




De acordo com especialistas no
varejo, com o crescimento econômico
do Brasil e sua atuação como fornece-
dor de produtos básicos para a África
e Ásia. continentes que representam
enorme quantidade de consumidores,
aumentam também as oportunidades
de se transmitirem os conhecimentos
de gestão e operação que fizeram o se-
tor supermercadista do País ser modelo
para o mundo. No entanto, para que se
atendam mercados tão diferentes entre
si como Japão e Nigéria, por exemplo,
será fundamental identificar, avaliar,
negociar e rever produtos, fornecedores
e mão-de-obra locais.

O PIONEIRO
Valentim dos Santos Diniz, já nos anos

1970. expandiu a rede Pão de Açúcar para
Portugal. Em dois anos, o grupo instalou
13 lojas no país. Embora o comendador
Valeníim fosse lusitano, a restituição ao
mercado português de sua experiência
em super e hipermercados era totalmen-
te brasileira, e a implantação das lojas
de auto-serviço dinamizou a economia
de Portugal. O mesmo aconteceu em An-

gola, em 1973, quando foi inaugurado o
Jumbo na capital, Luanda.

Passando por guerras civis nos dois
países, os supermercados nunca pararam
de operar, nem sob tiros de bazuca. Em
Angola, o Jumbo exercia papel decisivo
para a subsistência da população, elogia-
do até por Fidel Casto. "O Pão de Açúcar,
propriedade de uma empresa brasileira,
foi um passo decisivo tanto para Angola
como para o Brasil", admitiu o ex-ditador
cubano, em entrevista à revista Veja em
1977. Em 1980, o grupo operava 31 lojas
em Portugal, incluindo oito da rede Mini-
preço e dois centros comerciais em Cascais
e Olivais. Formou-se uma trading que fatu-
rou cerca de 100 milhões de dólares com
suas subsidiárias c associadas na Espanha.
Argentina e Angola.

Com a estatização das lojas em Portu-
gal e Angola, a situação do Grupo, que foi
chamado para cooperação técnica, compli-
cou-se. Entretanto, por mais tentador que
fosse fincar bandeira em terras estrangeiras
e servir de exemplo para países como Gui-
né-Bissau e Nigéria, que representariam
milhões de consumidores, não foi possível.
Em 1985, o governo angolano nacionalizou

o Jumbo e entregou sua exploração aos
iugoslavos, em troca de sediar a Reunião
Ministerial dos Países Não-Alinhados, da
qual a Iugoslávia era líder e fundadora. No
fim de 1991, o grupo recuperou a gestão do
Jumbo de Luanda. mas no ano seguinte en-
cerrou as operações da rede em Angola.

Se os produtos e serviços made in Brasil estão em
alta no mercado externo, o País também dá mais

um passo rumo à credibilidade. O grupo HDI faz testes
em softwares que vão para o mercado internacional
e emite a certificação necessária para que sejam

aprovados e importados. Os produtos verificados
não são apenas de fabricação nacional, mas vindos
de diversas partes do mundo para aplicação em

empresas dentro e fora do País. Bancos, lojas e
supermercados já adotaram os serviços da HDI, como

é o caso do grupo Falabella, a maior rede de varejo do
Peru, instalada também na Argentina, Colômbia e nos
Estados Unidos.

O trabalho da HDI é tão diferenciado que

mereceu um prêmio de inovação nos Estados
Unidos: é feito por meio de robôs, que identificam

as deficiências do sistema. "Seguimos uma lei
internacional, que regula a qualidade dos softwares
para evitar que eventuais falhas impliquem perda de

competitividade da empresa", explica o presidente
do grupo, Marco César Bassi, que acrescenta serem
as conseqüências até fatais para alguns clientes,

como inviabilização de concorrência e baixa de
ações das companhias.

A maior parte dos softwares checados é de

gestão financeira, ponto crítico de qualquer
empresa, sobretudo em se tratando do varejo,
vulnerável a ataques de hackers, muitas vezes
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Apesar do final aparentemente infeliz
das incursões estrangeiras do Grupo Pão
de Açúcar, nota-se hoje a influência posi-
tiva nas operações de todos os supermer-
cados lusitanos e angolanos. Em Angola,
os supermercados africanizados voltam a
demandar a cooperação de consultorias

de varejo e software de gestão brasileiros.
Uma das maiores redes de Portugal chama-
se Pingo Doce, em alusão à rede brasilei-
ra, e diversas lojas com bandeira Jumbo e
Minipreço continuam a operar cm cidades
como Lisboa, Coimbra e Porto, sob outras
administrações.

