9 $22,00 $65,10 $94,93 $29,83 $1.550,92 $42,97 3,8 $11,25
CHARMIN 1·PLY BIG SQUEEZE 9 ROLL 9 $56,00 $28,12 $36,13 $8,01 $416,48 $32,28 1,8 $18,37
CHARMIN ULTRA 2·PL Y 9 ROLL 9 $21,00 $26,48 $36,00 $9,51 $494,74 $31,78 1,9 $16,34
GENERIC BATH 1·PLY WHITE 9 ROLL 9 $11,00 $47,54 $67,74 $20,20 $1.050,40 $21,21 3,5 $6,04
NICE N SOFT BATH 2·PL Y WHITE 9 ROLL 9 $20,00 $41,29 $50,54 $9,25 $481,08 $17,21 1,8 $9,80
NORTHERN BIG 9 ROLL 2 PLY 9 $27,00 $32,14 $41,04 $8,90 $462,70 $26,24 1,9 $13,74
TOTAL9CT $307,00 $277,00 $377,58 $100,58 $5.229,94 $197,51 18,2 $82,89

CELTICS BATH WHITE 12 ROLL 12 $56,00 $147,56 $203,97 $56,41 $2.933,24 $38,70 5,2 $7,43
CHARMIN 1·PLY WHITE 12 ROLL 12 $19,00 $30,88 $42,54 $11,67 $606,61 $20,58 1,7 $12,24
MO BATH 2·PLY WHITE 12 ROLL 12 $26,00 $21,52 $28,86 $7,33 $381,30 $37,29 3,1 $11,85
NORTHERN BATH 2·PLY WHITE 12 RL 12 $32,00 $43,47 $53,36 $9,89 $514,17 $17,22 1,7 $9,92
TOTAL 12CT $133,00 $243,43 $328,72 $85,29 $4.435,32 $113,79 11,8 $41,44

CHARMIN BUNOLE PK 24 $141,00 $69,65 $60,76 $8,89 $462,13 $28,84 1,7 $17,16
NRTHRN WHT BNOL PK 24 $89,00 $30,28 $38,10 $7,82 $406,88 $21,36 1,7 $12,71
TOTAL 24CT $230,00 $99,93 $98,86 ·$1,06 ·$55,26 $50,20 $3,36 $29,87

TOTAL $2.210,00 1447,19 1874,65 427,45 22227,54 1054,71 98,56 418,14

Página 6



ANEXO IV - DADOS INTERNOS DE ESTOQUE ESCANEADOS DO CEL TICS POR TAMANHO - 52 Semanas terminando em 06/99

NOME Tam. TT $Estoq.lLoja Margem% GMROII (pratel.) GM ROU(sistema) GMROS DOS Giro (prat.) Giro (sistema)
CHARMIN SPACEMAKER 1-PLY 8 ROLL 8 $67 22,89% 4 3 75 26 14 11

CELTICS BATH 2-PL Y BEIGE 9 ROLL 9 $176 29,05% 30 4 220 5 73 11
CEL TICS MEGA ROL L 2-PLY WHITE 9 ROLL 9 $65 31,42% 36 24 406 5 79 52
CHARMIN 1-PLY BIG SQUEEZE 9 ROLL 9 $88 22,17% 13 5 237 8 45 17
CHARMIN ULTRA 2-PLY 9 ROL L 9 $53 26,43% 16 9 254 8 43 26
GENERIC BATH 1-PLY WHITE 9 ROLL 9 $32 29,82% 50 33 299 3 117 77
NICE N 50FT BATH 2-PLY WHITE 9 ROLL 9 $37 18,31% 28 13 274 3 125 58
NORTHERN BIG 9 ROLL 2 PLY 9 $53 21,68% 18 9 242 6 64 31
TOTAL9CT $505 26,64% 26 10 287 4 81 29

CELTlCS BATH WHITE 12 ROLL 12 $95 27,66% 76 31 563 2 198 81
CHARMIN 1-PLY WHITE 12 ROLL 12 $40 27,42% 29 15 361 5 78 41
MO BATH 2-PLY WHITE 12 ROLL 12 $63 25,41% 10 6 121 12 30 18
NORTHERN BATH 2-PL Y WHITE 12 RL 12 $49 18,53% 30 10 296 3 131 46
TOTAL 12CT $247 25,95% 39 18 377 3 128 51

