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Pense rápido. Você é capaz de
dizer quanto a sua empresa
cresceu nos últimos meses ou,
quem sabe, nos últimos anos?
Como um bom gestor que se
preze, certamente neste instan-
te alguns números pipocaram
na sua cabeça, mas se você
estava preparado para dispa-
rar, com orgulho, dados que
comprovavam como foi exce-
lente o incremento nas vendas
do semestre ou como a sua
empresa aumentou a presen-
ça ampliando a estrutura e o
número de funcionários, mui-
to cuidado: essa pode não ser
exatamente a resposta que o
mercado quer ouvir para avali-
ar a saúde do seu negócio.

Em tempos em que o merca-
do de capitais no Brasil se
abriu, deixando de ser um pa-
raíso nebuloso da especulação
para se tornar terreno atrativo
até para os investidores de pri-
meira viagem, provar a--sócios
ou "acionistas que-apostar na
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sua empresa é mais interessan-
te que aplicar, por exemplo,
num fundo de investimento se
tornou uma tarefa bem mais
árdua. Interessa menos saber
onde estão e qual a abrangên-
cia que as empresas têm do
que o retorno que elas podem
gerar, e é aí que entra o plane-
jamento estratégico voltado
para a rentabilidade.

"O ponto de partida para o
planejamento estratégico é o
entendimento de que uma em-
presa não foi constituída para
comprar, vender, contratar, pa-
gar imposto, ser a mais queri-
dinha, ganhar mercado, aspirar,
almejar. A empresa foi consti-
tuída porque os seus sócios
consideraram que ela era a
melhor opção de investimento,
e porque, ao longo do tempo,
ela deverá continuar sendo a
melhor opção de retorno do in-
vestimento", aponta o consultor
Milton Jaworski, da Jaworski
Consultoria Empresarial.

A mudança cultural é recen-
te. Na verdade, poucas são as
empresas que hoje conhecem

com clareza a sua rentabilida-
de, sem fazer contusões. O lu-
cro, por exemplo, não é sinô-
nimo de sucesso, nem signifi-
ca rentabilidade. O crescimen-
to efetivo é medido não em um
ano, mas em cerca de três
anos pelo menos, para que
seja possível visualizar sua es-
tabilidade, e a evolução do pa-
trimônio ao longo do tempo.

Há pouco tempo, o que mais
se considerava era o chamado
lucro operacional, isto é, a ca-
pacidade da empresa para re-
duzir seus custos com otimiza-
ção de recursos, mas isso pas-
sou a ser apenas parte do re-
sultado. Também se investiu
muito em processos, no ferra-
mental tecnológico que ajuda a
gerenciar essas demandas,
aquelas sopas de letr inhas
como os ERPs (sistemas inte-
grados de gestão empresarial)
e os CRMs (gerenciadores de
relacionamento com clientes),
ferramentas que facilitam de
fato, mas que nada fazem sozi-

nhas, sem que a estratégia do
negócio já esteja inserida nelas.

Mas como identificar então a
rentabilidade? Segundo Jawor-
ski, há uma fórmula matemáti-
ca simples para se calcular esse
indicador, multiplicando o lucro
operacional pelo giro de ativos
(volume de vendas dividido pelo
patrimônio líquido), Se o produ-
to dessa conta resultar num per-
centual abaixo de 28%, come-
ce a mexer os pauzinhos para
promover mudanças porque
esse não é um bom número.

A má (ou quem sabe oportu-
na) notícia é que o setor ataca-
dista, infelizmente, encontra-se
abaixo desse patamar. "A maio-
ria dos atacadistas tem 10% de
rentabilidade ao ano, quase um
terço do ideai e praticamente a
mesma de um fundo de renda
fixa, o que não compensa o
desgaste do negócio. Isso sig-
nifica que os atacadistas que
conseguirem atingir padrões
médios de rentabilidade, de
25% a 30%, se tornarão em-
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presas altamente atrativas, com
perspectiva de duplicar de ta-
manho a cada dois anos e
meio", analisa o consultor.

