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R  eduzir custos e aumentar os 

lucros é algo que toda empresa 

busca, principalmente em um 

mercado cada vez mais competitivo. 

Mas ainda existe uma ideia errônea de 

que é preciso implantar medidas rigo-

rosas para ter uma margem de lucro 

maior, e nem sempre essa premissa é 

verdadeira. Até mesmo uma pequena 

redução nos custos pode exercer um 

grande impacto sobre o lucro final. 

Se uma empresa, por exemplo, tem 

vendas de 100 mil reais e custos de 95 
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mais

reais, podemos dizer que o lucro é de 

cinco mil reais. Se esta mesma empresa 

conseguir reduzir apenas 3% de seus 

custos, terá aumentado em 60% seus 

lucros. Isso mostra que algumas medi-

das, mesmo que pequenas, podem au-

mentar consideravelmente as margens 

de lucro. Mas isso não significa fazer 

uma "economia de palitos", pois não 

se trata somente de cortar gastos, mas 

saber onde e o que pode ser cortado.

Uma das estratégias que têm sido 

adotadas por algumas empresas va-

rejistas é o de diminuir o número de 

marcas de um mesmo produto. Uma 

pesquisa realizada pela Nielsen (Niel-

sen Retail Assortment Survey), reali-

zada em março de 2010, mostrou que 

entre 10 varejistas, quatro diminuíram 

o número de marcas em cerca de 5% 

no ano passado. Essa estratégia é uti-

lizada não só porque facilita a escolha 

dos consumidores em meio a tantos 

produtos que lhes parecem iguais, mas 

também para facilitar também a vida 

do varejista. Quem oferece marcas 

ganhar
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demais aumenta seus custos, dificulta 

o trabalho de armazenagem e aperta as 

margens de lucro, pois tira o espaço de 

produtos lucrativos.

“Quando o sortimento é exagera-

damente diverso, isso compromete o 

capital de giro, principalmente porque 

as taxas de juros são elevadas”, diz 

Claudio Felisoli, presidente do conselho 

do Provar e diretor-presidente da FIA 

–  Fundação Instituto de Administra-

ção da USP. De acordo com a pesquisa 

da Nielsen, entre as vantagens da re-

dução de marcas nas prateleiras estão: 

a melhoria da exposição dos produtos, 

o aperfeiçoamento da estocagem, o 

ganho de espaço para trabalhar marcas 

próprias, a ampliação de alguns setores 

da loja e, é claro, a diminuição dos cus-

tos e aumento dos lucros.

No entanto, oferecer marcas de 

menos também é um problema porque, 

se o consumidor não encontrar o que 

procura, escolherá outra loja para fazer 

suas compras. Segundo Felisoli, o varejo 

também vive de determinados produtos 

que são âncoras. Se o consumidor não 

encontra a marca líder ele não acha que 

o mix não é suficientemente amplo. A 

melhor estratégia, portanto, é observar 

os hábitos de consumo dos clientes e o 

fluxo de caixa para saber quais marcas 

dão lucro e quais empresas que podem 

abrir mão. 

GIRO RÁPIDO
“O importante é ter o sortimento certo 

e manter um levantamento sistemá-

tico, de modo a conhecer quais são 

esses produtos e em que quantidade 

eles devem ser mantidos. Dessa forma, 

o capital de giro não fica comprometi-

do, não existem produtos parados e o 

varejista não pagará um custo alto por 

causa disso”, diz Felisoli.

De acordo com o consultor Luis 

Henrique Stockler, da BA Stockler, a 

gestão de categoria está sendo cada 

vez mais estudada e isso tem gerado 

bons resultados. Isso significa entender 

e classificar corretamente os produtos 

ofertados. “É preciso conhecer os tipos 

de produtos e uso destes produtos. O 

varejista e atacadista têm de estar bem 

informatizados e analisar o giro que 

cada categoria tem para poder otimizar 

sua margem. Assim é possível oferecer 

o produto certo, na hora certa e pelo 

preço certo”, diz Stockler.

