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Eduardo Santos prevê
que modelo da Best
Buy chegará ao país
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Quando um consumidor compra um produto que não funciona, sente-se frustrado e vai até
a loja trocá-lo. A dor de cabeça
é grande mas, para a varejista, é
ainda maior: o que fazer com
aquele item, em geral, de maior
valor agregado, como televisão,
computador e celular?
De acordo com pesquisa feita
pela consultoria Accenture, a
média de devoluções e de trocas é de 5% a 6% do total comercializado. O impacto disso para
as companhias é grande, já que
representa uma despesa de 2%
a 3% com reparação, novas embalagens e logística inversa.
Para tentar reduzir o número
de retornos, Eduardo Santos, especialista sênior para a prática
de varejo da Accenture, conta
que as atacadistas estão capacitando melhor os seus funcionários sobre o funcionamento dos
produtos. “Muitas vezes, o problema não era técnico e, sim, falta de conhecimento do consumidor. Neste caso, o cliente vai
continuar com o problema mesmo depois da troca do item”,
pontua.
Com o treinamento dos colaboradores, o resultado dessa
“gestão de perdas” foi a redução em 40% do total de devoluções. Outro reflexo positivo foi
a diminuição de ações contra as
atacadistas (o executivo não revela o nome das varejistas) no
Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor (Procon).
“Agora, abriu-se um espaço para aqueles clientes que, de fato,
compraram itens com defeito”,
afirma Santos.
O próximo passo é possibilitar que esses produtos defeituosos voltem ao mercado depois
de reparados. O executivo conta que está em estudo a criação
de um canal secundário, a pedido das varejistas. No Estados
Unidos, esse mercado já é bastante desenvolvido e permite
que clientes comprem itens novos (que funcionam) por preços
mais acessíveis.
O mercado secundário também possibilita que as companhias fidelizem os consumidores. A americana Best Buy, especializada na comercialização de
eletroeletrônicos, oferece aos
seus clientes a chance de “venderem” de volta itens (como celulares e câmeras fotográficas)
quando é lançada a nova versão
dos produtos. “Os consumidores pagam uma taxa na compra
do primeiro equipamento e a
Best Buy o compra de volta por
50% do preço. Isso é mais um incentivo para os clientes adquirirem os lançamentos pela varejista”, explica Santos. “Daqui a
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Gestão do varejo inclui capacitação de funcionários para reduzir retorno de produtos por mal uso; próximo passo é

uns anos, isso vai ser possível
no mercado brasileiro”, acredita o executivo.
Outra mudança que já está
em curso é a redução de 6%,
em média, da área construída
dos novos supermercados no
país. Isso é reflexo da nova postura dos consumidores que estão descobrindo as compras online, como forma mais conveniente de fazer as compras do
mês. “Nos Estados Unidos e na
Europa, é bastante comum
comprar pela internet e retirar
as compras na loja física”, compara Santos.

Distribuição

Um dos principais gargalos das
varejistas é a distribuição dos
produtos. Os problemas de infraestrutura (rodoviária e portuária) se somam à restrição da
circulação dos caminhões na
maior cidade do país e à lei do silêncio. “A principal pergunta
das varejistas é: como posso
manter os gastos controlados e
conseguir entregar os itens dentro do prazo — e sem perder
muitos produtos, principalmente, os perecíveis?”
As soluções, às vezes, são
simples nessa gestão de negó-

cios, segundo Santos. “À medida em que se ajusta a gestão e o
horário em que os caminhões
são carregados e descarregados, já se obtém bons resultados”, diz. Tanto é que foram essas as métricas usadas para auxiliar uma indústria de bens de
consumo na distribuição de
seus produtos. “Usamos estatísticas e ferramentas já implantadas em varejistas para
auxiliá-lo.”
No entanto, não é raro que
os problemas de distribuição
voltem aparecer depois que o
trabalho é concluído. “As em-
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CARRINHO DE COMPRAS
● Os consumidores brasileiros
estão descobrindo a compra do
mês on-line. Atentas, as
varejistas estão reforçando o
investimento nos multicanais
(site e call center).

Serviço ao cliente gera
maior produtividade
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● As varejistas incrementaram
a capacitação de seus
funcionários sobre a utilização
dos itens de maior valor
agregado, como televisão e
celular. Resultado: menos dor de
cabeça para comprar e trocar.