CHARMIN BUNOLE PK 24 $170 -14,63% -16 -3 -275 3 126 21
NRTHRN WHT BNDL PK 24 $110 20,54% 19 4 242 5 74 14
TOTAL 24CT $280,20 -1,07% -1 O -16 4 100 19

-- t-r-

TOTAL 3264,71 0,23 21,07 6,81 225,51 5,02 72,45 23,05
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ANEXO IV - DADOS INTERNOS DE ESTOQUE ESCANEADOS DO CEL TICS POR TAMANHO - 52 Semanas terminando em 06/99

NOME Tam. VendaslSqft Lucrol~ft E~a.yo Linear Espaço em Área Espaço Cúbico
CHARMIN SPACEMAKER 1·PLY 8 ROLL 8 6 1 20,082 401,64 12049,2

CELTICS BATH 2·PLY BEIGE 9 ROLL 9 15 4 25,3 506 15180
CEL TICS MEGA ROL L 2·PLY WHITE 9 ROLL 9 25 8 27,5 550 16500
CHARMIN 1·PLY BIG SQUEEZE 9 ROLL 9 21 5 12,65 253 7590
CHARMIN ULTRA 2·PL Y 9 ROLL 9 19 5 14 280 8400
GENERIC BATH 1·PLY WHITE 9 ROLL 9 19 6 25,3 506 15180
NICE N SOFT BATH 2·PLY WHITE 9 ROLL 9 29 5 12,65 253 7590
NORTHERN BIG 9 ROLL 2 PLY 9 21 5 13,75 275 8250
TOTAL 9CT 21 6 131,15 2623 78690

CELTlCS BATH WHITE 12 ROLL 12 39 11 37,5 750 22500
CHARMIN 1·PLY WHITE 12 ROLL 12 25 7 12,1 242 7260
MO BATH 2·PL Y WHITE 12 ROLL 12 9 2 22,664 453,28 13598,4
NORTHERN BATH 2·PL Y WHITE 12 RL 12 31 6 12,5 250 7500
TOTAL 12CT 28 7 84,764 1695,28 50858,4

CHARMIN BUNOLE PK 24 36 ·5 12,1 242 7260
NRTHRN WHT BNOL PK 24 23 5 12,1 242 7260
TOTAL 24CT 29 o 24,2 484 14520

---_._--_._ ..._ ..__ .. ---- ._------- r---- --------.::-:::-::= -------
t--- 393460,20TOTAL 19,02 4,34 709,67 14193,34
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ANEXO V - DADOS INTERNOS DE ESTOQUE ESCANEADOS DO CEL TlCS POR FABRICANTE - 52 Semanas terminando em 06/99

Nome Tam Fabricante Emb. Capacid. Movimento Preço Custo Inv. Depósito Custo Sem. Venda
em Unido Unitário Unitário /loja Ext. Ext.