Se você não for um dos feli-
zardos que está acima da mé-
dia, precisará arregaçar as man-
gas para chegar lá. Como se tra-
ta de uma meta constante e não
sazona! (o objetivo é manter pa-
drões de rentabilidade atrativos
ao longo dos anos, e não ape-
nas bolhas de curto prazo), o
movimento a ser dado vai variar
muito de acordo com o nível de
maturidade em rentabilidade em
que a empresa se encontra,

Para mercados mais madu-
ros, o caminho está na inova-
ção. Trazer nichos novos, criar
outros serviços, suprir deman-
das de baixa satisfação no mer-
cado, etc. "Não só adotar uma
cultura inovadora, com padrões
de avaliação de desempenho
muito claros, mas também ado-
tar um esquema de remune-
ração variável, para premiar os
funcionários de acordo com o
sucesso das inovações", diz
Antônio Cosenza, professor
do departamento de Mercado-
logia da Fundação Getúlio Var-
gas (MCD/FGV).

Para quem ainda não passou

por toda a curva de aprendiza-
gem e busca economia de es-
cala, um dos primeiros passos
para atingir mais rentabilidade
é checar o bom e velho lucro
operacional, e ver como é -pos-
sível extrair dele índices mais
significativos, como, por exem-
plo, trabalhar em cima do trans-
porte de mercadorias, um dos
fatores que mais consomem
recursos no setor.

Nessa revisão, às vezes se
descobrirá que pode ser mais
interessante abrir mão de ven-
der alguns produtos que dão
uma margem de lucro peque-
na para focar mais em produ-
tos de maior valor agregado.
"Nenhuma empresa pode se
prender emocionalmente a pro-
dutos. Um produto é bom en-
quanto o mercado assim o con-
sidera. Quando deixar de con-
siderá-lo bom, ele precisa ser
descontinuado ou reposiciona-
do para que sua comercializa-
ção não se torne uma atividade
predadora", observa Cosenza.

Mapear profundamente os
centros de custos da empresa
é uma etapa crucial desse pro-

cesso. "É o diagnóstico que irá
indicar onde estão localizados
os pontos de sangria da empre-
sa que deverão ser trabalhados"
diz Marcus Demetrius Soares,
diretor financeiro da Efimax.

Um dos caminhos consiste em
administrar o giro de ativos de
modo que não haja excesso de
estoque e recebíveis, um patri-
mônio parado que gerou um cus-
to, mas que não tem hora para
se converter em receita. "Quan-
to menor for o volume de inves-
timento, maior será a rentabili-
dade", afirma o consultor. "Co-
nheço muitas empresas que
aumentaram suas vendas em
30%, mas tiveram dificuldades
por falta de sustentação de ca-
pital de giro, com um crescimen-
to de mercado fictício e não pa-
trimonial", conta Jaworski.

"Precisa pensar em função
de perenidade sem se preocu-



par com o lucro imediato. Para
isso, o melhor a fazer é que a
empresa desenvolva métricas
de mercado, considerando não
só o lucro operacional e o fluxo
de caixa, mas também investi-
gando o comportamento do seu
cliente atual. Ele pretende con-
tinuar comprando da empresa?
Gosta dela a ponto de indicá-la
para outros? Verificar o nível de
satisfação junto aos comprado-
res gera um indicador importan-
te para a empresa fazer a pro-
jeção de quantos clientes irão
continuar com ela", aconselha o
professor da FGV.

A área comercial é a mais
promissora para ajudar a em-
presa nessa tarefa, já que está
na linha de frente do negócio,
posição privilegiada para obser-

var o movimento da concorrên-
cia e alimentar a empresa com
inteligência competitiva.

É difícil começar tudo isso
sozinho. Uma ajuda extra vinda
de fora, de uma consultoria,
pode ser muito bem-vinda, pelo
menos no começo para colocar
ordem na casa. Uma vez feito
esse aculturamento e a renta-
bilidade absorvida e levada de
fato para o alicerce do planeja-
mento estratégico, basta que se
monitore e revise o cumprimen-
to das metas de tempos em
tempos, de acordo com a natu-
reza do negócio. De maneira
gera, para o setor atacadista,
uma revisão interna a cada três
meses é o suficiente.

De acordo com Jaworski, por
meio de implementações como

essas, em que se procura des-
mist i f icar essa caixa preta,
abrindo mais, por exemplo, a
estrutura de custos, os perfis e
o volume de vendas, as empre-
sas atacadistas têm condições
de conquistar melhoras e co-
lher bons resultados já no pri-
meiro ano. "O segmento ataca-
dista, pelo fato de trabalhar com
margens muito estreitas, apre-
senta um elevado grau de sen-
sibilidade nos seus resultados.
Fatores como custo do quilo
transportado, aproveitamento
de carga, ciclo financeiro dos
estoques, índices de ruptura,
índice de perdas de mercado-
rias, índices de perdas finan-
ceiras podem, se ajustados,
duplicar a rentabilidade da em-
presa", explica.
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