
NA MIRA: qualidade, custo
baixo e capacitação profissional

Equilibrar e aprimorar qualidade, custo baixo e capacitação profissional são os
principais objetivos dos supermercados, que já se mostram maduros em outros

quesitos, embora tenham muito o que melhorar. Veja também quais são os
principais problemas do setor em 2007, o que é preciso melhorar na relação

com os fornecedores, com os colaboradores e, finalmente, quais são as
expectativas do setor para a economia do País

levar a qualidade dos servi-
ços e produtos oferecidos,
reduzir custos e treinar fun-

cionários são os principais ob-
jetivos do setor supermercadis-
ta brasileiro em 2007, conforme
trabalho realizado anualmente
pelo departamento de econo-
mia e pesquisa da Abras/Funda-
ção Abras, denominado "O que
pensa o supermercadista" e
divulgado por SuperHiper. O
estudo, que colheu a opinião
de supermercadistas, cujas
empresas, dos mais diversos
portes e das mais variadas re-
giões do País, respondem por
50% da receita, no Brasil, ain-
da traz informações como as
expectativas dos empresários e
executivos do setor para a eco-
nomia nacional, suas avalia-
ções acerca do relacionamen-
to com fornecedores, da área

de recursos humanos e um le-
vantamento das questões mais
preocupantes para o auto-ser-
viço neste ano.

Sobre o foco dos supermer-
cados em qualidade, custo e
qualificação de profissionais,
pode-se dizer que os empresá-
rios e executivos do setor per-
ceberam que o padrão de qua-
lidade exigido pelos consumido-
res se refina a cada dia, que os
custos são como unhas e pre-
cisam ser cortadas num espaço
de tempo inferior ao que se po-
deria supor e que a mão-de-
obra qualificada é mais do que
diferencial, é obrigação, sem
contar que o conceito de qua-
lificação muda a todo instante,
conforme aumenta o nível de
exigência do consumidor.

De acordo com os números
da pesquisa, que inclui super-

mercados de todo o País, 82%
dos entrevistados deram certe-
za de que centrarão suas ações
na redução de custos em 2007.
O foco no gerenciamento de
qualidade estará entre as prio-
ridades do setor para 78% dos
pesquisados. E 75% garantiram
atenção e iniciativa especial
para o treinamento e qualifica-
ção de seus funcionários.

Todavia, para alcançar me-
lhorias de forma sincronizada
em todos esses aspectos, de
naturezas inegavelmente confli-
tantes, em alguns detalhes é
preciso que os líderes, mais pre-
cisamente empresários e execu-
tivos, se reciclem em um espa-
ço de tempo cada vez mais cur-
to. Do contrário, não haverá
repertório suficiente para solu-
cionar a equação imposta pela
necessidade de conciliar corte
de custos, evolução na gestão
da qualidade e capacitação e
qualificação profissional.

Entre as prioridades dos
supermercados em 2007, cha-
ma a atenção ainda o fôlego
expansionista do setor, que há
um bom tempo tem ampliado
sua presença física em territó-
rio nacional e, a depender da
pesquisa, continuará a ser des-
sa maneira em 2007. O percen-



tual de supermercados que
asseguraram investimentos em
ampliação e em reforma para
este ano é de 47%, contra 40%
no ano passado.

Se os investimentos em am-
pliação e reforma de loja conti-
nuam entre os principais obje-
tivos dos empresários do setor,
as inaugurações de novas uni-
dades não são mais uma certe-
za para este ano entre os super-
mercadistas, como foi no ano
passado. De acordo com a pes-
quisa, 23% dos entrevistados
disseram que centrarão suas
atenções na abertura de unida-
des, contra 26% do ano passa-
do. Contudo, mais empresas
dizem ser provável realizar inau-
gurações em 2007. Se no ano
passado 26% aventavam a pos-
sibilidade de abertura de lojas,
neste ano 29% dos entrevista-
dos disseram pretender inaugu-
rar novas unidades.

A aquisição de equipamen-
tos deixou de ser prioridade
para mais empresas do setor



em 2007. Afinal, se no ano pas-
sado 36% dos entrevistados
davam como certa a aquisição
de novos equipamentos, neste
ano 30% deles disseram reali-
zar tal investimento. Essa que-
da é mais acentuada entre os
equipamentos para prevenção
de perdas, o que talvez se deva
ao fato de o setor há algum
tempo investir nessas ferramen-
tas, sendo necessário aos super-
mercadistas, agora, dedicar-se
à operação do sistema e das
técnicas de prevenção, mais do
que à aquisição de equipamen-
tos para essa área. Neste ano,
apenas 35% dos entrevistados
disseram que investirão em tais
ferramentas. Em 2006, os que
disseram focar os investimentos
em equipamentos de tal natu-
reza somaram 51%.