CELTIC BATH 2-PL Y BLUE 4 ROLL 4 MARCA PROPRIA 24 30 47,37 0,95 0,74 152 35,00 45,18
CELTICS BATH 1-PLY BEIGE 6 ROLL 6 MARCA PROPRIA 16 15 6,77 1,58 0,99 51 6,68 10,71
CELTICS BATH 2-PLY ASST. 4 ROLL 4 MARCA PROPRIA 24 30 51,81 0,95 0,74 91 38,11 49,25
CELTlCS BATH 2-PL Y BEIGE 9 ROLL 9 MARCA PROPRIA 8 16 22,52 2,27 1,61 150 36,33 51,21
CELTlCS BATH 2-PLY WHITE 4 ROLL 4 MARCA PROPRIA 24 45 158,37 0,97 0,74 63 117,20 153,62
CELTlCS BATH 2-PL Y WHITE 6 ROLL 6 MARCA PROPRIA 16 45 75,85 1,59 1,11 33 84,01 120,89
CELTlCS BATH WHITE 12 ROLL 12 MARCA PROPRIA 8 24 91,51 2,23 1,61 56 147,56 203,97
CELTlCS MEGA ROLL 2-PL Y WHITE 9 ROLL 9 MARCA PROPRIA 6 16 24,24 3,92 2,69 22 65,10 94,93
CHARMIN 1-PLY BIG SQUEEZE 9 ROLL 9PROCTERANOGAMBLE 5 8 6,97 5,18 4,03 56 28,12 36,13
CHARMIN 1-PLY COLORS 6 ROLL 6 PROCTER ANO GAMBLE 16 15 9,19 2,03 1,64 21 15,Q9 18,61
CHARMIN 1-PLY FREE-UNSCNT 6 ROLL 6 PROCTER ANO GAMBLE 16 15 15,86 2,03 1,69 59 26,80 32,25-CHARMIN 1-PLY WHITE 12 ROLL 12 PROCTER ANO GAMBLE 8 7 10,50 4,05 2,94 19 30,88 42,54
CHARMIN BATH 1-PLY WHITE 4 ROLL 4 PROCTER ANO GAMBLE 24 20 39,69 1,20 0,96 26 37,95 47,63
CHARMIN BUNOLE PK 24 PROCTER ANO GAMBLE 4 4 9,66 6,29 7,21 141 69,65 60,76
CHARMIN SPACEMAKER 1-PLY 8 ROLL 8 PROCTER ANO GAMBLE 12 24 6,57 2,68 2,07 17 13,57 17,60
CHARMIN ULTRA 2-PL Y 6 ROLL 6 PROCTER ANO GAMBLE 16 12 8,59 2,03 1,67 133 14,33 17,43
CHARMIN ULTRA 2-PL Y 9 ROLL 9 PROCTER ANO GAMBLE 5 8 6,67 5,40 3,97 21 26,48 36,00
CHARMIN ULTRA 2-PL Y WHITE 4 ROLL 4 PROCTER ANO GAMBLE 24 20 26,97 1,19 0,97 117 26,14 32,06
FMLY SCOTI BATH 1-PL Y PRI NT 4 RL 4 SCOTIPAPER 24 20 78,78 0,94 0,68 57 53,87 73,87
GENERIC BATH 1-PLY WHITE 9 ROLL 9 MARCA PROPRIA 8 16 35,86 1,89 1,33 11 47,54 67,74
GREEN FOREST BATH WHITE 4 ROLL 4 FORT HOWARO 24 20 48,08 0,97 0,68 35 32,69 46,75
MO BATH 2-PLY ASST. 4 ROLL 4 GEORGIA PACIFIC 24 20 59,29 1,05 0,87 38 51,77 62,03
MO BATH 2-PLYWHITE 12 ROLL 12 GEORGIA PACIFIC 8 14 8,08 3,57 2,66 26 21,52 28,86
MO KIOS PRINTS 4 ROLL 4 GEORGIA PACIFIC 24 20 28,28 1,05 0,88 103 24,89 29,76
NICE N SOFT 1-PLY WHITE 4 ROLL 4 JAMES RIVER 24 30 28,08 1,04 0,76 40 21,36 29,11
NICE N SOFT BATH 2-PL Y ASST. 4 ROLL 4 JAMES RIVER 24 30 33,43 1,10 0,97 44 32,36 36,64
NICE N SOFT BATH 2-PL Y WHITE 9 ROLL 9 JAMES RIVER 8 8 19,19 2,63 2,15 20 41,29 50,54
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ANEXO V - DADOS INTERNOS DE ESTOQUE ESCANEADOS DO CEL TICS POR FABRICANTE - 52 Semanas terminando em 06/99

Nome Lucro Lucro Estoque $ ~. Ft. Itens TI $ Estoque Margem % GMROI GMROI
Ext. Anual Estoque /Loja sistema

