


jas. Na gôndola, outros clientes se
abastecem e o ciclo se repete.

A descrição acima mostra o que
seria um processo de abasteci-
mento perfeito no auto-serviço.
Um processo que começa e termi-
na no atendimento das necessida-
des do consumidor. Na vida real,
entretanto, esse ciclo não anda tão
bem assim. Ainda há muitos de-
safios a serem vencidos, para que
o setor chegue a tal nível de efici-
ência. Hoje, ainda imperam as
compras na base do "achismo"; os
fornecedores continuam entregan-
do pedidos incompletos; faltam
procedimentos em todas as etapas,

além de diálogo entre os envolvi-
dos sobre como otimizar os cus-
tos logísticos. E isso apenas para
citar alguns problemas que SM
discutirá nesta e em outras repor-
tagens, a fim de ajudar o setor a
se aproximar de uma boa gestão
de abastecimento. Afinal, o tema
é de grande importância para quem
quer crescer de forma rentável. Um
processo bem-azeitado reduz des-
pesas e aumenta vendas. Ataca ao
mesmo tempo dois gargalos enor-
mes: a falta de produtos e o exces-
so de estoque. Quando há ruptura,
a loja perde vendas e arranha a pró-
pria imagem. Se há excesso de pro-
dutos, empata-se capital. Em am-
bos os casos, as perdas financeiras
são expressivas.

A maior parte das empresas já
se deu conta da importância de
uma boa gestão de abastecimento.
Por isso, tem investido na revisão
e otimização dos processos. Quem
se dedica, colhe frutos. Caso da re-
de Serve Todos, com 5 lojas no in-
terior de São Paulo. Desde 2000, a
comunicação de toda a empresa é
integrada por um sistema de infor-
mática: matriz, lojas, setor de com-
pras e demais departamentos. A re-
de só não se comunica eletronica-
mente com o fornecedor. Antes da
automação, o estoque médio do
Serve Todos era suficiente para 35
dias. Com o sistema, a empresa re-
duziu o estoque para 24 dias, já que
conseguiu melhorar o processo de
pedidos e entregas. Outro exemplo
é o da rede Sonda, com 12 lojas na
capital e região metropolitana de
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Ao automatizar o abastecimento, o Serve Todos diminuiu de 35
para 24 dias os produtos em estoque. Resultado: reduziu custos.

São Paulo. O início da operação do
novo centro de distribuição, em no-
vembro de 2006, deu o pontapé ini-
cial na revisão de toda a cadeia de
abastecimento da empresa. Os pri-
meiros resultados foram a queda
do estoque no CD de 32 dias para
os atuais 20. A ruptura também
caiu. Entre os produtos da Colga-
te, a queda foi de 30% para 7%.

- Redesenhamos e documenta-
mos todo o processo, o que trou-
xe um ganho importante: o de re-
ver e melhorar procedimentos que
pareciam já bem resolvidos - diz
José Ricardo Scheurer, responsá-
vel pelas áreas de tecnologia da
informação e logística do Sonda.

Se, afinal, o abastecimento efi-
ciente traz tantas vantagens, por que
ainda não está totalmente imple-
mentado nos super e hipermerca-
dos? Além das dificuldades citadas
no início desta matéria, os proces-

sos esbarram em problemas cultu-
rais, como duvidar que os sistemas
de informática possam ser aliados
na hora de realizar a compra. Esse
foi um dos aspectos mais citados
pelos especialistas e supermercadis-
tas ouvidos por SM. Tal comporta-
mento ocorre, sobretudo, na etapa
da formulação do pedido, tema des-
ta nossa primeira reportagem.

PEDIDO DE ACORDO
COM A DEMANDA
Um consenso entre consultores e
supermercadistas é que o pedido
deve contemplar a previsão corre-
ta do consumo, além de garantir
que o produto chegue à loja antes
de esgotar o estoque. Por isso,
muitos supermercados de médio
e pequeno porte vêm adotando
softwares que permitam controlar
o processo dentro de casa: acessar
a qualquer momento o que a loja

está vendendo, formar um histó-
rico de vendas, interligar as neces-
sidades de compras diretamente
ao departamento comercial, entre
outros pontos.

Um supermercado pequeno im-
possibilitado de investir na infor-
matização da retaguarda pode
conseguir bons resultados com a
automação da frente de loja. Se-
gundo Jean Claude Sauron, con-
sultor na área de logística, com os
dados do tíquete, sabe-se, por
exemplo, o quanto é vendido de
cada item, os dias do mês e da se-
mana de maior consumo e o pre-
ço ao consumidor. Isso é possível
pela menor complexidade de ope-
ração e controle. O ideal, tanto pa-
ra pequenos quanto para grandes
varejistas, é que o reabastecimen-
to seja feito a cada semana (ainda
que o pedido seja grande), pois as-
sim torna-se possível ajustar o es-
toque com regularidade.