Os supermercados também
diminuem o foco na oferta de
diferentes formas de pagamen-
to para seus clientes, isso pro-
vavelmente em virtude da dis-
seminação do crédito nos últi-
mos quatro anos, que não fez
restrição de perfil de empresa
e inundou o varejo com toda

Os empresários e executivos do auto-serviço que dão como certo o
investimento em ampliação e diversificação do mix, reformas e ampliações de

lojas e em gerenciamento de estoque cresceu neste ano

sua riqueza de possibilidades.
Assim, pode-se explicar por que
no ano passado 56% das em-
presas tinham foco na oferta de
diferentes formas de pagamen-
to ao cliente, contra apenas
38% neste ano.

Quando o assunto é a rela-
ção entre os supermercadistas
e seus fornecedores, os profis-
sionais do setor alegam que o
atributo mais valorizado é "a

política de negociação de pre-
ços e prazos de pagamento".
De acordo com o estudo, tal
quesito é de suma importância
para 68% dos pesquisados. Já
no ano passado, era igualmente
considerado por 65% dos en-
trevistados. A "pontualidade na
entrega" fica na segunda posi-
ção dos atributos mais valori-
zados, ao ser classificada como
muito importante por 65% dos
entrevistados neste ano, con-
tra 60% do ano passado.

"A qualidade dos lotes for-
necidos" foi um dos atributos
mais valorizados de 2006 para
2007, ao sair de 56% no ano
passado para 64% neste ano. A
verdade é que houve um au-
mento no nível de exigência
dos supermercadistas em todos
os atributos. A exceção foi o
atributo "serviços prestados",
que não perdeu importância,
mas também não ganhou. A
razão para isso talvez seja o alto
nível de oferta de serviços já
existentes nos supermercados.

Na relação com os colabo-
radores, a maior fonte de pre-
ocupação dos supermercadis-



tas é a capacitação e o treina-
mento de seu pessoal. Para 73%
dos entrevistados, esse quesito
é o mais preocupante, o que,
apesar de todos os esforços
nesse sentido, mostra uma
constante necessidade de trei-
namento dos funcionários. A
segunda principal preocupação
dos executivos e empresários
do setor com sua área de re-
cursos humanos está na con-
tratação de pessoas já qualifi-
cadas, já que 64% deles se dis-
seram bastante preocupados
com esse quesito.

Outro quesito que preocu-
pa a maior parte dos supermer-
cadistas ouvidos diz respeito
aos encargos sociais e aos cus-
tos de mão-de-obra. Para 55%
dos empresários e executivos
do setor, esses fatores são fon-
te de grande preocupação.

Guerra de preços

No que se refere aos proble-
mas gerais vividos por um su-
permercado, em 2007 cresceu
o número de executivos e
empresários do setor que vêem

Para mais de 60% dos supermercadistas entrevistados, a carga fiscal
incidente sobre a operação comercial e os impostos são os mais graves

problemas a serem enfrentados. O aumento dos custos de mão-de-obra e a
guerra de preços se tornam fatores de maior preocupação.

como um grande problema a
guerra de preços no varejo. No
ano passado, 39% dos entrevis-
tados diziam que a guerra de
preços era um grande obstácu-
lo para o setor. Neste ano, esse
percentual subiu para 45%.
Parte da explicação para esse
aumento na quantidade de
empresários e executivos do

setor preocupados com a con-
corrência materializada no va-
lor dos produtos é a inflação
sob controle, o que exige dos
supermercados maior eficiência
para compensar a quase obri-
gação de preços baixos.

Um dado que parece con-
traditório, especialmente ao
avaliarmos o furor expansionis-



tá das multinacionais líderes do
varejo de auto-serviço do País,
é o que aponta para uma que-
da na preocupação dos empre-
sários e executivos do setor
com a presença dos grupos
estrangeiros no mercado bra-
sileiro. Se no ano passado 35%
viam com grande preocupação
a presença de tais grupos e
apenas 29% diziam que não
havia problema algum, neste
ano os percentuais são, respec-
tivamente, 21% e 44%.

A justificativa para que os
supermercadistas de redes na-
cionais se preocupem menos
com a ascensão dos grupos es-
trangeiros no Brasil talvez se
deva à crença de que já não há
tantas redes a serem compra-
das. Além disso, as redes nacio-
nais de grande e médio porte

apresentam desempenhos mais
significativos do que os vistos
entre as líderes do mercado,
sem contar que as lojas de vizi-
nhança, ou supermercados tra-
dicionais, de pequenos empre-
sários, em alguns casos associa-
dos a centrais de negócios,
apresentam excelentes vendas.
Desse modo, pode-se dizer que
as empresas menores do setor
estão mais confiantes, mesmo
diante do ímpeto das grandes.

Além do aumento no nú-
mero de supermercadistas pre-
ocupados com a guerra de
preços e a queda na quantida-
de dos que enxergam os gru-
pos estrangeiros como fonte de
grande problema, o setor con-
vive com velhas dificuldades,
sempre muito incômodas para
a maioria dos empresários e

Apesar de mais um desempenho
pífio da economia nacional em 2006,
o setor supermercadista faz valer a
fama de otimista inveterado e espe-
ra, em sua maioria, um bom resulta-
do para 2007.