Segundo ele, o atacado distribuidor 

também precisa entender a cabeça do 

varejo, pois ele faz parte dessa gestão 

e é preciso haver essa parceria do va-

rejo com o distribuidor. “Alguns ata-

cadistas distribuidores já assumiram a 

gestão da gôndola no estabelecimen-

“Alguns atacadistas 
assumem a gestão 
da gôndola. Eles
aumentam a venda e 
a margem do produto 
dele para o varejo. 
Assim, os dois 
ganham juntos
LUIS HENRIQUE STOCKLER 
consultor da BA Stockler
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to. Eles estão aumentando a venda e a 

margem do produto dele para o varejo. 

Desta forma, os dois ganham juntos”, 

revela Stockler.

Outro ponto a ser observado para 

que a margem de lucro não diminua são 

as perdas, seja por furto, manipulação 

ou desperdícios. Uma pesquisa realiza-

da pelo PROVAR/FIA e pela Felisoni 

Consultores e Associados, em parceria 

com a ABRAS - Associação Brasileira 

de Supermercados e a Nielsen, revelou 

que as perdas no varejo brasileiro soma-

ram em média 1,77% da receita opera-

cional das empresas em 2009, queda 

de 0,28 pontos percentuais em relação 

a 2008, em que as perdas chegaram a 

contabilizar 2,05% do total.

O levantamento foi feito com 79 

empresas dos setores de atacado, ele-

trônico, farmácia, material de constru-

ção, vestuário e supermercado mostrou 

que as principais causas de perdas no 

varejo são: Quebra operacional, com 

30,9%; Furto externo, com 20,4%; 

Furto interno, com 20,1%; Erros admi-

nistrativos, somando 14,5%; Fornece-

dores, com 9% e; outros ajustes conta-

bilizando 5,2%.

Segundo Felisoli, uma das primeiras 

providências a serem tomadas é medir 

as perdas, para ter uma base. Em se-

gundo lugar, fazer um controle de per-

das. “Os equipamentos e tecnologias 

são essenciais para fazer esse controle, 

mas um erro é achar que apenas colo-

car equipamento resolve o problema e 

não manter um processo sistemático 

de controle”, alerta.

FATORES INFLUENTES
Inteligência Competitiva – Identifi-

car tendências do mercado, desenvolver 

análises estratégicas, descobrir oportu-

nidades e mapear riscos são as principais 

funções da inteligência competitiva (IC). 

Segundo Elisabeth Gomes, professora 

do curso de pós-graduação de Gestão 

de Negócios e Inteligência Competitiva 

da ESPM-RJ, o mercado de varejo tem 

características específicas por causa da 

busca constante pelo aumento de ven-

das, e envolve uma cadeia de produção 

com muitos integrantes. Em função 

disso, o setor acaba por direcionar suas 

energias na operação do dia a dia e se 

esquece de observar outros fatores, que 

influenciam nos lucros.

Segundo ela, o uso da inteligência 

competitiva é ter um conhecimen-

to aprofundado do mercado seja no 

âmbito de seus fornecedores, pontos 

O atacado distribuidor 
precisa entender a 

cabeça do varejo, pois 
ele faz parte dessa 
gestão e é preciso 

haver essa parceria 
do varejo com o 

distribuidor

“É um erro achar que o 
equipamento resolve 
o problema, sem 
manter um processo 
sistemático de controle
CLAUDIO FELISONI
diretor da Fia-USP

de vendas, concorrentes diretos e in-

diretos, líderes empresariais, políticas 

econômicas, legislações até chegar 

ao consumidor final no suporte às de-

cisões do seu negócio. “A inteligência 

competitiva é mais que uma meto-

dologia, é uma ferramenta de gestão. 

Em um momento onde a economia 

mundial está tumultuada, as empre-

sas estão procurando um diferencial 

em relação aos outras. Quem tiver a 

informação primeiro, e souber usá-la 

da maneira mais adequada para ga-

nhar mercado vai estar na frente dos 

outros”, diz ela.

