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Reduzir incertezas e riscos,
antecipar decisões, definir o

futuro da empresa. Essas são algu-
mas razões que levam as compa-
nhias a elaborar um planejamento
estratégico, que nada mais é do
que traçar um plano de como al-
cançar um objetivo. Embora possa
parecer simples, o processo exige
levantamento e cruzamento de da-
dos internos e externos, além da
avaliação dos pontos fortes e fra-
cos em relação aos concorrentes.
A partir da análise das informa-
ções, são traçadas metas para um
determinado período.

É isso o que faz anualmente a
rede mato-grossense Modelo, que
tem objetivos definidos para os
próximos cinco anos.

- O processo obriga quem toma
decisões a pensar no futuro - afir-
ma Altevir Magalhães, diretor ge-
ral da rede, que tem 12 lojas.

Outra vantagem é identificar
problemas ou oportunidades que
o dia-a-dia não permite, afirma
Ilan Avrichir, chefe do departa-
mento de organizações e RH da
Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM). Como exem-
plo, ele cita uma empresa peque-
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na que em seu primeiro planeja-
mento descobriu que a qualifica-
ção dos funcionários era baixa.
Como viu nisso um ponto fraco,
passou a oferecer aos empregados
treinamento em parceria com en-
tidades como o Senac. Também
estabeleceu a contratação de pro-
fissionais que tenham concluído
pelo menos o ensino fundamental.

Iniciativas como essas podem
ser tomadas por supermercados de
qualquer porte. E é nisso que o
planejamento pode ajudá-lo. Con-
fira a seguir dicas de consultores
e supermercadistas para desenvol-
ver o seu plano estratégico.
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QUEM ENVOLVER NO PROCESSO
Diretores e gerentes são os respon-
sáveis pelo planejamento de suas
áreas. Eles levantam dados e anali-
sam conquistas e dificuldades de
seus departamentos - ações que sur-
tiram bons resultados, estratégias
que não deram certo, entre outros
pontos. Já a alta diretoria consoli-
da um plano final para a empresa.

QUANDO INICIAR
Defina um período do ano para
desenvolver o plano. Outubro a
dezembro é a data escolhida pe-
las redes Modelo e Giassi, com 8
lojas em Santa Catarina. Ismael
Rocha Júnior, chefe de departa-
mento de marketing e pesquisa de
mercado da ESPM, sugere o mês
de julho ao varejista por ser me-
nos conturbado que o fim do ano.

ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO
Comece levantando dados econô-
micos. No Giassi, os indicadores
mais utilizados são inflação, dólar,
PIB (Produto Interno Bruto), ren-
da, consumo per capita, população
local. "Buscamos informações na-
cionais e da nossa região", diz José
Roberto Sampaio, responsável
pela área de planejamento. Segun-
do ele, são dados disponíveis nos
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Identificar tendências de consumo ajuda a definir alterações no
mix. Busque essa informação nos relatórios de vendas e eventos.

sites de órgãos públicos, como
Banco Central, IBGE, Ipea.

Também é necessário analisar o
setor de supermercados: se o núme-
ro de lojas vem crescendo, onde,
quais formatos, índices de fusões e
aquisições, desempenho. Outro in-
dicador importante é a produtivida-
de nacional e regional do setor,
como faturamento por checkouts,
funcionários e área de vendas. 'Te-
mos de entender, por exemplo, por-
que as vendas por empregado de
uma loja são inferiores às da sua
região", diz Sampaio, do Giassi.
Quando isso acontece, a empresa
avalia se o quadro estava defasado
anteriormente, se o aumento se deve
a um novo serviço implantado ou
pela ampliação de alguma seção. A
rede também fica alerta caso a pro-
dutividade tenha crescido muito.
"Uma possibilidade, nesse caso, é
o número de funcionários ter caído
pela centralização ou terceirização
de alguma atividade", diz.

O supermercadista deve ainda
saber quem são os principais com-
petidores. Segundo Rocha Júnior,
da ESPM, algumas empresas não

O Giassi lançou seu cartão de
crédito próprio após identificar no
seu plano estratégico a expansão
dessa forma de pagamento

consideram concorrentes apenas
os estabelecimentos próximos fi-
sicamente. Incluem entre seus
competidores as empresas que
têm características semelhantes:
atendem o mesmo público, ofe-
recem sortimento parecido ou têm
a mesma área de vendas.

Feito isso, é vez de analisar os
concorrentes. "Visitas à loja e ob-
servação aguçada já resultam em in-
formações importantes para o pla-
nejamento", diz Avrichir. O que ob-
servar: quem são os clientes, o que
compram, se são bem-atendidos, o
mix, as seções, a comunicação vi-

sual, os serviços, as mudanças pro-
movidas recentemente.

É preciso ainda conhecer os
movimentos dos competidores.
Para saber, por exemplo, se algum
supermercado vai se instalar na
região, uma dica é manter contato
com corretores de imóveis que
atuam no bairro.

