
«Capa

Para ter
seu lucro f
de volta

O empresário de
sucesso deve ficar

sintonizado no
cenário econômico

em que o varejo está
inserido, no nível de

seus concorrentes
e na demanda dos

consumidores

Check out
Como o próprio nome diz, é a porta
de saída do supermercado, que pode
dar passagem ao lucro ou ao prejuízo



por Roger Libório

xplicar a um supermercadista
que ele deve ficar de olho no
lucro até parece brincadeira.

Afinal, estar sempre sintonizado
aos resultados é um pressuposto
básico para quem atua no setor.
Mas em tempos tão bicudos é
necessário reavaliar a forma como
os empresários do varejo andam
enxergando o seu negócio. Sem
perceber, podem estar à frente de
una administração míope, que não
permite identificar problemas que
comprometem a gestão e a lucrati-
vidade da empresa. Nesse sentido, é
preciso ficar sempre de olhos bem
abertos para novas ferramentas
administrativas e de marketing, téc-
nicas de negociação e oportunida-
des dentro do segmento.

A necessidade de uma gestão
mais antenada se explica pelo pró-
prio cenário econômico no qual está
inserido o varejo. Nos últimos oito
anos, os custos para o setor dispara-
ram, principalmente devido aos
aumentos nas tarifas de serviços
públicos, como água e energia elé-
trica. Só a mordida do fisco subiu
de 26% para 34%. Além disso, cres-
ceram a competição e o nível dos
concorrentes, popularizando-se no
país um padrão internacional de
qualidade no varejo. Em outras
palavras, o custo e as exigências do
mercado e do consumidor se avolu-
maram, mas as vendas não têm
subido na mesma proporção - muito
menos os preços praticados (junta-
mente com as margens).

Um bom exemplo de administra-
ção atenta vem do Supermercado
Campos Sales, com duas unidades
em Belo Horizonte (MG). Buscando
aumentar o lucro e a rentabilidade



das suas lojas, José Cláudio Diniz,
um dos sócios, explica que desde
janeiro deste ano a empresa adota
uma política de diminuição de per-
das e gastos e ainda fez uma total
readequação do seu mix. Ao invés
de cruzar os braços e reclamar das
baixas margens oferecidas pelos for-
necedores ou da crescente pressão
exercida pela concorrência, Diniz
resolveu correr atrás de soluções.
Buscou novas estratégias para o seu
negócio, passou a ter presença ativa
nos eventos e cursos da Associação
Mineira de Supermercados e a trocar
idéias com outros Supermercadistas
com maior experiência de mercado.
"Hoje estou atento aos detalhes,
principalmente porque o volume
de produtos que um supermercado
movimenta é muito alto, mas os
lucros sempre são baixos. Se você
não acompanha tudo e não cuida
das pequenas coisas, elas facil-
mente consomem a sua rentabili-
dade", ensina.

Para diminuir a perda, por
exemplo, o Campos Sales passou
a fazer compras diariamente para
o setor de hortifruti - antes eram
feitas a cada dois dias. "Por um
lado, perdemos um pouco em
competitividade e poder de nego-
ciação, porque compramos em
menor quantidade, mas ganhamos
em relação ao frescor do produto,
abastecendo o hortifruti de segun-
da a segunda", explica Diniz. O
resultado foi uma diminuição de
10% de tudo que ia para o lixo,
gerando um impacto positivo no
resultado mensal das duas lojas.

Hortifrutis
A compra diária reduziu em 10% as
perdas na seção do Campos Sales

Mas a principal mudança na
empresa vem sendo mesmo em
relação à composição do mix de
produtos. Segundo o empresário, o
Campos Sales tinha uma política
equivocada nesse sentido, traba-
lhando com uma menor variedade
de itens, mas em grande quantida-
de. "Chegamos a oferecer 16 mar-
cas de amaciante, por exemplo, e
10 marcas de café. Dessa forma não
conseguíamos dar uma resposta de
volume para nenhum de nossos for-

necedores", recorda. Por meio de
um trabalho que envolveu os geren-
tes e repositores, e de uma avalia-
ção atenta dos históricos de venda,
das informações fornecidas pelos
próprios fornecedores e da opinião
dos clientes, o supermercadista pas-
sou então a excluir do mix, os pro-
dutos com menor vendagem. "E a
idéia é combater o engessamento
desse mix. A cada 60 dias fazemos
a avaliação dos produtos. Porque o
mix é a alma do nosso negócio.



Estando com ele inadequado, as
mercadorias não vendem, viram
troca ou ocupam espaço de outros
itens mais procurados, estrangulan-
do o capital de giro".

Para o consultor Ellcio Couti-
nho, o grande problema do varejo
frente aos novos desafios é que há
muitos empresários do setor enxer-
gando lucro onde não tem ou dei-
xando de lucrar justamente por
estar administrando às cegas. "É
fácil encontrar Supermercadistas
com faturamento de loja acima de
R$ J ,5 milhão e que não fazem con-
trole algum dos dados da empresa.
E uma vez não tendo esses dados,
eles não sabem exatamente se estão
ganhando ou perdendo. Acreditam

Layout
No supermercado Campos Sales a adoção de um novo layout foi fundamental



que, se faturaram bem, terão uma
margem de 2% ou até 5% de lucro
líquido. Porém, como não descon-
tam as quebras, não fazem inventá-
rio e não têm controle de estoque,
por exemplo, acabam com uma
impressão deturpada de lucro. E
esse lucro normalmente é bem
menor ou, muito possivelmente, foi
convertido em prejuízo no final do
mês", explica o consultor Ellcio
Coutinho, que afirma que boa parte
dos Supermercadistas não possui
um sistema de retaguarda que apure
os dados necessários e ficam sem
uma real noção do faturamento de
suas empresas, e muito menos da
sua rentabilidade.

