
Gestão

Reduzir o desperdício

é um sistema pragmático

voltado para ganhos

de competitividade

em empresas de

qualquer porte

por Wendel Martins

Organizar fila é uma mania nacio-
nal. Num restaurante pode se formar
em poucos segundos, no caixa do ban-
co é motivo de reclamação, no varejo é
atrativo para se vender guloseimas, num
show é palco para novas amizades. Mas
a fila não é uma expressão da cultura
nacional como o samba e o futebol, é
um atestado de como desperdiçar di-
nheiro. "Os empreendedores têm que
se preocupar mais com a perda de
oportunidade, que é menos tangível,
mas que também leva à perda de clien-
tes. Devemos criar uma cultura em to-
dos os funcionários, em que as metas
de vendas estejam associadas ao cui-
dado com as perdas", diz André Hori,
sócio-diretor da Preventis, consultoria
especializada em prevenção de perdas.
Além das filas, as perdas se dão pelos
mais variados motivos: desde extravio,
passando pelo furto e do puro desper-
dício, às rotineiras quebras e avarias,
chegando à ineficiência de processo.
"É importante focar na identificação de
vulnerabilidades, redesenho de proces-
sos e prevenção das perdas".

Por isso, executivos como Antônio
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Carlos Cattai, gerente financeiro da
Cooperativa de Consumo (Coop), tem
uma preocupação constante com as fi-
las. "Gerenciar o fluxo dos clientes é o
nosso negócio, um item constantemente
avaliado numa pesquisa feita junto aos
clientes". A Coop, que faturou R$ 1,076
bilhão e pretende crescer cerca de 8,55
neste ano, vem investindo forte nessa
área, tanto que criou em 2003 um depar-
tamento específico para prevenção de
perdas. "Tínhamos uma preocupação
muito grande com as perdas que o setor
apresenta e passamos um ano organizan-
do uma célula interna para trazer novas
tecnologias e estruturar tarefas".

Após esse primeiro momento de
aprendizado, os resultados já se mos-
tram positivos. Em 2004 o índice de
perdas foi de 1,64%, o que representa
algo em torno de R$ 12 milhões; no
ano passado, reduziu para 1,34%, com
as perdas somando cerca de R$ 10,2
milhões. "Estamos numa posição de
destaque frente ao mercado", diz Cat-
tai comparando os números da com-
panhia com a média de perdas dos su-

permercados brasileiros,
que gira em torno de 2%,
ou seja, o setor amarga um
prejuízo de R$ 1,8 bilhão
anual com roubos, furtos
e perdas.

Mas ao contrário do
Coop, a maior parte das
empresas trata os riscos
corporativos sob a ótica
financeira, muito focada
no mercado de capitais.
No Brasil, somente 21%
das empresas têm um plano de preven-
ção de perdas, dessas 82% são gran-
des, 35% médias e 3% pequenas. "Isto
é um grande problema porque cada vez
é mais difícil para pequenas empresas
sobreviverem no mercado, enfrentan-
do a concorrência desleal e ainda ten-
do prejuízos com perdas", diz Hori. Ele
aconselha que para prevenir perdas é
necessário também focar em operações
invisíveis, como uma fila de espera ou
problemas logísticos. Um estudo da
consultoria realizado com 53 empresas
de varejo e indústria demonstrou que

Cattai: célula
interna para trazer
novas tecnologias

essa moderna ferramenta
de gestão reduziu as per-
das anuais em cerca de R$
80 milhões, o que corres-
ponde a 9,14% no resulta-
do bruto das empresas.

Mas a prevenção de per-
das não é somente a redu-
ção de prejuízos operacio-
nais, financeiros ou comer-
ciais, é também uma forma
de aumentar a competitivi-
dade e diminuir custos atra-

vés da otimização de processos. "Não
dá para controlar algo que não se mede",
diz Hori. Ele lembra do caso de uma loja
de camisas, onde o proprietário acredi-
tava que o horário de pico de consumo
fosse durante o almoço, quando os cli-
entes tinham tempo disponível para ir
ao shopping. Assim, o empresário con-
centrava mais vendedores nesse perío-
do. A atitude se mostrou errada, pois a
maior porcentagem das vendas se dava
no meio da tarde, momento em que a
empresa fazia rodízio com boa parte
dos colaboradores.