TECNOLOGIA DE PONTA
Além da implantação de formatos com-

pletos de loja, o varejo brasileiro está bem
representado no exterior por empresas de
tecnologia voltadas para gestão, operação
e recursos humanos. É o caso da RMS,
empresa que produz software de gestão
corporativa para varejo,com operações no
Brasil, México, África, Portugal. Itália e Es-
panha. Os softwarcs da empresa, a maioria
de gestão contábil e por radiofreqüência,
estão presentes em lojas de departamentos
e de conveniência. O percurso de expan-
são foi semelhante ao do Grupo Pão de
Açúcar. Embora a empresa tenha iniciado
seu projeto fora do País pelo México, con-
centra suas operações principalmente em
Portugal e Angola.

O presidente da RMS. Paulo Soares,
comemora os resultados de seus produtos
e espera novos investimentos de clientes
da Polônia, Ucrânia, Inglaterra e Espanha
para os próximos meses. ''Conseguimos le-
var para o exterior o que temos de melhor:
nossos processos de gestão em operação e
atendimento", declara Soares.

Ele admite também que a troca permi-
tiu avaliar os processos e aprender com os

dentro do próprio estabelecimento, "Quase 50%

dos espiões que invadem o sistema estão dentro

da empresa, O próprio funcionário se aproveita da

fragilidade", afirma Bassi.

Outro problema detectado refere-se à ISO 12207,

certificação para as melhores práticas internacionais

da área técnica que, além da segurança do sistema,

verifica a parte operacional. "Qual o tempo de resposta

que o sistema oferece? Essa pergunta merece um

investimento", comenta Bassi, para quem a falta

de padrões de qualidade em software pode causar

impacto em todo o negócio.

Para finalizar, Bassi elogia os softwares brasileiros.

"O Brasil é campeão em certificações ISO 9000. Assim

como os bancos estão investindo em qualidade,

como é o caso do Wal-Mart Bank e do Unibanco, essa

tendência também logo chegará ao varejo", garante.



APA mercado externo

clientes, pois o supermercadista brasilei-'
ro hoje está mais voltado ao controle de
estoques e à prevenção de perdas, e os
países europeus se destacam pela logísti-
ca eficiente e rastreamento de produtos.
Outra diferença apontada por Soares é a
expectativa de lucros. "O Brasil trabalha
com menor margem de lucro, e ganha na
quantidade; em Portugal, as margens são
maiores", esclarece ele.

Recentemente, n a APAS 2(X)8, a empre-
sa apresentou o software RMS Retail. siste-
ma de gestão para frente de caixa, em que
todos os recursos multimídia estão concen-
trados na tela para facilitar e integrar as
operações. Entre as mais de cem empresas
atendidas no Brasil, estão as redes Carre-
four, Ricoy, Coop e Pastorinho.

O diretor de Consultoria da Gouvèa de
Souza. Alexandre Cassíano Horta, explica
que existe uma percepção forte no exterior
de que o Brasil tem um mercado bastante
dinâmico e competitivo. Ainda segundo

o consultor, os estrangeiros também têm
informações sobre o uso de práticas fiscais
não recomendadas por parte de algumas
empresas. Desta forma, as redes que ope-
ram de acordo com a legislação fiscal no
Brasil têm que compensar essa "competi-
ção desleal" por meio de maior eficiência
operacional e, particularmente, por um
rigoroso controle de custos.

Outro aspecto que chama a atenção
das empresas estrangeiras diz respeito à
complexidade do sistema de impostos no
Brasil, que faz as decisões sobre a origem
da compra, tendo em vista os objetivos de
margem, também se tornarem mais com-
plexas. Tais aspectos, aliados ao fato de que
existe um imenso mercado de baixa renda
no Brasil, fazem aumentar o interesse em
relação ao conhecimento adquirido na ges-
tão e na tecnologia no varejo brasileiro. "O
que mais interessa aos supermercados fora
do país é a nossa liderança em operação
com baixo custo e para pessoal de baixa
renda", resume Horta.

O projeto mais significativo implantado

pela Gouvèa de Souza foi na Rede Nosso
Super, em Angola. Havia forte demanda
pela constituição de uma rede de retalho
(como o varejo é chamado em Angola) que
pudesse regular o mercado de alimentos no
país, dando parâmetros de preços e trazen-
do novos conceitos de atendimento e de
segurança alimentar, particularmente para
o mercado de baixa renda.

Segundo Horta, o projeto nasceu a par-
tir de uma folha de papel em branco, pois
tudo o que existia em termos de varejo
de alimentos no país africano não poderia
ser utilizado como referência para a bai-
xa renda: "Tivemos que construir o con-
ceito da rede a partir da análise de casos
brasileiros, com o desafio de constituir a
primeira rede nacional de supermercados
em um país com pouquíssima base de for-
necedores locais"'. Horta acrescenta que
esses fornecedores não estavam acostu-
mados às regras usuais de negociação e de
abastecimento de supermercados.

