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na eficiência. A diversificação do portfólio
também é parte da estratégia para compensar a redução na demanda por PCs,
carro-chefe da empresa. No ano passado,
a empresa entrou no mercado de celulares, criando uma divisão para cuidar especificamente desses dispositivos. “Estamos otimistas com as oportunidades deste mercado, que tem boa sinergia com a
operação de computadores e que pode
alavancar as iniciativas da companhia
em convergência digital, com oferta de
conteúdos online, como livros, músicas,
jogos e aplicativos, exploração de publicidade e prestação de serviços de valor
agregado”, avalia o executivo.

Lição de casa bem feita
Grandes grupos regionais mesclam conhecimento local e eficiência em
gestão para crescer em ritmo mais acelerado do que a economia nacional

Conveniência para o consumidor
A rede cearense de farmácias Pague
Menos dobrou seu faturamento em três
oportunidades ao longo da última década. Fundada em 1981, a empresa está presente em 26 Estados e no Distrito Federal, com mais de 600 lojas e 15 mil colaboradores, atuando em 220 municípios.
As turbulências que poderiam ser causadas pelo crescimento acelerado foram
evitadas com a adoção de estratégias focadas no público-alvo e na formatação
de um mix de produtos diversificado para
atender às novas exigências de uma classe média cada vez mais preocupada com
conveniência, saúde e bem-estar.
“A melhora da renda e a maturidade
da população jogam a nosso favor. Cada vez mais, os brasileiros passam a ter
acesso à saúde e a demandar produtos
de beleza”, observa Mário Queirós , diretor de planejamento e relacionamento
com investidores.
Queirós garante que a rede permanece
firme no seu propósito de manter a liderança entre as maiores redes de farmácias
do País. Em 2012, contabilizou a inauguração de 96 pontos. Este ano, a expectativa é abrir outras cem. Até 2017, a meta
é ter mil unidades em funcionamento.
A ampliação do mix de produtos, atualmente composto por mais de 11 mil diferentes itens, que vão desde uma bola de
futebol aos tradicionais fármacos, serviu
para aproximar a rede dos consumidores. “Oferecemos a conveniência de adquirir diferentes tipos de artigos em um
só lugar e em uma só parada”, diz Queirós. Outra iniciativa destacada é a realização de parcerias, como a firmada entre a Pague Menos e o varejo farmacêutico no Nordeste com o programa de fidelização Dotz
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m 2003, a Positivo vendeu pouco mais
de 21 mil computadores. Dez anos depois, a empresa comercializa a mesma
quantidade a cada quatro dias — e dois
milhões de máquinas a cada 12 meses. Líder de mercado à frente de quatro multinacionais, posto que ocupa há sete anos
consecutivos, de acordo com a consultoria IDC, a paranaense Positivo Informática faz parte de um grupo de companhias
administradas longe do eixo Rio-São Paulo que decolou junto com a série de bons
resultados da economia brasileira entre
2004 e 2010, período em que o resultado
do PIB do País ficou abaixo de 3% uma
única vez, em 2009.
Além da Positivo, empresas como a
Máquina de Vendas e a Pague Menos entenderam que a engrenagem azeitada pela estabilidade, a ascensão da classe C e
o vigoroso aumento do consumo (tríade
que manteve girando o motor da economia nacional na última década) propiciaria um ciclo de crescimento único e
determinante para a redução das diferenças nos padrões de compra e na geração de riqueza entre as diferentes áreas
do Brasil. Entre 2002 e 2010, dos dez Estados que mais evoluíram em termos de
Produto Interno Bruto, sete pertencem
às regiões Norte e Centro-Oeste. Nesse
período, ambas as regiões aumentaram
suas participações no bolo total do PIB
brasileiro, assim como o Nordeste, cuja
economia, desde 2000, cresceu menos do
que a média nacional somente em 2007
e 2009 — ano em que Estados como Pernambuco (alta de 3,8%) e Ceará (alta de
3,1%) ainda encontraram fôlego para incrementar seus negócios.
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No alto, linha de produção da Positivo. Acima, visão panorâmica de loja da Insinuante, na Bahia