Otimizar o estoque
A J.Mahfuz, rede de magazines com

cerca de 40 lojas em cerca de 30 cida-
des paulistas, investiu em tecnologia
para automatizar seu centro de distri-
buição e ganhar produtividade. O gru-
po implementou um WMS (warehou-
se management system, ou sistema de
gerenciamento de armazém) e de rádio
freqüência que reduziu de quatro para
apenas um dia útil o seu prazo de en-
trega de mercadorias. Além disso, a taxa
de perda de produtos avariados por fa-
lhas no armazenamento caiu em 98%.
"Hoje os processos são tão seguros e
claros que não há a necessidade de fa-
zer inventário constantemente. Se há
alguma divergência de informação, au-
tomaticamente é feito um inventário do
produto em questão. Dessa forma, po-
demos aproveitar o nosso tempo com
atividades mais estratégicas para o ne-
gócio", diz Fernando Trídico, gerente

de TI da companhia.
A informatização permitiu que no

momento em que é feito um pedido em
uma das lojas, a solicitação de entrega
seja enviada automaticamente para o
centro de distribuição. A empresa tam-
bém reúne um banco de dados com
todas as características dos produtos
recebidos como peso, volume, data de
validade e giro médio, para assim defi-
nir a melhor posição dele no armazém
e criar endereços específicos para cada
mercadoria. Com isso, a empresa pode
racionalizar espaços e dobrou a área útil
de seu centro de distribuição (de 12 mil
m2) sem usar um único tijolo.

A J.Mahfuz também investiu em
coletores e uma rede sem fio para cap-
tar informações dos produtos em es-
toque via código de barras, facilitan-
do que o operador dê baixa no esto-
que e registre a entrada e saída de

mercadorias. Outra preocupação é
organizar as cargas dentro dos cami-
nhões de forma a otimizar o espaço e
ganhar agilidade na expedição. "An-
tes, demorávamos de duas a três ho-
ras para expedir as mercadorias e
montar um caminhão para entrega.
Hoje, esse processo demora cerca de
20 minutos", diz.

A CBS Médico Científica também
reformou a área de armazenagem e se-
gue à risca a fórmula criada pela Fe-
dex: para dinamizar a logística é neces-
sário concentrar'todo o estoque em
apenas um centro de distribuição. Hoje
os mais de quatro mil itens ficam esto-
cados em São Paulo e depois seguem
para uma rede de 36 representantes em
todo o país. Mas as 12 milhões de pe-
ças tinham data de validade e introdu-
zir o maior controle dessas datas redu-
ziria a devolução de produtos e fortale-
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Gestão
ceria a marca junto aos clientes.

Para resolver esse problema, a com-
panhia substituiu o seu sistema de in-
formática por um software da Gêmeo,
líder no desenvolvimento de soluções
para automação e gestão de empresas
de varejo, que atua há 23
anos nesse mercado e fatu-
rou R$16 milhões em 2004.
Após cerca de dois anos de
início do processo, os resul-
tados já são positivos: a CBS
Médico Científica conseguiu
reduzir em cinco vezes o
tempo gasto na armazena-
gem, com um aumento de
170% na produtividade no
ato de separação e na entra-
da dos produtos. "Temos o
máximo de produtividade
com o mínimo de trabalha-
dores. Em 2003, tínhamos
18 separadores que emitiam
340 notas por dia. Após um ano e meio,
estamos trabalhando com oito pessoas
e emitindo 410 notas ao dia", diz Char-
mian, ressaltando que nenhum colabo-
rador foi demitido após a automação do
depósito. "A idéia é racionalizar a movi-
mentação do depósito. Movimentar ape-
nas o que for necessário e quando for

Angelotti: idéia é
racionalizar a
movimentação
do depósito

necessário", diz Antônio Angelotti, ge-
rente de negócios da Gêmeo.

