
Gestão de Varejo:
4 vetores para a alta performance
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O sortimento como
ferramenta de gestão
O plano de sortimento é processo no qual 
o varejista define a composição de
produtosprodutos a serem comprados, e como os 
produtos serão distribuídos e expostos em 
cada loja. Esse processo vai muito além 
da definição do mix de produtos. Ele é 
parte fundamental do planejamento 
presarial.

Ao realizar o plano de sortimento, o 
varejistavarejista está definindo qual é o resultado 
esperado daquela loja, e como ele será 
buscado. Assim, o sortimento deve estar 
sempre alinhado com a estratégia da 
empresa. .
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Em ambos os modelos, a decisão de
sortimento se beneficia enormemente de 
dados de elasticidade e giro dos 
produtos. Assim o varejista pode tomar 
uma decisão bem informada sobre o
investimento em cada produto, e a
exposição que lhe será dedicada.exposição que lhe será dedicada.

Os ganhos de um plano de sortimento 
podem ser observados diretamente nos 
resultados. O processo permite a gestão 
da performance dos produtos por
categoria,categoria, marca, fornecedor e  outros 
atributos, resultando em um desempenho 
superior das lojas. As melhoras são vistas 
em faturamento, margens, giro e redução 
de remarcações.
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O papel do “Cluster”no 
varejo: produtividade e 
eficiência
O Cluster é uma das ferramentas mais
importantesimportantes para o varejo, pois permite que 
a empresa compreenda o comportamento 
dos seus consumidores em cada local, 
otimizando seus processos e ganhe
produtividade. Mas, afinal, o que é Cluster?

EleEle é um agrupamento de dados feito por 
similaridade ou semelhança, de forma que 
facilite uma atividade. No varejo, um
sistema de clusterização agrupa dados de 
lojas e produtos de acordo com suas
características,características, simplificando e agilizando 
os processos de planejamento, compra e 
distribuição.



Quando uma empresa de varejo tem 
poucas lojas, é até possível definir e 
acompanhar o sortimento de cada loja 
individualmente, sem muitas implicações. 
No entanto, ao ganhar escala torna-se 
necessário um esforço muito grande para 
que o processo se mantenha dessa 
forma,forma, o que implica em alto
investimento.

A adoção correta de um sistema de
clusterização faz com que a empresa 
ganhe performance e produtividade 
nesse processo. Com a clusterização, é 
possível não apenas evitar o crescimento
exponencial da complexidade da 
gestão, mas até mesmo simplifica-la.

O Cluster é composto de duas dimensões, 
apresentado em uma matriz.
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As duas dimensões são relacionadas a partir de métricas, que podem ser
qualitativas ou quantitativas. As métricas qualitativas trazem características das
lojas ou produtos (como região, classe social, etc). Já as métricas quantitativas 
trazem valores referentes a essas lojas ou produtos (volume de vendas, área da
loja, estoque médio, etc).

As métricas relevantes são escolhidas, relacionadas e plotadas. O cluster é
formadoformado a partir da similaridade entre as métricas referentes a cada loja
ou categoria de produtos.
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Essa ferramenta pode ser utilizada desde 
o planejamento de compras até a
distribuição de mercadorias. Idealmente, 
os clusters são criados desde o início do 
processo.

Assim,Assim, é possível criar um Open To Buy 
(OTB) clusterizado, utilizando-o para o 
planejamento, definição de sortimento, 
criação de planograma, alocação de 
mercadorias e diversas análises.

Quando não se trabalha com Cluster,
torna-setorna-se difícil modificar o sortimento de 
várias lojas ao mesmo tempo, pois as
correções são complexas.



Com um sistema, basta alterar uma loja de Cluster e o novo sortimento é definido 
automaticamente, com todos os impactos já calculados. Além disso, o sistema de 
Alocação também entende automaticamente as mudanças no sortimento das 
lojas, ajustando a reposição de produtos para o novo perfil.

Portanto,Portanto, o Cluster oferece um poder muito maior de análise, mais assertividade na 
compra, e agilidade nas mudanças na distribuição. Com sistemas de planejamento 
e distribuição integrados, a empresa varejista pode captar todos esses benefícios, 
oferecendo o produto certo para cada cliente em cada local.
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Reabastecimento automático: 
chega de rupturas

Uma das principais ferramentas para a 
gestão de estoques no varejo é o Plano 
de Reabastecimento Automático.

EleEle consiste em um processo contínuo de 
compra de produtos para manter as lojas 
sempre abastecidas. Se não há falta de 
produtos e sortimento (modelos, cores,
tamanhos,tamanhos, etc), o resultado é observado 
em um desempenho superior de vendas. 
Portanto, o principal objetivo do Plano de 
Reabastecimento é evitar que ocorram 
rupturas. 
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Um sistema automatizado de
reabastecimento realiza o cálculo do 
ponto de pedido, ou seja, ele indica
o momento exato em que é necessário 
realizar um pedido de reposição de
mercadorias.