Se as condições macroeconômicas deixaram o terreno fértil para o desenvolvimento, o conhecimento local para operar
a logística da operação e o sortimento do
portfólio, aliado ao estudo de novas disciplinas e investimento na qualidade do
produto, são características comuns em
cases de sucesso originados a partir do
interior do País.
“Nosso crescimento foi possível por
oferecermos soluções avançadas de tecnologia e nos distinguirmos das marcas
globais por conhecermos profundamente
o mercado brasileiro e o que é mais apropriado aos seus interesses”, argumenta
Maurício Roorda, vice-presidente de produto e procurement da Positivo Informática, onde as análises sobre os hábitos de
consumo do público fazem o elo entre o

desenvolvimento de produtos e as demandas dos usuários. Ele ressalta que falar a
mesma língua não facilita apenas a relação com o consumidor. “Estamos presentes em todos os 25 maiores varejistas brasileiros, com a mais ampla e pulverizada
rede de distribuição no País.”
Aplicando pesquisas e ouvindo clientes, o anunciante percebeu que a comunicação das empresas concorrentes era
muito técnica e distante do público. Assumiu, então, uma linguagem mais coloquial nas suas campanhas e ações, sem
abordagens tecnológicas. O redirecionamento do marketing foi incorporado pela
administração e se transformou em um
princípio para toda a empresa.
O plano de negócios da Positivo continua avançando, com foco cada vez maior

Divulgação/fernando dias

ex
c

lu

siv

a

pa
ra

fin

s

ed
u

ca

cio

na

is.

Por welliton moraes

Decisões descentralizadas
Após surfarem na mesma onda de crescimento que colocou a Positivo e a Pague
Mais nas cristas do mercado de informática
e do varejo farmacêutico, a mineira Ricardo Eletro e a baiana Insinuante precisaram
unir forças em março de 2010 para fazer
frente ao avanço das concorrentes Via Varejo e Magazine Luiza por seus territórios
locais. A incorporação das bandeiras City
Lar (200 lojas, a maioria nas regiões Norte e Centro-Oeste), Eletro Shopping (130
lojas no Nordeste) e Salfer (com 176 lojas
no Paraná e Santa Catarina) fez a holding
Máquina de Vendas passar de mil pontos
de venda e assumir a vice-liderança dentre as maiores varejistas do País, com um
faturamento perto de R$ 9 bilhões.
Para tirar proveito do modelo de negócio pelo qual optou, que valoriza as
decisões descentralizadas — fundamentais em um setor no qual a rapidez é es-
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que a Salton acumula.”
Nos últimos dez anos, Luciana
calcula que o faturamento da vinícola
quase triplicou: era de R$ 105 milhões
em 2002 e passou a R$ 280 milhões
no ano passado, com 7,3 milhões
de garrafas vendidas. Em 2013, a
expectativa é que esse número atinja
R$ 317 milhões, com a colheita de 16
milhões de quilos de uvas.

Luciana Salton, diretora executiva: faturamento de R$ 280 milhões em 2012

ex
c
é
o
ar
tig
ão

de

st
e

Anúncio

A

ut

iliz
aç

sencial para aproveitar as oportunidades
de crescimento —, um dos pressupostos
operacionais da companhia é o estabelecimento de sinergia entre os negócios
que gere economias em escala, reduza
custos operacionais e acarrete em maior
agilidade. Na lógica da gestão da empresa, o crescimento não passa necessariamente pela expansão geográfica, mas sim
por uma revisão cuidadosa dos processos
de atendimento ao cliente, custos e estratégias — áreas sensíveis em empresas que
estão crescendo rapidamente.
“Tornar-se grande é fácil. Difícil é a gestão do dia a dia, ter o olhar cuidadoso nos
detalhes da operação. É possível encontrar
nas entrelinhas do negócio grandes oportunidades de ganho, janelas que se fecham
com a mesma rapidez que se abrem”, afirma Luiz Carlos Batista, presidente do conselho da Maquina de Venda. O empresário
prega a melhoria do atendimento ao cliente
como diferencial competitivo fundamental
e principal ingrediente na receita do crescimento sustentável. “O mercado acirrado
possibilita o crescimento e fortalecimento
da empresa. O grande desafio do varejo é
desenvolver estratégias que agreguem valor a produtos e serviços, de maneira que
o preço deixe de ser um fator limitador na
decisão de compra.”
Concorrente da Máquina de Vendas, a
goiana Novo Mundo tem aproximadamente 200 lojas e está presente também no Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais,
Maranhão, Pará e Distrito Federal. Mais 40
pontos de venda devem ser abertos até o final de 2013 e há planos para iniciar uma nova operação ainda este ano no Amazonas.
A rede varejista foi fundada em 1956, mas
parte relevante de sua expansão aconteceu
nestes últimos dez anos, quando contra-
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A Vinícola Salton, fundada em
1910, começou a mudar os rumos
da sua história em 1991. Na época,
o mercado nacional se abriu mais
generosamente para a importação
de vinhos de qualidade superior
a preços mais compatíveis com
o orçamento do consumidor
brasileiro, que ampliou o consumo
da bebida na sua rotina. Luciana
Salton, diretora executiva,
lembra que a empresa iniciou um
processo de sofisticação da sua
produção, fabricando produtos
mais finos, de linha e de guarda,
denominações internacionais
que atestam a qualidade da safra
e dos processos de fabricação.
“Investimos na automatização,
na melhoria da qualidade dos
vinhedos e na qualificação
dos fornecedores”, ressalta a
executiva da empresa, líder na
comercialização de espumantes
e frisantes, com 40% de market
share, quando considerados só os
produtos nacionais. Se incluídos
os estrangeiros, esse percentual
fica em 33%. “A resistência contra
o produto nacional já diminuiu
muito, mas ainda existe, mesmo
com a extensa lista de premiações