No entanto, mesmo supermer-
cados com retaguarda informati-
zada esbarram no problema da
cultura da empresa.

- Em muitos casos, os compra-
dores ainda acham que sabem
mais do que os computadores ne-
gando-se a comprar o que o siste-
ma sugere - afirma Sauron.

Trata-se do velho pensamento:
"se sempre foi feito assim, por que
mudar"? Sauron questiona: quan-
tas informações um comprador,
que lida com três mil itens, conse-
gue guardar? Provavelmente, ape-
nas dados de 10 ou 20 itens - os de
maior giro. Para o consultor, ao
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acatar o pedido do sistema, o com-
prador libera tempo para se dedi-
car à negociação, concentrando-se
em questões mais estratégicas, co-
mo elevar as vendas e a lucrativi-
dade. Sauron lembra que cada ne-
gociação é uma história, daí a ne-
cessidade de não perder tempo
com uma bateria de perguntas que
se repetem em toda reunião. Para
ele, é fácil saber quando o pedido
é feito pelo comprador ou pelo sis-
tema. O primeiro, geralmente é um

número redondo que não preenche
perfeitamente um 'pallet. Já a su-
gestão do computador considera o
número de produtos por caixa e o
número de caixas por pallet. Nor-
malmente, o número é quebrado.

Outro problema em relação ao
pedido é comprar uma enorme
quantidade de produtos só para
chegar a um determinado preço.

- Preço baixo é muito relativo
- diz Sauron. - É preciso avaliar
o custo do CD cheio, das gôndo-

Ias com mercadoria que não gira,
das horas extras gastas com o fun-
cionário do depósito, os riscos de
deterioração dos produtos.

Por outro lado, explica Sauron,
o vendedor da indústria poderia
atuar oferecendo serviços e não
empurrando produtos.

MUDANÇA DE HÁBITOS
Para Hilton de Brito Filho, diretor
da ZBS, consultoria de gestão,
uma maneira de vencer as barrei-
ras culturais é envolver os com-
pradores no planejamento estraté-
gico da empresa. Com isso, eles
entendem a importância de mudar
e de se comprometer com os re-
sultados da organização.

Treinamento também é uma fer-
ramenta. Foi usada pela rede baia-
na Cardoso, duas lojas, quando se
automatizou o processo de abaste-
cimento, que inclui o pedido. Os
compradores aprenderam a extrair
do sistema informações que ajudam
na negociação. Antes era o próprio
fornecedor que contava os produtos
no estoque e sugeria o pedido.

- Ele sempre ignorava o esto-
que na gôndola - lembra Márcio
Cardoso, diretor comercial.
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Defina com a área comercial quando o pedido pode ser maior
do que o sugerido pelo sistema. Exemplo: promoções especiais

Outra ação da rede foi indicar
aos compradores livros sobre va-
rejo e, principalmente, negociação.
A rede realizava reuniões periódi-
cas nas quais lie discutia um capí-
tulo por vez. Na hora, um dos com-
pradores era sorteado para falar so-
bre o tema e iniciar o debate.

AUMENTO NAS VENDAS
De lá para cá, a empresa não parou
de crescer e, neste ano, espera alta
de 17% no faturamento. O núme-
ro de compradores também au-
mentou de dois para quatro. A
cada três meses, a equipe da área
comercial ganha bônus que po-
dem chegar ao dobro do salário,
dependendo do desempenho. Os
profissionais são avaliados a par-
tir de indicadores como nível de
ruptura e de estoque.

SISTEMAS DE
CONTROLE DOS
PEDIDOS
Hoje, ao negociar, os com-
pradores da rede Cardoso
acessam o computador pa-
ra obter dados como média
mensal de vendas, último
preço, impostos e prazos.
O sistema também sugere
o volume de compras e,
quando o profissional não
acata e adquire maior
quantidade, emite um re-
latório para o gerente co-
mercial, que cobra uma
justificativa. Em geral, o
pedido do sistema só não
é aceito em situações que
fogem à rotina, como ação
conjunta com o fornecedor
em promoções e exposi-
ções que visam aumentar
as vendas.

Critério semelhante é
adotado pela loja indepen-
dente Bergamais, da capi-
tal paulista, mas com um detalhe:
embora o comprador possa emitir
um pedido maior do que o reco-
mendado, o giro do produto será
acompanhado pela gerência, para
que se analise o comprometimen-
to ou não do capital de giro.

- Esse também é o procedimen-
to para casos em que o vendedor
associa o desconto a uma quanti-
dade muito alta - complementa
José Eduardo Pereira, gerente de
compras da empresa.

Já na rede Serve Todos não é
possível comprar nem aceitar bo-

nificação de produtos sem cadas-
tramento, o que ocorre apenas aos
sábados, quando é feita uma ava-
liação da vantagem que o item tra-
rá para a categoria. •

Text Box
Fonte: Supermercado moderno, ano 38, n. 11, p. 71-78, nov. 2007.




