
A dinâmica de ter o PRODUTO
Preocupação latente no
setor, a ruptura é um
problema que pode
ocasionar perdas, deixar
o cliente insatisfeito e ter
a imagem da loja
afetada. Saber
exatamente em que grau
está a ruptura da sua loja
e as causas são os
primeiros passos para
reverter a situação. O
que sempre passa pela
logística

Quando o assunto é ruptu-
ra, ou seja, falta de produ-
tos na gôndola, todos os

esforças ainda são insuficientes,
pois é necessário mudança in-
tensa nos processos de gestão
da empresa para acabar de vez
com este problema. Para cuidar
deste transtorno, o primeiro
passo é saber a quantas anda
o índice de ruptura de produ-
tos em sua empresa e traçar es-
tratégias para reduzi-lo.

O último estudo abrangen-
te sobre o assunto, realizado
pela Associação ECR Brasil em
parceria com a ACNielsen,
apontou que a taxa média de
ruptura gira em torno de 8% no
auto-serviço, com maior índice
em lojas de 5 a 19 check-outs,
em torno de 8,6%. Segundo o
superintendente da Associação
ECR, Cláudio Czapski, apesar
deste estudo ter sido realizado
em 2004, ele até hoje serve de
parâmetro para ações da enti-
dade, agora focadas não numa

pesquisa global, mas em estudos
específicos de causas e soluções
para o problema. Esses estudos
estão sendo feitos por meio de
comitês de estudo, envolvendo
importantes profissionais da in-
dústria e do varejo.

De qualquer forma, o primei-
ro estudo global sobre essa
questão mostrou que depende
da cesta de produtos (cuja mar-
ca não é encontrada na loja)
para o consumidor ter uma
certa atitude, como: trocar de
marca; deixar de comprar, não
adquirindo outro item similar;
abandonar as compras; ou até
mesmo trocar de loja.

Ainda segundo o estudo, as
principais oportunidades para

reduzir a ruptura estão entre o
centro de distribuição das em-
presas de auto-serviço, nos
seus estoques, e nas próprias
gôndolas, é claro (veja quadro).

Gestão

Modernizar sua gestão. Essa
é uma das saídas para melho-
rar a operação de loja e, assim,
evitar rupturas e perda de cli-
entes. A rede Imec, de Lajea-
do (RS), 43a empresa do
Ranking, com 15 lojas, é um
bom exemplo. Há um ano ini-
ciou um processo de moderni-
zação completa de sua gestão
com a implantação de um
novo sistema operacional e
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obteve tantos benefícios, sen-
do que alguns nem estavam
previstos no início do projeto.

Segundo o gerente de in-
formática, Marcos Wetzel, os
primeiros resultados foram
para a agilidade nos processos
de retaguarda e compras, au-
xiliando justamente na redu-
ção de rupturas. "A empresa
trabalhava com um sistema de
gestão diferente para cada loja,
o que dificultava a confiabili-
dade da informação e a toma-
da de decisões. Hoje, sabemos
que não conseguíamos medir
os reais índices de ruptura e
perdas", afirma Wetzel.

Agora já está sendo possível
à empresa se anteceder às cau-

sas da ruptura em diversas ces-
tas de produtos e se prevenir
contra elas. "Conseguimos iden-
tificar quais itens estão com pro-
babilidade de vir a faltar com
cerca de dez dias de antece-
dência, e na média estamos
com 12% de ruptura.
Este índice ainda é
alto, mas a tendência
é focar os pontos que
a ocasionam e dimi-
nuí-la. Também moni-
toramos os produtos
que têm pouco giro e
estoque muito elevado
para melhorar a gestão
do mix", explica.

Outro benefício voltado a
diminuir a ruptura, é que o
abastecimento passou a ser au-
tomático nas lojas, com dimi-
nuição de 40% do tempo gas-
to em cada unidade. "Os pro-
dutos são endereçados e a
separação é mais ágil, além de
termos a confiabilidade de que
o produto separado é real-
mente o que foi solicitado e na
quantidade certa. E a produti-
vidade dos separadores e con-

ferentes também melhorou
muito", lembra o diretor.

Isso porque há a identifica-
ção sobre quem movimentou o
produto desde a entrada até a
saída do centro de distribuição,
e também se sabe quem o rece-

beu na loja. Para incen-
tivar o bom trabalho
dos funcionários, a em-
presa implantou um
programa de remune-
ração variável para os
que atingem os melho-
res desempenhos.

Tudo isso redun-
dou em outros bene-
fícios, as ferramentas

de compra e logística possibili-
taram a redução de 30% da
área de estoque das lojas, am-
pliando a área de vendas.