Já o Imec, o quarto maior grupo
supermercadista do Rio Grande do Sul,
com sede em Lajeado, investiu em re-
dução de perdas para integrar a gestão

de todas as atividades do
grupo - desde o departa-
mento de compras, pas-
sando pela controladoria, o
engenho, o moinho de tri-
go e postos de combustí-
vel. "Nossa solução é in-
tegrada de ponto a ponto
- desde a frente de loja do
cliente até a contabilidade",
diz Angelotti. A economia
de tempo e nos gastos do
Imec em alguns setores é
visível; nos processos de
separação e conferência de
mercadorias no centro de
abastecimento, um traba-

lho que demorava em média três ho-
ras, hoje é realizado em uma hora e o
ganho de tempo nas 14 lojas da rede
foi de 40%. "Reduzimos nossos esto-
ques em 30% e as perdas em setores
como o de carnes e hortifruti, além de
agilizarmos o abastecimento nas lojas",
diz Eunice Bergesh, diretora geral.

Olhar para
o vizinho

"Mesmo com os melhores gráficos e
controles, nós tínhamos falhas no nosso
processo de medição: os números eram
bons, mas não eram verdadeiros", diz Cat-
tai. Ele aconselha aos empreendedores
sempre olhar o terreno do vizinho para
sobreviver num mercado competitivo.
Além de criar um departamento interno
de prevenção de perdas, a empresa op-
tou pelo processo de benchmarking, para
visualizar como outras empresas tinham
implementado sistemas de redução de
perdas. Foi aí que entendeu o quanto é
essencial compreender o fluxo de clien-
tes ao longo do dia; identificar e imple-
mentar melhorias para o desempenho dos
operadores de caixa, propor mudanças
no dimensionamento do escalonamento
dos operadores. Dois fatores são essen-
ciais nesse jogo: informação e tempo. "No
caso do varejo, não consigo fazer ações
sem ter números, entender as oscilações
da quantidade de pessoas dentro da loja
ou de um banco", diz André Hori.

Outra vantagem de investir em pre-
venção de perdas é a salvaguarda da mar-

Questão de centavos
A Drogaria Araújo, que completa um século

este ano, quer se manter no mercado de mar-
gens pequenas, cortando custos. "Estamos que-
rendo crescer ainda mais e para isso temos que
economizar centavos. Este ano, deixamos de
perder cerca de R$ 5 milhões", diz Cristiana
Álvares Araújo, gerente de prevenção de per-
das. A empresa - que tem 70 unidades e espera
fechar o ano com 85 - promoveu palestras com
cerca de l .500 colaboradores para ensinar o
que se pode fazer para não perder um produto.
Outra idéia para valorizar o esforço do público
interno é uma espécie de campeonato interno:
a loja que mais reduz perdas e atinge metas ga-
nha um troféu. A empresa também mantém um
plano de participação de resultados. "Em pou-
co tempo, quem não cuidar da prevenção de
perdas vai estar fora do mercado. Vira um ges-
tor de perdas e seu concorrente passa na fren-
te", diz Angelotti.
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ca, da imagem e da reputação; assunto
delicado na maior parte das companhi-
as onde a palavra fraude ainda é vista
como tabu. Cerca de 40% da perda to-
tal da empresa é referente a furto inter-
no, e dessa fatia, 44% ocorre na frente
do caixa. Nesses casos, uma ação co-
ercitiva não estimula o funcionário a tra-
balhar em prol da redução da perda.

A Gêmeo comercializa uma solução
de prevenção de fraudes que observa a
rotina do operador ou avisa ao departa-
mento de vigilância se existe algum des-
vio da rotina. Por exemplo, se o opera-
dor digita o código manual, quando o
código de barras do produto é legível.
"Pode ser indício de fraude e quando isso
acontece o programa manda um sinal para
o sistema de vídeo da empresa", diz An-
gelotti. O sistema da Gêmeo pode agre-
gar uma identificação de biométrica por
impressão digital. "Isso evita que outra
pessoa acesse uma conta que não é sua.
A não ser que leve um dedo embora".
Mas o executivo também destaca que é
importante trabalhar o processo e a cul-
tura nas organizações para "deixar de atu-
ar no efeito e sim na causa".