CEL TIC BATH 2-PL Y BLUE 4 ROLL 10,18 529,40 22,16 2,21 10,05 174 22,54% 23,89 3,04
CELTICS BATH 1-PLY BEIGE 6 ROLL 4,03 209,55 14,80 1,63 9,05 66 37,64% 14,16 3,18
CELTICS BATH 2-PLY ASST. 4 ROLL 11,14 579,29 22,Q6 2,21 10,00 113 22,62% 26,25 5,12
CELTICS BATH 2-PLY BEIGE 9 ROLL 14,88 773,62 25,81 3,51 7,34 176 29,05% 29,98 4,40
CELTICS BATH 2-PLY WHITE 4 ROLL 36,42 1893,66 33,30 3,31 10,07 96 23,71% 56,86 19,66
CELTlCS BATH 2-PL Y WHITE 6 ROLL 36,88 1917,51 49,84 4,90 10,17 83 30,50% 38,47 23,15
CELTlCS BATH WHITE 12 ROLL 56,41 2933,24 38,70 5,21 7,43 95 27,66% 75,79 30,97
CELTlCS MEGA ROLL 2-PL Y WHITE 9 ROLL 29,83 1550,92 42,97 3,82 11,25 65 31,42% 36,09 23,87
C HARMI N 1-PL Y BIG SQUEEZE 9 ROLL 8,01 416,48 32,28 1,76 18,37 88 22,17% 12,90 4,72
CHARMIN 1-PLY COLORS 6 ROLL 3,52 183,29 24,63 1,63 15,10 46 18,94% 7,44 4,02
CHARMIN 1-PLY FREE-UNSCNT 6 ROLL 5,45 283,61 25,35 1,63 15,55 84 16,91% 11,19 3,36
CHARMIN 1-PLY WHITE 12 ROLL 11,67 606,61 20,58 1,68 12,24 40 27,42% 29,48 15,33
CHARMIN BATH 1-PL Y WHITE 4 ROLL 9,69 503,67 19,12 2,21 8,67 45 20,34% 26,34 11,16
CHARMIN BUNOLE PK -8,89 -462,13 28,84 1,68 17,16 170 -14,63% -16,02 12,72)
CHARMIN SPACEMAKER 1-PLY 8 ROLL 4,03 209,55 49,62 2,79 17,79 67 22,89% 4,22 3,15
CHARMIN ULTRA 2-PLY 6 ROLL 3,10 161,24 20,03 1,39 14,36 153 17,79% 8,05 1,05
CHARMIN ULTRA 2-PLY 9 ROLL 9,51 494,74 31,78 1,94 16,34 53 26,43% 15,57 9,37
CHARMIN ULTRA 2-PLY WHITE 4 ROLL 5,92 307,77 19,39 2,22 8,72 136 18,46% 15,88 2,26
FMLY SCOTI BATH 1-PLY PRINT 4 RL 20,00 1039,89 13,68 2,21 6,20 71 27,07% 76,03 14,71
GENERIC BATH 1-PLY WHITE 9 ROLL 20,20 1050,40 21,21 3,51 6,04 32 29,82% 49,51 32,61
GREEN FOREST BATH WHITE 4 ROLL 14,06 731,08 13,60 2,21 6,17 49 30,07% 53,75 15,04
MO BATH 2-PL Y ASST. 4 ROLL 10,26 533,60 17,47 2,21 7,92 55 16,54% 30,55 9,62
MO BATH 2-PLY WHITE 12 ROLL 7,33 381,30 37,29 3,15 11,85 63 25,41 % 10,22 6,02
MO KIOS PRINTS 4 ROLL 4,88 253,67 17,60 2,21 7,98 121 16,39% 14,41 2,10
NICE N SOFT 1-PL Y WHITE 4 ROLL 7,75 402,83 22,82 3,31 6,90 63 26,61% 17,65 6,41
NICE N SOFT BATH 2-PLY ASST. 4 ROLL 4,28 222,69 .29,04 3,31 8,78 73 11,69% 7,67 3,05
NICE N SOFT BATH 2-PLY WHITE 9 ROLL 9,25 481,08 17,21 1,76 9,80 37 18,31% 27,95 12,93
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ANEXO V - DADOS INTERNOS DE ESTOQUE ESCANEADOS DO CELTICS POR FABRICANTE - 52 Semanas terminando em 06/99

Nome GMROS DOS Giro Giro do Vendas Lucro Espaço Espaço Espaço
sistema /Sgtt ISQft Linear em Area Cúbico