Segundo ele, diante de resulta-
dos pouco expressivos, a maioria
das empresas busca, basicamente,
duas estratégias: pressionar ao
máximo os fornecedores por mar-
gens melhores e exigir da admi-
nistração das lojas a redução de
custos. No caso da negociação
sob pressão, Coutinho avisa que
se um supermercado tira vanta-
gem hoje, amanhã o fornecedor
vai buscar uma maneira de reaver
seu prejuízo, o que pode vir na
forma de um aumento do produto.
"Já no caso da redução de custos,
isso não é estratégia - é parte inte-
grante de qualquer administração.
Diminuir as despesas e racionali-
zar os recursos é extremamente
necessário, mas não pode ser
ponto de partida para querer
ganhar mais", ensina o consultor.
Ele lembra também que poucos
supermercados, principalmente
médios e pequenos, buscam solu-
ções mais concretas para a sua
administração, como é o caso da
redução do custo de mercadoria

vendida (CMV), que pode ser
entendido como o quanto é preci-
so sair de mercadorias (volume) a
preço de custo para formar a
receita mensal de uma loja .

No livro "Como Melhorar
Suas Margens", lançado em maio
deste ano, Ellcio Coutinho relata
justamente um estudo de como
reduzir o CMV - uma estratégia
que visa melhorar a rentabilidade
das empresas em cima dos estu-
dos das famílias de produtos, pro-
curando buscar o máximo desem-
penho de cada setor sem que para
isso seja necessário subir os pre-
ços. O método foi aplicado ini-
cialmente em uma das oito lojas
da rede Kusma Supermercados,
de Curitiba (PR), e englobou a
aplicação de inúmeras ações,
como implantação de controles e
supervisões constantes envolven-
do entrada e saída de mercado-
rias, inventário, estoque, margens
e quebras, bem como a execução
de relatórios e acompanhamento
das famílias de produtos.

Daniel Kusma, um dos diretores
da rede, lembra que inicialmente
achou a proposta um pouco ousada,
mas percebeu que a implantação
das mudanças poderia representar
realmente um diferencial para o seu
negócio. As modificações na admi-
nistração foram feitas em nove
meses e numa loja que já vinha
apresentando bons resultados. "Ao
final do trabalho, tivemos uma
redução média de 1,8% no CMV.
Esse valor é igual à rentabilidade da
empresa no mesmo período, ou
seja, dobramos os resultados da
loja", anima-se o empresário, que
atualmente estendeu o projeto para
todas as lojas da rede.

Ferramentas

básicas
São duas as linhas de ferramen-

tas mais utilizadas atualmente na
busca da manutenção do lucro den-
tro do varejo: aquelas que possibi-
litam o aumento das vendas e aque-
las voltadas à redução das perdas.

Na luta por vender mais
ganham destaque as ações de mar-
keting. E nesse sentido, para o con-
sultor Heráclito Miranda, especia-
lizado em gestão empresarial, cres-
ce a tendência por campanhas pro-
mocionais parceirizadas - realiza-
das em conjunto com fornecedores
ou distribuidores. "Esse tipo de
ação reduz custos, atrai clientes e



dá um resultado muito interessante",
avisa. Heráclito adverte que, atual-
mente, os supermercados devem
estar cada vez mais atentos à utiliza-
ção da sua área de vendas para mer-
chandising. "Esses espaços ainda são
disponibilizados ou comercializados
por grande parte do varejo de forma
muito pouco profissional. Deve haver
uma padronização. É uma locação
como outra qualquer, como um shop-
ping center que negocia o espaço do
seu mall", observa Miranda.

A arquiteta Gina Maria Leandro,
que desenvolve projetos de arquitetu-
ra e comunicação visual para o varejo,
lembra também que a otimização do
espaço interno do supermercado é
outra forma de garantir os lucros. Mas
reclama que quando se fala em comu-
nicação visual e ambientação de loja
muitos Supermercadistas, principal-

Gôndolas
As áreas de vendas podem não estar
sendo utilizadas de forma profissional

mente de pequeno porte, ainda
mostram uma percepção errada do
assunto e enxergam essas ações
como simples decoração ou ele-
mento supérfluo. "Na medida em
que você investe em um layout
adequado de loja, realmente ajusta-
do ao formato e ao conceito que
você está desenvolvendo, o resulta-
do é fantástico. Além disso, um
bom layout é essencial para você
organizar a correta exposição do
produto e a departamentalização da
loja. Isso possibilita criar uma
experiência de compra para o clien-
te", avalia Gina.

"No caso das perdas, o primei-
ro passo para evitá-las é saber
identificá-las. De acordo com João
Paulo Siqueira, coordenador técni-
co do Programa de Administração
de Varejo - PROVAR, da USP, os
principais tipos de perdas são: ope-
racionais (as quebras propriamente
ditas), administrativas (juros pagos
por atrasos no pagamento de dupli-
catas, multas em geral ou perdas
por inadimplência de clientes) e
aquelas decorrentes de furto de
clientes e empregados. "Para
apurá-las é necessário desenvol-
ver controles internos de confe-
rência e supervisão que permitam
identificar as causas e possíveis
soluções. E para evitá-las deve-se
buscar trabalhar três políticas:
operacional, de recursos huma-
nos e de tecnologia".


