
Na penúltima edição da Revis ta Dis-
tr ibuição (n2 185, junho de 2008), fo-
ram descri tas as estratégias das 20
ma io res empresas com cresc imento
acima da média do setor. A leitura
dos casos me impressionou. Resol-
vi compilar algumas estat ís t icas e
div id i r com os leitores o porquê da
minha reação.

Ao tabular os tipos de atividades,
de segmentos e de áreas de atua-
ção das 20 empresas abordadas
na reportagem, constatei algumas
estatísticas que mostram, de cer-
ta maneira, tendências do setor:
' A primeira constatação é a de
que oito dessas 20 empresas atu-
am na Região Nordeste ou se
expandem em d i reção a ela:
essa é uma t radução real do
crescimento que está ocorren-
do nessa região. Essa consta-
tação não se conf i rma apenas
para o setor atacadista, mas
para toda a cadeia de abaste-
cimento. O Nordeste é uma re-
gião que tem apresentado
crescimento s igni f icat ivo nos
últimos anos e é alvo de inves-
t imento para a maior parte
das empresas produtoras. A
"bola da vez" é essa!
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• A segunda constatação é a
de que cinco dessas 20 em-
presas têm seu foco no ca-
nal food service, sendo que
duas no formato cash & car-
ry e três na distribuição de
perecíveis. Agora, vejam só:
"Onde estão essas três de
distribuição de perecíveis?"
Nordeste de novo! Nos meus
últimos textos para a Revis-
ta Distribuição, sempre co-
mentei a respeito do poten-
cial do mercado de food ser-
vice para o setor atacadista,
e esses números
mostram claramente
que o setor já está
aprovei tando essa
oportunidade,

Também fiz um ou-
tro exercício ao ler a
reportagem. Verifi-
quei o foco do inves-
timento das empre-
sas que mais cres-
ceram e me surpre-
endi com a qualida-
de das decisões
dos empresários.
Além da expan-
são para o Nor-
deste e do inves-
timento no traba-
lho com perecíveis,
são os seguintes
investimentos que
têm garantido cresci-
mento no setor:
• Investimentos no fator hu-
mano: po l í t i ca de t re ina -
mento continuo dos colabo-
radores por meio de inves-
timentos em consultorias de
RH, reun iões regulares, e
t r e i n a m e n t o i n t e n s o da
equipe de vendas,
• Investimentos na gestão da
equipe de vendas: investi-

mentos expressivos em sis-
temas de automação da for-
ça de vendas, investimento
em televendas, segmentação
das equipes de vendas, e mi-
gração de RCÂs para Equi-
pe própria em área com alto
potencial de consumo.
• Investimentos na gestão de
clientes: "Clube Fidelidade",
equipes comerciais que utili-
zam estudos e ferramentas
de trade marketing, aumen-
to da cobertura de cadastro
e da positivação de clientes,

readequação de mix, e foco
em produtos de maior va lo r
agregado.
• Investimentos em capacita-
ção do pequeno varejo: in-
vestimento em Universidade
de Pequeno Varejo, investi-
mento em centros de forma-
ção para varejistas, investi-
mento na comunicação, e in-

vestimento no desenvolv i -
mento do pequeno varejo,
* Invest imentos em gestão
empresarial: processos de
planejamento estratégico es-
truturados, e implementação
de "comitês" para descentra-
lizar decisões,
* Investimentos em logística:
investimentos em frota pró-
pria e em área de estoca-
gem, e investimentos em con-
sultoria na parte logística.

Todas as áreas citadas têm
importância crucial para a

atividade ataca-
dista distribui-
dora e todas
estão cober-
tas. Esses in-
v e s t i m e n t o s
demonstram
que o setor
a d q u i r i u

uma qual idade
em gestão expres-

siva. Ao longo da re-
por tagem, era fáci l

encontrar expressões
como "sessões de pla-
nejamento estratégico".
E agora, já começamos
a falar em abertura de
capital.

Em outras palavras,
deixando-se de lado
as oportunidades de
mercado (Nordeste e

canal food service), é o
profissionalismo que tem tra-
zido resultados para o setor.
E vai continuar trazendo sem-
pre. Deixo aqui meus para-
béns para o desempenho do
setor e a certeza de que o
prof iss ional ismo em gestão
não é mais uma tendência,
mas uma realidade. Quem
não o tem, sai do jogo.
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Text Box
Fonte: Distribuição, a. 16, n. 187, p. 194-196, agosto. 2008.