Além disso, a consultoria tinha um prazo
muito limitado para abrir as dez primeiras
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lojas, uma vez que, como a rede pertence ao
governo angolano, havia interesse em fazer
isso o mais rápido possível. De acordo com
Horta, os principais entraves foram as difi-
culdades logísticas no país: porto congestio-
nado, em um projeto que exigia a compra
de 70% das mercadorias em solo estran-
geiro, e estradas arruinadas pelos anos de
guerra civil. Ele ainda acrescenta outras di-
ficuldades: "Também tivemos que formar
um contingente de funcionários, que não
tinha experiência prévia em trabalhar em
varejo de alimentos, o que rcquereu um
largo investimento em treinamento."

Embora a empresa Thomas Interna-
tional tenha sede na Inglaterra há 50
anos, coube à franquia brasileira, que já
tem 15 anos, exportar a tecnologia em
gestão de RH para países como Chile,
Argentina. Colômbia e Venezuela. A em-
presa se especializou em análise de per-
fil e de comportamento das pessoas para
cargos determinados. '"Colocar as pesso-
as certas nos lugares certos evita o alio
turnover dos supermercados no mundo
inteiro", esclarece o vice-presidente da
empresa, Edson Rodriguez.

As diferenças de mercado para RH, se-
gundo Rodriguez, são o reflexo do estágio
de desenvolvimento dos países onde essa
tecnologia é mais necessária. "Na Colôm-
bia,por exemplo,os requisitos pessoais são
menores em virtude dos baixos salários
oferecidos;o inverso ocorre no Chile, onde
a economia é mais estável", explica.

O software da Thomas International
consiste em um formulário, que o candi-
dato a gerente ou operador preenche com
suas aptidões e que é relacionado direta-
mente ao perfil do cargo a ser ocupado.
Quanto mais próximos forem os traços do
candidato e do cargo, mais afinidade ele
terá com o trabalho. Desse modo, cortam-
se algumas etapas iniciais de entrevistas e
de triagem de pessoal.

O sistema, que já é adotado por grandes
empresas brasileiras, como General Motors,
Pão de Açúcar, Unilever e Bradesco. chega
ao mercado internacional latino já traduzi-
do para o espanhol e os treinamentos são
dados in company por brasileiros. A empre-
sa é líder de mercado no Brasil e nos lugares

para onde a tecnologia é exportada, segun-
do Rodriguez. Em países como Argentina,
Chile e Colômbia, a Thomas montou escri-
tórios para suporte local e pretende fazer o
mesmo em breve na Venezuela.

O diretor-presidente da GH e Associa-
dos, George Homer Jr., presta consultoria
em ambientação, layout, operação e tecno-
logia para diversas empresas de varejo nos
Sstados Unidos,Europa, América Latina.
Na Turquia, a demanda pela entrada no
Mercado Comum Europeu fez a empresa
Taha, detentora da bandeira LC Waikikí,
maior rede de moda infanto-juveníl do pa-
ís, adaptar-se às práticas internacionais a
fim de garantir padrão de qualidade. "Em
Istambul, que é uma cidade cosmopolita,
há forte apelo para fazer parte da Europa,
e isso facilitou nosso trabalho na reformu-
lação de todo o layout e operação da loja",
destaca o consultor.

Homer explica que cm países mais
desenvolvidos, como os Estados Unidos,
onde a empresa mantém um de seus escri-
tórios, a tendência em layout e exposição é
a ambientação sustentável, com economia
de recursos naturais, como água e eletrici-
dade, aliada a uma comunicação eficiente,
pois esses são os diferenciais para a alta
competitividade. Esse foi o caso da rede
Ralph Lauren, cujo modelo nos Estados
Unidos serviu para a Europa.

O sucesso de uma operação, para Ho-
mer, está em conhecer o estilo de cada

cliente, tarefa muito mais árdua quando
é preciso lidar com pessoas que falam ou-
tras línguas e vivem outras culturas, além
de seguir padrões e adotar novas tecno-
logias, como as etiquetas operadas por
radiofreqüência implantadas pela GH c
Associados em vários países. No Brasil,
Homer atende clientes como os super-
mercados Carrefour, Hirota, Zona Sul e
as lojas Casas Bahia, Daslu e Rainha das
Noivas, a maior rede de enxovais do Rio
Grande do Sul. A diversidade de negócios
no varejo e nos locais fez a empresa de
consultoria aprender muito mais com o
cliente do que esperava.

Para Homer, um dos cases mais sig-
nificativos em resultados foi o trabalho
na rede de supermercados Almacenes de
Prati, no Equador. "A partir de reformu-
lação de layout e treinamento de equipes,
que souberam aproveitar os conhecimen-
tos, o supermercado atravessou todo o
período de conflitos armados e crise
econômica apresentando crescimento",
comemora o consultor.
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