ParaPara isso, o Plano de Reabastecimento 
deve projetar a venda por produto/SKU 
para cada loja; entender a política de
estoque (quantidades e tempo 
necessário para reposição); ter a 
definição de uma frequência de
recebimentorecebimento (semanal, quinzenal, ou 
mensal); e conhecer o estoque de
segurança. Com tudo isso, o sistema será 
capaz de garantir que cada pedido seja 
efetuado no melhor momento.
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Para o Plano de Reabastecimento, também é importante que existam regras
definidas de distribuição, como Mínimo e Múltiplos. A regra de Mínimo determina 
qual é a quantidade mínima de um produto que poderá ser enviada para a loja. Já 
a regra de Múltiplos determina em quais múltiplos os produtos são enviados (por
exemplo, em grupos de 10).  Além disso, é possível configurar o sistema para que o 
abastecimento seja feito para um Centro de Distribuição, sendo as mercadorias
distribuídasdistribuídas a partir desse CD. Alternativamente, o sistema deve possibilitar
o reabastecimento diretamente para as lojas.
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Por fim, observa-se que o Plano de
ReabastecimentoReabastecimento deve ser integrado 
com os fornecedores. Isso permite que o 
Plano de Reabastecimento não apenas 
calcule as necessidades das lojas, mas 
também emita os pedidos diretamente 
aos fornecedores a partir de acordos 
pré-estabelecidos, otimizando o processo 
em toda a cadeia. em toda a cadeia. 

Vale notar que mesmo em um processo 
automatizado de emissão de pedidos é 
possível realizar consultas e ajustes
manuais.

Utilizar um Plano de Reabastecimento traz 
muitos ganhos ao varejista. O primeiro 
ganho observado é o aumento nas 
vendas, que se dá através da eliminação 
de rupturas. 



As lojas obtêm ganhos de gestão com uma maior organização na frequência de
recebimentos. A empresa como um todo poderá observar uma importante redução 
de custos com a implantação de um processo automático, otimizando o trabalho 
necessário para o reabastecimento. Finalmente, é possível garantir a unicidade da 
informação, pois a venda projetada e as necessidades calculadas serão as mesmas 
utilizadas para o planejamento, para as lojas e para os fornecedores, o que
aumenta o controle sobre o processo.aumenta o controle sobre o processo.
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Projeção de Demanda:
as vantagens de sair
do “achismo”
AA Projeção de Demanda é a base de um 
bom planejamento comercial, pois todas 
as etapas do processo de planejamento 
se utilizam da expectativa de venda 
futura. 

MuitasMuitas vezes essa projeção é realizada 
com o feeling do gestor, o que a torna 
pouco assertiva. Assim, a adoção de um 
sistema de Projeção de Demanda é uma 
oportunidade de grandes ganhos para a 
empresa.

16



17

Um sistema de Projeção de Demanda 
consiste em uma série de cálculos que 
são realizados para a medição da venda 
futura. São várias as metodologias e
tecnologias que podem ser empregadas 
nesses cálculos estatísticos, como a
inteligênciainteligência artificial (tecnologia que 
aprende conforme a experiência). Dessa 
forma, a partir de uma base histórica, o 
sistema sabe qual metodologia foi a mais 
assertiva, e sugere uma projeção.

AA adoção de um sistema de Projeção de 
Demanda automatiza esse processo 
antes feito manualmente, ou a partir de 
felling, reduzindo drasticamente o tempo 
necessário para a realização dos
cálculos, e liberando recursos para outras 
atividades.



Mas, além disso, ter uma projeção de demanda mais assertiva traz ganhos enormes 
para o processo como um todo.

QuandoQuando a expectativa sobre a venda futura está correta, tanto o planejamento de 
compras, quanto a distribuição e reabastecimento serão melhores. Serão verifica-
dos menos erros, faltas e excessos, bem como os custos com retrabalhos (compra-
dores e lojas) e transferências de mercadorias serão fortemente reduzidos. Assim, o 
impacto positivo na cadeia será observado nos resultados da empresa, com 
maiores margens e lucro.
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Ao mesmo tempo, uma boa Projeção de 
Demanda diminui a necessidade de se
refazer o planejamento. Isso ocorre pois, 
se o índice de assertividade da
metodologia de Projeção de Demanda 
for alto, é possível configurar o
OpenOpen To Buy (OTB) para que ele seja 
ajustado automaticamente. Elimina-se 
assim, a necessidade de replanejamentos 
e ajustes manuais.

Dessa forma, a atividade de
planejamento torna-se menos
operacional, liberando mais tempo para
as atividades de gestão.as atividades de gestão.
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A Unous oferece consultoria altamente
especializada em planejamento
comercial e gestão no varejo.

Conheça o Mindset, o software de
planejamento feito por quem
entende de varejo.

(11) 2386-2156 | (11) 2369-7916

contato@unous.com.br

www.unous.com.br

Av. Dr. Gastão Vidigal, 1132 – Sala 408 B
Vila Leopoldina CEP: 05314-000 - São Paulo