CELTIC BATH 2-PL Y BLUE 4 ROLL 240,03 4,43 82,11 10,45 20,48 4,62 15,88 317,6 9528
CELTICS BATH 1-PLY BEIGE 6 ROLL 128,19 15,52 23,46 5,28 6,55 2,47 11,77 235,4 7062
CELTICS BATH 2-PLY ASST. 4 ROLL 262,65 4,05 89,81 17,53 22,33 5,05 15,88 317,6 9528
CELTICS BATH 2-PLY BEIGE 9 ROLL 220,16 4,97 73,20 10,75 14,57 4,23 25,3 506 15180
CELTICS BATH 2-PLY WHITE 4 ROLL 572,39 1,99 183,00 63,28 46,43 11,01 23,82 476,4 14292
CELTICS BATH 2-PLY WHITE 6 ROLL 391,33 4,15 87,65 52,73 24,67 7,53 35,28 705,6 21168
CELTICS BATH WHITE 12 ROLL 563,18 1,84 198,26 81,02 39,16 10,83 37,5 750 22500
CEL TICS MEGA ROLL 2-PL Y WHITE 9 ROLL 406,06 4,62 78,78 52,11 24,85 7,81 27,5 550 16500
CHARMIN 1-PLY BIG SQUEEZE 9 ROLL 237,05 8,04 45,30 16,56 20,56 4,56 12,65 253 7590
CHARMIN 1-PLY COLORS 6 ROLL 112,41 11,42 31,86 17,20 11,42 2,16 11,74 234,8 7044
CHARMIN 1-PLY FREE-UNSCNT 6 ROLL 173,93 6,62 54,97 16,52 19,78 3,34 11,74 234,8 7044
CHARMIN 1-PLY WHITE 12 ROlL 360,96 4,66 78,03 40,57 25,31 6,94 12,1 242 7260
CHARMIN BATH 1-PLY WHITE 4 ROLL 228,36 3,53 103,20 43,73 21,60 4,39 15,88 317,6 7304,8
CHARMIN BUNOLE PK -274,99 2,90 125,58 21,32 36,16 -5,29 12,1 242 7260
CHARMIN SPACEMAKER 1-PLY 8 ROLL 75,13 25,59 14,22 10,59 6,31 1,44 20,082 401,64 12049,2
CHARMIN ULTRA 2-PL Y 6 ROLL 115,62 9,78 37,20 4,87 12,50 2,22 10,041 200,82 6024,6
CHARMIN ULTRA 2-PL Y 9 ROLL 254,44 8,40 43,33 26,09 18,51 4,89 14 280 8400
CHARMIN ULTRA 2-PL Y WHITE 4 ROLL 138,50 5,19 70,11 9,97 14,43 2,66 16 320 7360
FMLY scorr BATH 1-PLY PRINT 4 RL 471,49 1,78 204,83 39,64 33,49 9,07 15,88 317,6 7304,8
GENERIC BATH 1-PLY WHITE 9 ROLL 298,93 3,12 116,53 76,74 19,28 5,75 25,3 506 15180
GREEN FOREST BATH WHITE 4 ROLL 331,47 2,91 125,00 34,98 21,20 6,37 15,88 317,6 7304,8
MO BATH 2-PLY ASST. 4 ROLL 241,94 2,36 154,15 48,54 28,13 4,65 15,88 317,6 7304,8
MO BATH 2-PLY WHITE 12 ROLL 121,13 12,13 30,01 17,68 9,17 2,33 22,664 453,28 13598,4
MO KIOS PRINTS 4 ROLL 115,01 4,95 73,53 10,73 13,50 2,21 15,88 317,6 7304,8
NICE N SOFT 1-PLY WHITE 4 ROLL 121,76 7,48 48,67 17,68 8,80 2,34 23,82 476,4 10957,2
NICE N SOFT BATH 2-PLY A88T. 4 ROLL 67,31 6,28 57,95 23,04 11,08 1,29 23,82 476,4 10957,2
NICE N 80FT BATH 2-PLY WHITE 9 ROLL 273,82 2,92 124,74 57,70 28,77 5,27 12,65 253 7590
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ANEXO V - DADOS INTERNOS DE ESTOQUE ESCANEADOS DO CEL TlCS POR FABRICANTE - 52 Semanas terminando em 06/99