"Trabalhamos com uma
definição de estoque mínimo e
máximo para todos os produ-
tos", conta. Isso ocorreu por-
que houve o envolvimento do
departamento de compras e a
criação do processo de suges-
tão de compra. Com base em
informações consistentes, a



equipe indica a
compra mínima e
máxima. Sabe se
há excesso ou fal-
ta de produtos, e
também é feito
um tratamento to-
talmente diferen-
ciado para as pro-
moções.

"Houve a cria-
ção da agenda, com datas e
horários de entrega da merca-
doria pelo fornecedor, o que
melhorou em muito o proces-
so de controle de atrasos e
erros nesse processo", explica.

O gerente lembra que ante-
riormente havia funcionário e
até gerentes que não tinham
acesso à informática. Para sanar
esse problema, a empresa for-
neceu cursos básicos de infor-
mática às pessoas-chaves de
cada área. Após esta etapa, a
equipe passou por treinamento
ministrado pela fornecedora do
sistema, no caso, a Gêmeo.

Atualmente, de tempos em
tempos, são realizados novos
treinamentos para relembrar as
funcionalidades do sistema.
Aos novos contratados, solici-
tamos noções de informática,

e depois é dado a eles um trei-
namento sobre o sistema ope-
racional da empresa.

Reduzir perdas

Outro bom exemplo de su-
peração dos problemas, por
meio de melhor gestão da em-
presa, vem da região de Pirajuí,
cuja cidade vizinha é Bauru, no
interior de São Paulo. Para
competir com grandes redes,
como Wal-Mart e outras redes
locais, Erlon Ortega, diretor
comercial da rede de super-
mercados Serve Todos, com
quatro unidades e a 185a em-
presa do Ranking Abras 2006,
criou formas de padronizar to-
dos os processos e envolver
seus 160 funcionários. O dire-
tor reviu todas as áreas da
empresa e criou padroniza-
ções, com investimentos para

a melhor funcionalidade e a
redução de perdas.

No recebimento de merca-
dorias, Ortega destaca um dos
principais problemas que re-
sultavam em rupturas. "Nem
sempre o que era comprado
era entregue. Para se ter uma
idéia do tamanho do proble-
ma, em uma loja de 1,2 mil
metros quadrados com 11
check-outs, na entrada de
1.050 notas, chegamos a en-
contrar 546 divergências nos
pedidos, ou seja, 52% deles es-
tavam com problemas dos
mais variados tipos", conta.

Ao conseguir detectar o
problema, a empresa implantou
o recebimento com coletor de
dados e um software específi-
co. "Houve um custo, mas va-
leu a pena. Os problemas ago-
ra são detectados na base e no
criterioso recebimento. Assim,
o funcionário pode tomar a ati-
tude imediata", afirma.

Na área de compras, Ortega
destaca que realizou o agenda-
mento de visitas dos fornece-
dores. Mas para tal, investiu em
um novo escritório, confortá-
vel, para dar um bom atendi-
mento a eles. Depois partimos
para padronização dos pedidos
e das trocas. "Só trabalhamos
com fornecedores cadastrados
e legalizados. Também padro-
nizamos tipos de bonificação, a
participação do fornecedor em



ações promocionais,
etc.", conta.

Para envolver toda a
equipe, nos check-outs
a empresa criou um
procedimento chamado
Boletim de Ocorrência
(BO), para saber por
que às vezes os caixas não "ba-
tiam" (fechamento do valor re-
cebido com as informações do
sistema). "Para nossa surpresa,
descobrimos erros nos códi-
gos, produtos sem etiqueta ou
erro do operador, que depois
se refletiam na retaguarda da
loja e por conseqüência em
rupturas. Para resolver essa si-
tuação, exigimos a diminuição
dos números de BOs e, para in-
centivar, premiamos os funci-
onários com menor quantida-

de de erros", explica.
Segundo Ortega, a padroni-

zação dos procedimentos em
todas as áreas foi a grande al-
ternativa. "Tudo é registrado. A
entrada e saída de produtos.
Item por item, e há o controle
da frente de caixa e das perdas
nas seções", diz. Há também
controle de uso de material
interno, e para isso foi criado
um almoxarifado, onde cada se-
ção possui uma cor identifican-
do qual é o seu material de

uso, inclusive para limpe-
za. Nesse caso, as marcas
de produtos utilizados fo-
ram padronizadas e os
produtos para serem re-
tirados passam por um
controle, o que também
evita perdas.

O diretor destaca que essa
melhor gestão da loja, a partir
da padronização de processos,
além de reduzir rupturas e per-
das, proporcionou melhor am-
biente de trabalho, pois os fun-
cionários percebem a organi-
zação e sabem como agir. A
empresa em 2005, conforme o
Ranking Abras 2006, faturou R$
23,37 milhões, 5,5% a mais que
no ano anterior.
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