É curioso comparar quais eram as
perspectivas dos empresários e exe-
cutivos em 2006 e onde foram parar
as mesmas perspectivas nas entre-
vistas feitas no início deste ano. Para
se ter uma idéia, dos entrevistados
no ano passado apenas 8% diziam
que o desempenho econômico do
País seria ótimo em 2007. Já no início
deste ano, dos supermercadistas pes-
quisados, 13% acreditavam que no
mesmo período a economia teria óti-
mo resultado.

O percentual dos que têm em
perspectiva o "bom" desempenho da
economia em 2007 também cresceu
numa comparação entre as entrevis-
tas feitas em 2006 e as feitas no iní-

cio deste ano. Se no ano passado 69%
dos pesquisados acreditavam em bom
desempenho da economia nacional
neste ano, 72% dos entrevistados acre-
ditavam, no começo de 2007, que o
ano seria excelente para a economia.

Naturalmente, se as boas e óti-
mas perspectivas aumentaram, as ru-
ins caíram. As péssimas mantiveram
o 0% que já haviam apresentado na
pesquisa anterior.

Vale a pena destacar que se as ex-
pectativas são auspiciosas para este
ano, para 2008 são ainda mais, pois
31% dos entrevistados disseram que o
próximo ano será ótimo para a econo-
mia brasileira. Já os céticos do setor,
que acreditam num desempenho ruim
da economia, somaram 15% para 2007
e para o ano que vem não passam de
5% dos entrevistados.

Para dar uma idéia mais palpável
do otimismo do setor para a economia
nacional em 2007, é interessante dizer

executivos do setor. Uma delas
é o aumento de impostos sobre
os supermercados, que perma-
nece entre os maiores obstácu-
los enfrentados pelo setor, na
opinião dos supermercadistas.
Se no ano passado 65% dos
entrevistados diziam que o au-
mento dos impostos era fonte
de grande preocupação para
os seus negócios, em 2007 tal
fator foi apontado como bas-
tante problemático por 66%
dos pesquisados.

O topo da lista de proble-
mas traz outro fator relativo a
tributos. A carga fiscal inciden-
te sobre as operações comer-
ciais é considerada por 67%
dos supermercadistas o princi-
pal obstáculo para o setor. A
preocupação dos empresários
e executivos com esse fator

que 55% dos entrevistados disseram
acreditar que haverá aumento no PIB
em 2007, contra apenas 38% em
2006. O reflexo desse bom desem-
penho também se traduz em fatura-
mento, já que 55% dos pesquisados
no ano passado acreditavam que as
vendas de suas empresas aumenta-
riam. Neste ano, 60% dos entrevis-
tados disseram crer na expansão da
receita de seus empreendimentos.

Ainda em linha com o otimismo,
mais supermercadistas apostam na ele-
vação dos investimentos em 2007. Se
no ano passado 47% dos responden-
tes diziam acreditar nisso, neste ano
58% acham que o setor e o País inves-
tiram mais. A maior parte dos empresá-
rios e executivos do setor, 90%, diz que
a inflação não terá grandes variações
neste ano. A pesquisa também mostra
que 37% dos pesquisados neste ano,
contra 27% em 2006, dizem acreditar
em aumento no lucro líquido.



cresceu em 2007. Afinal, no
ano passado, apenas 58% dos
supermercadistas diziam que a
carga fiscal sobre as operações
comerciais eram o principal
problema para o auto-serviço.

Num varejo em que a con-
corrência se acentua cada
vez mais, de modo que as lo-
jas especializadas elevam sua
importância na função de ri-
vais do auto-serviço, os super-
mercadistas pensam maneiras
de se tornarem mais eficazes
na briga pela lealdade e fide-
lidade do consumidor. Entre
os artifícios utilizados, destaca-
se o aumento na variedade de
produtos e marcas nas lojas,
sem contar a ampliação na
gama de serviços oferecidos
ao consumidor. Aliás, para
muitos especialistas, a presta-
ção de serviços e toda a cri-
atividade demandada é o
principal campo de batalha
contemporâneo na conquista
dos clientes por parte das
mais diferentes formas de vá-

rejo, inclusive, e de modo
destacado, o auto-serviço.

Não é por acaso que 66%
dos entrevistados disseram que
suas empresas têm oferecido
maior variedade de serviços
para seduzir o consumidor. No
ano passado, 62% dos pesqui-
sados diziam que suas ações se
destinavam a isso. Quando fa-
lam em maior variedade de
serviços, os supermercadistas
se referem a fatores que vão da
presença de embaladores a
entregas em domicílio, serviços
bancários e principalmente
atendimento personalizado. A
criação de um laço de vizinhan-
ça com os clientes é cada vez

mais importante para se desta-
carem no varejo.

Contudo, como foi dito, mais
do que uma miríade de serviços
que satisfaçam a necessidade de
conveniência e comodidade
dos clientes, os supermercados
também precisam aumentar a
diversidade de produtos e de
marcas em suas gôndolas. É o
que tem acontecido. Se 73% dos
empresários e executivos do
setor, em 2006, diziam que o
foco das ações da empresa es-
tavam na ampliação do mix de
marcas e produtos, neste ano
este percentual é de 75%.
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