Ele aconselha que além de monitorar
os caixas mal intencionados, é necessário
investir em treinamento e trabalhar incen-

tivos financeiros para o público interno.
"A prevenção de perdas começou a se dis-
seminar no Brasil depois que a inflação es-
tabilizou. Então não adianta mais pegar
custo, colocar uma margem em cima. Hoje
quem rege o preço final do produto é o
consumidor e o empreen-
dedor tem que adequar a
margem ao seu custo", diz
Angelotti. Por isso, iniciati-
vas como os planos de par-
ticipação de resultados
(PPR) estão se tornando
cada vez mais comuns. É
o caso da Coop, que inves-
tiu na idéia para impregnar
na cultura da corporação os
conceitos de melhoria con-
tínua. "Nossa receita é o
funcionário motivado com
a tecnologia de apoio".

A empresa traça em
conjunto com os colabora-
dores um plano de metas - Cattai ressalta
que cada unidade tem um representante
dos funcionários. "Concluímos que esse
modelo democrático é mais eficiente". O
quesito prevenção de perdas pesa 15% no
PPR, ou seja, se um empregado tiver nota
zero nessa área, ao invés de ganhar um
salário a mais, recebe apenas 85% desse

Hori: serviços
sobre perdas
informam os
acionistas

plus. "Queremos que nossos funcionários
sejam campeões da causa e levem infor-
mações aos colegas". Além desse apren-
dizado informal, a empresa investe em trei-
namento e palestra para explicar melhor o
tema ao público interno.

Essa mudança de cultura
também serve para o empre-
endedor saber diagnosticar
problemas - o alto nível de
desconto de uma empresa
pode esconder as perdas.
"Mesmo se a companhia já
possui ações ou uma estrutu-
ra de prevenção de perdas,
este serviço pode ser execu-
tado a qualquer instante, pois
fornece uma grande fotogra-
fia para os acionistas da real
situação da empresas", diz
Hori, revelando que os prin-
cipais problemas não estão na
área de fabricação, graças às

linhas de montagem, normalmente bem
projetadas. Mas a logística ainda é vul-
nerável: muitos empresários levam um
susto ao medir o número de peças devol-
vidas. "Antes o empreendedor se con-
tentava com uma idéia inovadora e um
bom preço. Hoje em dia, ele tem que per-
guntar se o cliente está satisfeito".

Integrar a cadeia
Não é só no varejo que a prevenção

de perdas está sendo utilizada intensi-
vamente. Com a crescente automação
industrial, os avanços na tecnologia de
armazenagem de dados, a melhoria dos
sensores e técnicas de medição, muitas
empresas contam com uma enorme
quantidade de dados, especialmente as
de alta tecnologia, oriundos dos proces-
sos de produção, dos testes de matéria-
prima, materiais processados e de da-
dos sobre a qualidade de produtos aca-
bados. É um tesouro em informações
que, no entanto, precisa ser encontrado
e traduzido.

"A simples coleta de dados não é sufi-
ciente para direcionar as mudanças em-
presariais. Estas precisam transformar
informação em conhecimento para per-
mitir as decisões", diz José Cláudio Pi-

nheiro, gerente de negócios
da Statsoft, especializada em
soluções analíticas avança-
das. A empresa comercializa
softwares que fazem análi-
ses dos dados de produção
industrial, encontrando pro-
cessos mais baratos, inclusi-
ve com economia de mate-
rial e otimização das horas
trabalhadas pelos funcioná-
rios. "As perdas são ineren-
tes a qualquer processo
produtivo. Às vezes o em-
preendedor não atua nos fo-

uma siderúrgica.
O investimento em estatís-

tica vale para qualquer tipo de
empresa, para qualquer tipo de
bolso. Até um curso de estatís-
tica, que custa cerca de R$ 500,
já traz ganhos". O preço dos
softwares da empresa variam
de R$ l O mil a R$ l milhão,
mas Pinheiro garante um retor-
no de 150% e ainda oferece
uma assistência técnica pró-ati-
va: técnicos especialistas em
estatísticas que explicam o fun-
cionamento do programa ao

cos das perdas por falta de conhecimen- departamento de TI dos clientes. Como
to". As soluções da companhia são utiliza- exemplo, ele cita o caso de uma refinaria da
das desde modelos para combater fraudes Petrobrás em Capoava, que investiu R$ 100
em cartões de crédito até a otimização de mil numa solução da Statsoft e teve um re-
processos em uma empresa química ou torno estimado em R$ 80 milhões.

Text Box
 

Text Box
Fonte: Empreendedor, ano 11, n. 136, p. 28-31, fev. 2006.