A IC é um programa sistemático de 

coleta e análise da informação sobre 

atividades dos concorrentes e tendên-

cias gerais dos negócios, com o pro-

pósito de atingir as metas da empresa. 

Mas uma vez coletadas as informações 

do mercado é preciso saber trabalhar 

esses dados. “Não adianta fazer coleta 

do que o concorrente está vendendo e 

depois não saber o que fazer com isso”, 

explica. Segundo Gomes, é importante 

também analisar a informação e tomar 

uma decisão antes dos concorrentes, 

de forma que a empresa ganhe mais 

dinheiro. “Essa informação não é só 

numérica, também é desestruturada. 

Podem ser notícias, relatórios, relatos e 

não apenas quanto foi vendido e quan-

to faturei”, explica.

Segundo ela, a IC junta as infor-

mações numéricas com as não es-
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Fonte: Nielsen
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PARA AUMENTAR A MARGEM

PRINCIPAIS CAUSAS DAS PERDAS

COM PEQUENAS AÇÕES, OS VAREJISTAS
CONSEGUIRAM MELHORAR A RENTABILIDADE

Fonte: PROVAR/FIA
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truturadas em um processo de aná-

lise para a tomada de decisão. “Isso 

pode ser feito por qualquer empresa. 

É uma informação que precisa ser 

selecionada. Uma loja de varejo tem 

vários concorrentes e precisa traçar 

um processo interno. Não é só fazer 

uma planilha e traçar um relatório é 

preciso saber quais os impactos que 

aquelas informações têm para os 

concorrentes”.

Tudo porque existe uma área de 

inteligência competitiva sobre a ca-

deia de abastecimento que faz um 

monitoramento de quem são os me-

lhores fornecedores, e verifica aque-

les que estão entrando na região onde 

o cliente está atuando. “Isso melhora 

o processo interno de compra e vai 

refletir nas vendas. Tudo é uma rede 

de análise onde cada um está olhan-

do para sua própria estratégia em 

relação ao mercado. É um jogo que 

ganha quem sair na frente”.

Estratégia logística - O uso da 

frota própria por alguns distribuido-

res também é uma estratégia para a 

diminuição de custos e aumento dos 

lucros. Para Zezé Veríssimo, diretor da 

Nordece, a frota terceirizada é muito 

útil quando existe pouca variedade de 

produtos e poucas entregas. No caso 

da sua distribuidora, que trabalha com 

cerca de três mil itens, o caminhão sai 

com 50 a 60 entregas. “Só no sertão 

ele roda mais de mil quilômetros, en-

tão torna-se quase que inviável a ter-

ceirização”, explica.

RACIONALIZAÇÃO DE CUSTOS
A frota da Nordece tem cerca de 

130 caminhões, que são abasteci-

dos também em posto próprio. “O 

caminhão muitas vezes roda muitos 

quilômetros para fazer as entregas. 

Quando vai por sertão da Paraíba, 

para os lugares mais longe, são 700 

km, 600 km ou 1000 km”, diz ele. 

Nestes casos, o motorista precisaria 

andar com dinheiro para abastecer 

o veículo e corre riscos de assalto. 

Surge ainda outro problema, pois 

nos grandes centros os postos têm 

tecnologia que controla a qualidade 

do combustível que é colocado no 

tanque, mas no interior não existe.

Com o posto próprio, o motorista 

não precisa andar com dinheiro e a 

qualidade do combustível que se co-

loca no tanque é sempre a mesma. 

“Colocamos um tanque extra em 

cada caminhão, que é inspecionado 

pelo Inmetro. Então, o carro sai da 

empresa com autonomia para rodar 

até 1200 km. Ele vai e volta e não 

abastece em canto nenhum e a qua-

lidade do combustível é sempre a 

mesma. Fazemos isso em todos os 

Estados. Onde a gente coloca uma 

empresa coloca um posto”.
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Text Box
Fonte: Distribuição, São Paulo, ano 19, n. 220, p. 49-54, maio 2011.