Nome Tam Fabricante Emb. Capacid. Movimento Preço Custo Inv. Depósito Custo Sem. Venda
em Unido Unitário Unitário /loja Ext. Ext

NORTHERN BATH 2-PLY ASST. 4 ROLL 4 JAMES RIVER 24 20 15,96 1,18 0,96 23 15,38 18,80
NORTHERN BATH 2-PLY ASST. 6 ROLL 6 JAMES RIVER 16 30 25,76 1,85 1,51 7 38,77 47,68
NORTHERN BATH 2-PLY PRINT 4 ROLL 4 JAMES RIVER 24 20 25,55 1,18 0,93 78 23,66 30,07
NORTHERN BATH 2-PLY WHITE 12 RL 12 JAMES RIVER 8 6 15,15 3,52 2,87 32 43,47 53,36
NORTHERN BIG 9 ROLL 2 PLY 9 JAMES RIVER 5 8 9,80 4,19 3,28 27 32,14 41,04
NRTHRN WHT BNOL PK 24 JAMES RIVER 4 4 5,67 6,72 5,34 89 30,28 38,10
QUILT NORTHERN BATH 2-PLY PRINT 6 ROLL 6 JAMES RIVER 16 30 13,23 1,89 1,45 22 19,19 25,00
QUILTEO NORTH BATH PRINT-2 PLY-4/330 4 JAMES RIVER 24 30 21,61 1,16 0,93 56 20,20 25,16
scon 1000 SHEET 4 ROLL 4 SCOnPAPER 18 20 21,21 2,49 1,94 38 41,15 52,83
scon BATHROOM TISS 1 SCOnPAPER 80 120 33,16 0,68 0,60 179 19,90 22,55
SOFT-N-GENTLE BATH ASST. 4 ROLL 4 FORT HOWARO 24 20 25,05 0,96 0,67 57 16,77 24,00

FORTHOWARO 140 58,21 1,64 1,27 236 36,66 46,55

TI 8ath Tissue 840 1.170 87 69 2.210 1.447 1.875

MARCA PROPRIA 134 237 514,29 16,36 11,55 629 577,53 797,48
JAMES RIVER 216 213,43 26,46 21,15 438 318,11 395,49
PROCTER ANO GAMBLE 130 133 140,66 32,08 27,15 610 289,00 341,02
SCOnPAPER 122 160 133,15 4,11 3,22 274 114,92 149,25
GEORGIA PACIFIC 54 95,65 5,67 4,42 167 98,18 120,65
FORT HOWARD 40 73,12 1,93 1,35 92 49,46 70,75
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ANEXO V - DADOS INTERNOS DE ESTOQUE ESCANEADOS DO CELTICS POR FABRICANTE - 52 Semanas terminando em 06/99

Nome Lucro Lucro Estoque $ Sq.Ft. Itens rr $ Estoque Margem % GMROI GMROI
Ext. Anual Estoque ILoia sistema

NORTHERN BATH 2-PLY ASST. 4 ROLL 3,41 177,52 19,28 2,21 8,74 42 18,16% 9,21 4,20
NORTHERN BATH 2-PLY ASST. 6 ROLL 8,91 463,23 45,16 3,27 13,83 52 18,68% 10,26 8,88
NORTHERN BATH 2-PLY PRINT 4 ROLL 6,40 332,98 18,52 2,21 8,40 97 21,30% 17,98 3,45
NORTHERN BATH 2-PLY WHITE 12 RL 9,89 514,17 17,22 1,74 9,92 49 18,53% 29,87 10,45
NORTHERN BIG 9 ROLL 2 PLY 8,90 462,70 26,24 1,91 13,74 53 21,68% 17,63 8,69
NRTHRN WHT BNOL PK 7,82 406,88 21,36 1,68 12,71 110 20,54% 19,05 3,69
QUILT NORTHERN BATH 2-PLY PRINT 6 ROLL 5,81 301,99 43,51 3,27 13,32 66 23,23% 6,94 4,61
QUILTEO NORTH BATH PRINT-2 PLY-41330 4,96 257,87 28,04 3,31 8,47 84 19,71% 9,20 3,07
scon 1000 SHEET 4 ROLL 11,69 607,66 38,80 2,29 16,93 77 22,12% 15,66 7,91
scon BATHROOMTISS 2,65 137,95 72,00 4,90 14,69 251 11,76% 1,92 0,55
SOFT-N-GENTLE BATH ASST. 4 ROLL 7,23 376,04 13,39 2,21 6,07 70 36,13% 28,09 5,34