Essa etapa inclui também iden-
tificar as tendências de consumo,
o que ajuda a definir alterações no
mix. O Giassi procura esses dados
na imprensa e em eventos como fei-
ras e seminários. Convém ainda
analisar os relatórios de vendas,
pois eles indicam categorias e seg-
mentos em ascensão ou queda.

ANÁLISE DA EMPRESA
Nessa fase, deve-se entender quais

SOFTWARE
AJUDA NO
PLANEJAMENTO
Já existem softwares que
permitem informatizar o
processo de planejamento.
Um deles é o Puma, da
Brainstorming. A partir de
informações inseridas no

sistema, são criados diferentes cenários com ameaças e
oportunidades para a empresa. "Para isso, o programa faz
perguntas que correspondem a cada etapa do planejamento",
explica Raul Grumbach, diretor da empresa. Há nove anos no
mercado, o software roda em computador Pentium 3, com
velocidade do processador de 500 MHZ, Windows 98, 96
megabytes de memória RAM, 50 megabytes de espaço no HD,
drive de CD-Rom. "É preciso treinamento de cerca de 40 horas
sobre o método de trabalho", diz Grumbach. Cada cópia do
programa, que pode ser usado em rede, custa R$ 1.990. Já o
treinamento para até 20 pessoas sai por R$ 8 mil.
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Um dos principais erros é desenvolver o planejamento anual,
mas não acompanhar a implementação e os resultados
são as vantagens e as desvanta-
gens em relação aos concorrentes.
"O supermercado tem de desco-
brir um benefício que só ele é ca-
paz de oferecer ao cliente e traçar
estratégias para manter essa van-
tagem", diz Avrichir. Para isso, o
varejista deve saber as razões que
levam o consumidor a freqüentar
sua loja. Investir em pesquisas é
o ideal, mas quem não tem verba
pode optar por conversas infor-
mais com o público.

O Giassi, por exemplo, estabe-
leceu o atendimento como seu
principal ponto forte. "A partir
disso, decidimos treinar constan-
temente nossos empregados, co-
meçando pelos recém-contrata-
dos. Eles participam de um pro-
grama de integração, no qual ex-
plicamos seu papel para a satisfa-
ção do cliente", diz Sampaio.

Também faz parte dessa etapa
do planejamento levantar indica-
dores de desempenho internos:
volume, faturamento, rentabilida-
de, perdas, nível de estoque, rup-
tura. Segundo Luiz Carlos Lima
Nogueira, consultor do INDG (Ins-
tituto de Desenvolvimento Geren-
cial), esses dados têm de ser des-
membrados por loja, seção e
categoria. "Pode acontecer de a
rede ter um índice de perda pe-
queno no açougue, mas o desdo-
bramento da informação indicar
que a quebra é alta em uma deter-
minada filial", diz o consultor.

Deve-se ainda avaliar as neces-
sidades de cada loja: as instala-
ções físicas, os equipamentos, o
quadro de funcionários. Levantar

e analisar as ações que, no ano
anterior, surtiram bons resultados
e as que não deram certo também
ajuda a evitar erros.

METAS E PLANO DE AÇÃO
É a partir do cruzamento das in-
formações internas e externas que
as metas e as ações necessárias
para atingi-las são estabelecidas.
Nogueira, do INDG, alerta o va-
rejista a definir objetivos realistas.
"Se a loja estiver em uma região
economicamente ligada à expor-
tação, é preciso analisar as variá-
veis que influenciam o dólar. Caso
a moeda americana caia em rela-
ção ao real, por exemplo, as ex-

portações podem diminuir, afetan-
do negativamente a renda e o con-
sumo naquele local. Nesse caso,
não adiantará definir um cresci-
mento de vendas muito alto."

No planejamento do ano passa-
do, o Giassi identificou que o uso
de cartão de crédito vinha aumen-
tando enquanto o de cheques caía.
A rede observou ainda que os con-
correntes estavam lançando seus
cartões próprios. Resultado: im-
plantou o cartão Giassi em março
deste ano, depois de estudar cui-
dadosamente os custos e o retor-
no em vendas. Em oito meses, 30
mil clientes aderiram a ele.

Para dobrar vendas a cada cin-
co anos, uma das ações do Mode-
lo foi abrir e ampliar lojas. "Quan-
do definimos esse objetivo, avalia-
mos se temos recursos. Caso ne-
gativo, averiguamos se é preciso
pedir empréstimo, onde e para
quem", diz Magalhães.

PRINCIPAIS ERROS
Para Nogueira, o erro mais co-
mum é desenvolver o planejamen-
to, mas não acompanhar os resul-
tados. "Outro equívoco é traçar
metas conservadoras por não acre-
ditar na equipe. Mas a conscien-
tização do que cada um pode fa-
zer estimula as pessoas."

MAIS INFORMAÇÕES

BRAINSTORMING: (21) 2484-4501

ESPM:(11)5081-8225

INDG: (31) 3289-7200

GIASSI: (48) 3461-3433

MODELO: (65) 3619-2001
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