fotos: Divulgação

Salton investe em qualidade
para valorizar vinho nacional
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de marketing, temos claro o papel de
cada produto do portfólio na vida de
nossos consumidores e consumidoras.
Assim, tentamos minimizar o efeito da
concorrência sobre nossos produtos”,
realça o executivo, para quem é
essencial ter um excelente plano de
marketing e comunicação, sem se
esquecer do trade, que tem um peso
fundamental neste processo.

Produtos congelados da empresa têm conquistado consumidores de classes mais baixas

a

pa
ra

fin

s

ed
uc

ac

io
n

ai

s.

Uma das empresas regionais
que mais ganharam visibilidade
no setor de alimentação —
incrementou em 41% seus negócios
no ano passado —, a Forno de Minas
investiu na área de produção e
aumentou a equipe de vendas para
sustentar de forma estruturada
o crescimento futuro. Ricardo
Machado, diretor de marketing
e desenvolvimento de negócios,
afirma que o empenho dos gestores
da empresa em fazer com que os
produtos tenham alcance nacional
exige mais atenção também para a
rede distribuição e de fornecedores.
Nos últimos 12 meses, a empresa
estendeu sua rede comercial,
abrindo filiais em regiões onde
atuava de forma incipiente, como
Campinas (com foco no interior de
São Paulo) e outra em Curitiba (para
atender o Sul).
Além da expansão geográfica, a
ampliação do alcance dos produtos
para outras classes sociais também
esquenta os negócios da Forno de
Minas. “Embora a predominância de
consumo de alimentos congelados
seja maior nas classes A/B, temos
notado um crescimento de vendas
em regiões de baixa renda, tanto em
produtos de menor valor agregado,
como também na linha principal de
produtos”, avalia Machado, que, na
prática, encara qualquer fabricante
de alimentos de qualidade como
um concorrente. “É a disputa pelo
share de alimentos, ou ‘share do
estômago’. Em nossa estratégia

Divulgação

Forno de Minas amplia
distribuição e mira Sul e Sudeste
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tou executivos experientes nas várias áreas do negócio, além de consultorias para
aprofundar e ampliar o conhecimento do
mercado e da própria empresa.
Pesquisas, estatísticas e projeções aritméticas são importantes para abalizar os
negócios da Novo Mundo — mas não os
únicos. As práticas de gestão da empresa
incluem assuntos relacionados à antropologia e à psicologia comportamental
— disciplinas que, segundo o executivo,
têm feito a diferença no índice de sucesso da companhia. “Quando o marketing
da Novo Mundo traz a Teoria da Complexidade de Edgar Morin, a Psicopatologia
da Vida Cotidiana de Freud ou a Reprodutibilidade Técnica de Walter Benjamin
para o dia a dia do varejo, deixa claro que
a ciência deve fazer parte da mesa dos diálogos de compras, vendas e marketing
em todas as reuniões onde o assunto for
agradar, vender e fazer o consumidor feliz”, teoriza o gestor de marketing e comunicação, Luiz Cláudio de Araújo.
Ele ressalta que, diante da grande dimensão do mercado brasileiro, a logística é um desafio que, se não for superado, pode atravancar a operação. “Outra
demanda que implica muita pesquisa e
mergulho na cultura local é a comunicação, afinal estamos em vários brasis com
etnias, linguagens, costumes e hábitos diversos. Falar dos mesmos conteúdos de
forma diferente é um desafio peculiar.”
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