9,88 513,99 85,39 7,11 20,76 321 21,24% 6,02 1,60

TI 8ath Tissue 427 22.228 1.055 99 418 3.265 22,80% 21,07 6,81

MARCA PROPRIA 219,95 11437,60 270,87 30,31 81,41 900 27,58% 42,23 12,71
JAMES RIVER 77,38 4023,93 288,41 27,95 114,60 726 19,57% 13,95 5,54
PROCTER ANO GAMBLE 52,02 2704,82 271,61 18,94 144,32 882 15,25% 9,96 3,07
SCOnPAPER 34,34 1785,50 124,48 9,40 37,83 398 23,01% 14,34 4,48
GEORGIA PACIFIC 22,47 1168,57 72,36 7,56 27,75 239 18,63% 16,15 4,88- -FORT HOWARO 21,29 1107,12 26,99 4,41 12,24 119 30,09% 41,02 9,30
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ANEXO V - DADOS INTERNOS DE ESTOQUE ESCANEADOS DO CELTICS POR FABRICANTE - 52 Semanas terminando em 06/99

Nome GMROS DOS Giro Giro do Vendas Lucro E~I!f0 Espaço E~o
sistema I~ft ISqft Linear em Area Cúbico

NORTHERN BATH 2-PL Y ASST, 4 ROLL 80,49 8,77 41,49 18,92 8,52 1,55 15,88 317,6 7304,8
NORTHERN BATH 2-PL Y ASST, 6 ROLL 141,80 8,15 44,64 38,65 14,60 2,73 23,52 470,4 14112
NORTHERN BATH 2-PLY PRINT 4 ROLL 150,97 5,48 66,44 12,75 13,63 2,90 15,88 317,6 7304,8
NORTHERN BATH 2-PLY WHITE 12 RL 296,16 2,77 131,30 45,93 30,73 5,70 12,5 250 7500
NORTHERN BIG 9 ROLL 2 PLY 242,29 5,72 63,68 31,39 21,49 4,66 13,75 275 8250
NRTHRN WHT BNDL PK 242,11 4,94 73,71 14,27 22,67 4,66 12,1 242 7260
QUIL T NORTHERN BATH 2-PL Y PRINT 6 ROLL 92,45 15,87 22,93 15,23 7,65 1,78 23,52 470,4 14112
QUILTED NORTH BATH PRINT-2 PLY-4/330 77,95 9,72 37,46 12,50 7,60 1,50 23,82 476,4 10957,2
SCOTI 1000 SHEET 4 ROLL 265,16 6,60 55,15 27,86 23,05 5,10 16,5 330 7590
SCOTI BATHROOM TISS 28,15 25,33 14,37 4,12 4,60 0,54 35,28 705,6 21168
SOFT-N-GENTLE BATH ASST, 4 ROLL 170,50 5,59 65,12 12,39 10,88 3,28 15,88 317,6 7304,8

72,34 16,84 21,62 5,93 6,55 1,39 51,16 1023,2 28472,8

TI 8ath Tissue 225,51 5,02 72,45 23,05 19,02 4,34 709,667 14193,34 393460,2

MARCA PROPRIA 377,36 3,23 112,84 33,37 26,31 7,26 218,23 4364,6 130938
JAMES RIVER 143,95 7,08 51,38 22,77 14,15 2,77 201,26 4025,2 106305,2
PROCTER ANO GAMBLE 142,85 6,62 54,99 17,05 18,01 2,75 136,333 2726,66 77336,6
SCOTIPAPER 190,00 8,41 43,27 15,00 15,88 3,65 67,66 1353,2 36062,8
GEORGIA PACIFIC 154,60 3,95 92,10 21,33 15,96 2,97 54,424 1088,48 28208- - -FORT HOWARD 250,98 3,83 95,06 21,61 16,04 4,83 31,76 635,2 14609,6
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