O desafio do varejo é aumentar a lucratividade. Dados do Serasa Experian mostram que, nos últimos anos, o varejo apresentou margens de lucro em torno de 2,5%, alcançando 4,3% em 2010. Porém,
o setor de serviços apresentou margem de lucro de 14,1% no mesmo ano, e a indústria de 12,7%.
Mas como aumentar a lucratividade do varejo? A resposta, teoricamente, é simples: incrementar a produtividade, isto é, gerar mais
receita em relação aos custos fixos. Para isso, o varejo deve focar
em três objetivos: a) converter mais transeuntes em clientes; b) aumentar o tíquete médio; e c) fazer gestão mais acirrada sobre seus
custos.
Converter mais transeuntes em clientes é fundamental para o lucro. Uma loja que recebe cerca de 100 clientes diariamente e vende
para 30 deles um tíquete médio de R$ 150 totaliza um faturamento
mensal de R$ 132 mil. Se esta loja aumentar a taxa de conversão para 33 clientes diários, o faturamento mensal passa a ser de R$ 148
mil. Há, portanto, um incremento de 12% no faturamento, com o
mesmo custo fixo, aumentando assim a produtividade e a margem
de lucro líquida.
Outra estratégia para melhorar a lucratividade é aumentar o tíquete médio em cada compra. Basta imaginar, agora, que os 33
clientes que compram diariamente
na loja passem a ter um tíquete médio de R$ 165. O faturamento, enPara aumentar
tão, salta a R$ 163,35 mil, represena lucratividade do
tando um aumento de 23,8% sobre
varejo, deve-se
o faturamento inicial.
Se associarmos essas estratégias
focar em três
a uma gestão que conduza a um
objetivos:
mix adequado de produtos e com
converter mais
menos perdas, sem dúvida virão
melhores resultados.
transeuntes em
Pesquisa realizada pela Accentuclientes, aumentar re apontou
uma tendência dos grano tíquete médio
des varejistas brasileiros em treinar
e fazer gestão mais seus funcionários como forma de reduzir o índice de devoluções das
acirrada de custos
mercadorias, o que acarreta perda
de valor para o varejo, uma vez que
é obrigado a recebê-las de volta e
revendê-las a preços mais baixos. Mas investir no treinamento de
funcionários é essencial não apenas neste ponto — redução dos custos com as perdas e devoluções. Os benefícios vão muito além. Os
varejistas brasileiros estão começando a se atentar para inovações
em modelos de serviços que diferenciam o varejo e, ao mesmo tempo, aumentam seu faturamento, mantendo-se os custos fixos.
Os consumidores, principalmente de produtos mais complexos
como os de alta tecnologia, estão “sedentos” por funcionários que
demonstrem os produtos, suas características, benefícios e, ainda,
lhes apresentem acessórios e serviços complementares adequados
para o melhor atendimento de suas necessidades e apropriação de
todas as facilidades que a tecnologia pode lhes oferecer. Ter funcionários treinados nas lojas não é, portanto, um custo para o varejo —
é certeza de lucros maiores. Nós, consumidores, ansiamos por varejistas que tenham uma visão mais sistêmica de seus negócios e
maior sensibilidade às reais necessidades de seus consumidores, o
que, evidentemente, trará mais lucros para os negócios e mais satisfação para os clientes. Todo mundo ganha. ■
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● Os novos supermercados
têm, em média, 6% a menos de
área construída. Nos Estados
Unidos e Europa, é comum
os consumidores comprarem
pela internet e somente
fazerem a retirada dos
produtos nas lojas físicas.
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presas acabam se voltando para outras questões,
como fusões e aquisições,
e deixam de lado o problema inicial. É comum as
companhias perderem o
foco.” Detectada a dificuldade e resolvido o problema, a varejista tem duas
opções: ou se dedica com
mais afinco àquelas questões ou contrata uma companhia para fazer a gestão
da área de logística que é
importante mas não é o
coração do negócio da atacadista. ■

MAIS DA ACCENTURE
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Receita atinge
US$ 6,7 bilhões
de março a maio
Accenture está presente
em 120 países, possui 223 mil
funcionários e 200
escritórios. Gerou receita
líquida de US$ 21,5 bilhões
no ano fiscal de 2010 até
agosto. Atende governos e
companhias de grande porte.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Prof. Rodolpho Paulo Rocco nº 255 - UFRJ - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro/RJ
Tel.: 2562-2425
Fax: 2562-6037
E-mail:eliosalles@gmail.com
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO-SRP DATA
Nº 33/2010

2908/11

HORA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PROC. Nº

14:00h

Sistema Digital e Microprocessador de
Contrapulsão

23079.040291/0
9-72

VALOR ESTIMADO
R$ 277.950,00
O Edital completo poderá ser obtido no sítio do comprasnet ou junto à SLC, trazendo um CD virgem. Os
esclarecimentos que se fizerem necessários poderão ser obtidos através dos telefones 21-2562-2207 /
2562-2425 ou no que couber no Serviço de Cirurgia Cardiaca.
Obs.: O edital referente ao Pregão nº 33/10 estará disponível a partir de 17/08/10.
Rio de Janeiro, 15 de Agosto de 2011
Eli Oliveira de Salles
Pregoeiro

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 16-17.

