
Pesquisa mostra que 37% dos consumidores
procuram o produto em outra loja quando não
o encontram na gôndola. Mas esse número
cresce com a fidelidade à marca, e chega a
51 % na categoria de higiene pessoal

Se o estoque não está equilibrado, a
ruptura fatalmente vai acontecer.
Mas é difícil imaginar uma opera-
ção perfeita na qual a ruptura não

exista. Esse fenômeno alimenta até mesmo
um estrato de atividade comercial, já que
os supermercados recorrem aos grandes
atacados quando estão em situação de
emergência. O combate a esse problema
é uma prioridade em qualquer gestão. A
experiência tem demonstrado que o con-
sumidor tem uma forte tendência a com-
prar o produto na concorrência quando
não o encontra na gôndola.

Uma pesquisa realizada pela Nielsen

sobre a reação do consumidor à ruptura
afirma que, em média, 37% dos clientes
compram na concorrência, enquanto 53%
migram para outra marca. De fato, a fu-
ga para a concorrência não é o primeiro
fator, mas é preciso ponderar que esses
dois números se deslocam em função da
fidelidade à marca. Assim, por exemplo, o
óleo de cozinha tem um índice de 69% de
aceitação de outra marca e apenas 26%
de fuga. Mas se o assunto for higiene
pessoal, o quadro é exatamente inverso:
51% dos consumidores vão para outras
lojas, enquanto 41 % aceitam outra marca.
Além dessa categoria, café, bebidas e mar-

garina são produtos
de alta fidelidade à
marca, segundo a
pesquisa.

Além da fuga pa-
ra a concorrência, a
pesquisa também
indica os percentu-
ais de clientes que
desistem da compra
ou aceitam outro gê-
nero de produto. Se
forem somados o
índice de desistência
com o de fuga para
outras lojas, o resul-
tado mostrará o total
de perda de oportu-
nidade de venda com
a ruptura, que no caso dos produtos de hi-
giene pode chegar a 55 % dos clientes (51 %
mais 4% - veja o gráfico "Comportamento
do consumidor diante da ruptura"), uma
taxa nada desprezível.

Mas isso não é tudo: o prejuízo da rup-
tura pode ser ainda maior. Kátia Souza,
gerente de Logística da Procter & Gam-
ble, diz que "os que decidem comprar ou-
tra marca normalmente compram produ-
to mais barato do que o que pretendiam,
gerando redução na receita".

As causas da ruptura são muitas e se
disseminam pela cadeia de suprimentos,
muitas vezes escapando ao controle do

RUPTURAS E DIVERGÊNCIAS NOS PERECÍVEIS
A ruptura é o sintoma de um problema, mas o remédio para isso,

o estoque, significa mobilizar capital e carregar o fluxo financeiro
da empresa. Esse é um conflito que se resolve com a gestão, e já
há empresas que desenvolvem sistemas "para girar a loja toda a
cada quatro dias", observa Celso Armelim, da C&A Consultores
Associados. É claro que nesse caso o risco de ruptura é maior, mas
o sucesso desse tipo de empreendimento tem mostrado que a
gestão automatizada é confiável.

Armelim diz que uma boa referência para o supermercadista
desenvolver planos para combater as rupturas é a ECR Brasil, "que
tem toda uma estrutura desenvolvida para esse fim". Ele também
recomenda atenção específica aos perecíveis, que normalmente

são mais sujeitos à divergência quando são feitos inventários.
Armelim diz que o frango, por exemplo, é um produto sensível. "As
quebras de peso chegam a 15%", declara.

No Supermercado Santa Gemma, na Vila Mariana, em São
Paulo, a gestão permitiu diminuir a quebra no FLV de 3% para
1 %, o que certamente reforça a oferta ao cliente e também é fator
para mitigar as rupturas. Joelma Izabel de Freitas, gerente da loja,
diz que por meio da investigação feita chegou-se à conclusão de
que era necessário mudar o procedimento com o FLV já a partir do
recebimento da mercadoria. "Antes havia mercadorias que subiam
para o estoque, mas agora elas são separadas no recebimento e
seguem direto para a loja", afirma.
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gestor, como é o caso quando o forne-
cedor não cumpre o pedido de compra,
fator do qual o varejo tanto reclama.

Kátia diz que sua empresa fez um
mapeamento das causas da ruptura há
poucos meses. "Concluímos que 63% das
causas estão relacionadas à operação da
loja", afirma, destacando os problemas
em inventários, parâmetros incorretos de
abastecimento e problemas de "retirada
de cadastro de produtos proveniente da
ausência de um sortimento claramente
definido". Para esses casos, Kátia ingres-
sa no coro dos consultores, reforçando a
necessidade de "muita, muita disciplina
e controle na operação diária e execução
dos planos de ação".

A ruptura aparece nas questões ope-
racionais e estas, por sua vez, envolvem
o fornecedor de produto, principalmente
quando ele exerce pressão para uma com-
pra maior. "Mas é o varejista que detém
o poder, afinal, é ele que está perto do
cliente", afirma o consultor Mario Duar-
te, da Novo M/D. Para reforçar o combate
à ruptura, Duarte diz que adicionalmente
à analise de curva ABC e inventários, o
gestor pode eliminar redundâncias e se-
lecionar fornecedores.

O consultor dá como o exemplo o
trabalho com a subcategoria de biscoitos
wafer feito em um supermercado. "De
nove marcas desse biscoito, a empresa
passou a comprar três", afirma. Nessa
seleção, a empresa adotou como critério
três faixas de preço ao consumidor, com
fornecedores de alta confiabilidade. "Isso
é uma filosofia moderna na relação en-
tre indústria e varejo." O resultado desse
procedimento foi aumento nas vendas
e também no poder de negociação com
fornecedores. (H. L.)
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