
m setor tão competitivo quanto o co-
mércio atacadista, a atenção com a con-
corrência deve ser redobrada. Além de
já ter competidores de peso, o campeão

setorial de Valor 1000, o Makro, ainda está assis-
tindo à entrada de outro gigante no seu nicho:
no ano passado, o já poderoso varejista Carrefour
adquiriu o Atacadão.

O vice-presidente executivo e chief financial
officer (CFO) do Makro para a América Latina, Ru-
bens Batista Jr., diz que a companhia está particu-
larmente atenta às mudanças que o mercado bra-
sileiro vem sofrendo desde o Plano Real, em 1994,
com melhora do nível de renda de parte expressiva
da população e mudanças significativas de hábitos
de consumo após o fim da hiperinflação. "Quando
pensa no modelo de distribuição brasileiro, você
vê, pelo formato das lojas e pela localização dos
pontos-de-venda, que ele foi criado para atender
as classes A e B", observa Batista. A partir dali, pros-
segue o executivo, a economia do Brasil mudou. O
fim da inflação, a expansão do crédito e o pequeno
mas constante ritmo de crescimento econômico
fizeram aumentar o consumo das classes C, D e E.
"Com a alta do consumo nesses canais, aumenta-
mos nossas vendas", resume o executivo.

Fora isso, as famílias deixaram de fazer a cha-
mada "compra do mês" do período inflacionãrio.
Agora, muitas das compras são mais esporádicas,
de reposição e que podem ser feitas no mercadi-
nho perto de casa, o pequeno varejo, que forma
30% da clientela do Makro - 40% do faturamento
vem de hotéis, restaurantes e cafés, e outros 30%
de profissionais liberais.

Ocorre que a vantagem competitiva da
empresa está sendo ameaçada. "Essa mudança

tem levado as grandes redes varejistas, como o
Carrefour e o Pão de Açúcar, a investir em lojas
menores e marcas mais populares, que concor-
rem com os nossos clientes", conta Batista. A
reação, porém, já está sendo posta em prática.
Principalmente no que diz respeito à redução
de custos operacionais e dos produtos comercia-
lizados que possam ser repassados aos clientes
varejistas para que estes continuem a atrair os
consumidores finais.

As batalhas pela redução de custos, como
conta Batista, estão sendo realizadas em várias
frentes. "A frente externa, que envolve a relação
com nossos fornecedores, e a interna, que diz
respeito aos nossos processos."

No campo externo, conta o executivo, o Makro
quis ir além da simples negociação de prazos e
preços com seus fornecedores e fez da logística de
distribuição um ponto-chave na luta para ofere-
cer os melhores preços do mercado. "O Makro não
tinha, mas agora já tem, um operador logístico
terceirizado", ilustra ele, acrescentando que a
empresa fez uma rigorosa seleção para credenciar
distribuidores pelo Brasil. "Com essa medida,
conseguimos reduzir significativamente os custos
de distribuição e também aumentar o sortimento
nos clientes mais distantes." Convém lembrar que
a companhia está presente em 21 estados brasi-
leiros e tem cerca de 90 mil clientes que passam
diariamente pelas 54 lojas da rede. Fora isso, o
Makro está revisando o mix de produtos para
certificar-se da adequação à demanda. Essa estra-
tégia inclui a promoção de suas marcas próprias.
"Foi outra forma de reduzir custos: oferecemos
nossa marca própria, que está posicionada para
a classe B, com preço de classe C."



No âmbito interno, Batista inclui no
capítulo inovação a revisão de alguns
processos internos que tomam tempo e
mobilizam mais profissionais. Já em 2006,
segundo ele, o Makro passou a revisar seu
sistema de pedidos, de estoques e os pro-
cessos que envolvem a rotina de trabalho
dentro das lojas. Sem entrar nos detalhes
sobre resultados, ele revela que a redução
no manuseio de mercadorias foi uma das
providências adotadas que deram bons
resultados: "Hoje, nosso percentual de que-
bra [desperdício de mercadorias no jargão
comercial] é de 0,5, mas queremos reduzi-
lo ainda mais, em pelo menos 15%".

Sobre o futuro imediato, Batista é bastante
otimista. Os números de 2007, de acordo com
sua previsão, deverão ser ainda mais vistosos
que os do ano passado, quando o Makro regis-
trou uma receita bruta de R$ 4,2 bilhões (7,9%
superior à do ano anterior) e lucro líquido de
R$ l16,2 milhões (nada menos que 48% maior
que o do resultado anterior).

"Se os números de 2006 foram bons, os
resultados serão ainda melhores em 2007",

acredita ele. Sobre as tendências do setor
de comércio atacadista, ele está bastante
confiante no desempenho da empresa, mas
prevê uma competição sempre bastante
acirrada, porque o nível de concentração
deverá ser maior que o atual. "O nome des-
se negócio ê escala: ou você é muito grande
e opera com grandes volumes ou é muito
pequeno e atua em nichos de mercado."
E ele já tem o diferencial na ponta da lín-
gua: para o atacado, como diz o executivo,
o ponto determinante será cada vez mais a
questão logística. "Porque o atacado é um
componente importante da distribuição
e ele terá de ser cada vez mais eficiente."
Para o executivo, a relação dos atacadistas
com seus clientes também tende a mudar
e o Makro já se prepara para essa mudança.
"Estamos mais próximos de nossos clientes
dando suporte, seja na adequação do mix,
seja em questões complexas como lidar
com o Fisco. A relação hoje não pode mais
ficar no contexto puramente comercial.
Tem que ser realmente de parceria", afirma
o CFO do Makro.
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