
Executivo da Procter&Gamble afirma
que nível de ruptura triplica no Natal e durante
promoções, o que faz o consumidor trocar
de marca ou de loja. Em consequência, varejo
e indústria amargam prejuízos.
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POR GRACE JANE DA CRUZ

atai aumenta o volume de
vendas e a perspectiva de

lucros. É certo. Mas também dá
força a um fantasma que assusta
o comércio varejista aqui e lá fora:
a falta de produtos nas gôndolas,
conhecida por ruptura.

- No período natalino o nível
de ruptura triplica e, em épocas
normais, esse índice varia de ex-
celentes 2% a terríveis 25% - afir-
ma Fábio Miranda, gerente de lo-
gística da Procter&Gamble.

Os dados, do estudo Rupturas-
Causas e Consequências, da P&G,
foram colhidos em 2003 com 30
clientes em 500 lojas do País.

O nó da questão é o que fazer
para evitar o buraco na gôndola.
A ruptura gera perda para o vare-
jo e a indústria, mas, principal-
mente, aborrece o consumidor,
que chega a abandonar a loja
quando não acha o que quer.

O trabalho, apesar de focado nas
quatro categorias da P&G (absor-
vente, xampu, sabão em pó e fral-
das), nos dá uma radiografia do que
ocorre nos supermercados tanto do
lado da administração quanto do cli-
ente. Na Europa, o índice médio de
ruptura para todas as categorias é
de 8,6% e o objetivo é chegar a 3%.

Nos Estados Unidos, a média é de
7,9% e a meta, 5%. Segundo Mi-
randa, no Brasil, é comum um ob-
jetivo na loja de 10%.

Ele classifica a época natalina
como complicada:

- Numa promoção, assim como
no Natal, qualquer problema agra-
va a ruptura, por causa da concen-
tração de vendas.

E o consumidor foge de lojas
onde faltam mercadorias. As pes-
quisas revelam que, quando não
acham seu produto preferido, 36%
dos clientes compram outra mar-

ca, 36% trocam de loja, 12% op-
tam por uma versão diferente da
mercadoria, 8% desistem de com-
prar e 8% adiam a compra.

Mas por que ocorre falta de pro-
duto nas gôndolas? A causa prin-
cipal ainda está na própria rede ou
na loja, segundo o estudo da P&G,
confirmado por recente pesquisa
feita pela Associação ECR Brasil,
com a ACNielsen.
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Consumidoras
confirmam dados

das pesquisas e
apontam "culpados"
por falta de produtos

Na pesquisa da Procter, em
72% dos casos, a ruptura ocorre
na operação da loja (em 47% dos
casos, o produto está no centro de
distribuição (CD) ou no distribui-
dor e em 25% há mercadoria no
estoque da loja, mas ela não está
na gôndola). Falhas entre a ma-
triz e as filiais dos supermercados
com fornecedores respondem por
14% das causas do problema. En-
tre elas estão erros de inventário,
de níveis de estoque, de capaci-
dade de recebimento e de falhas
de sistema e cadastro. Por fim,
14% da falta de produtos é resul-
tado de erros do fornecedor, que
não dispõe do produto ou não faz
a entrega a tempo.

Já de acordo com a ECR, 27,5%
da ruptura é causada pelo atraso
na entrega do CD da rede às suas
lojas. A não-reposição de merca-
dorias por promotores (o produto
está no depósito da loja) represen-
ta 14,1% das causas. O diagnósti-
co aponta 7,3% de erros de parâ-
metros no sistema de reposição e
7,1% de falha de inventário de
produtos. Problemas no relaciona-
mento com a indústria respondem
por 8,2% do desabastecimento.

O trabalho da ECR, denomina-
do índice Nacional de Rupturas,
analisa dados de 188 lojas de re-
des das regiões metropolitanas do
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Estudo feito na
Argentina apontou
ruptura de 17% e

prejuízo de
R$ 496 milhões

Rio de Janeiro e de São Paulo e
uma cesta de 528 itens, em 160
categorias de produtos de mar-
cas líderes. O que esse piloto da
pesquisa revela é um índice mé-
dio de ruptura de 8%, compará-
vel ao mundial. Mas isso não
reflete a realidade do País intei-
ro nem a do ano inteiro.

- É uma foto instantânea de
um dia num mercado e que ser-
ve de alerta para os empresários
do varejo e da indústria - afirma
Cláudio Czapski, superintenden-
te da ECR Brasil.

Base para o levantamento da
ECR Brasil, pesquisa feita pela
ECR Argentina mostra que lá o
prejuízo, em 2003, foi de R$ 496
milhões por conta da falta de
17% dos produtos nas gôndolas,
de acordo com Czapski.

Para reduzir a perda financei-
ra, equilibrar estoques e conquis-
tar o consumidor só há uma saí-
da: planejar.

- O lucro está no planejamen-
to, em poder ter uma imagem
consistente, tanto no Natal como
num fim de semana - afirma
Patroclos Prasinos, diretor-geral
da JDA Software do Brasil.

Segundo ele, o ideal é anali-
sar o histórico dos últimos dois
Natais, estabelecer um método
estatístico, estudar contingênci-
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as e planejar a demanda:
- Nesse processo entram a de-

finição de um cenário com forne-
cedor alternativo, quem será seu
parceiro (indústria) e outras variá-
veis. O lojista tem de ter respos-
tas às perguntas: se eu chegar per-
to do limite, o que fazer? Como
ter estoque adicional sem perder
dinheiro? - questiona Prasinos.

A rede Savegnago, com 16 lo-
jas no interior de São Paulo, pa-
rece ter encontrado as respostas.

- Analisamos no histórico de
mercadorias como foi a venda no
Natal anterior, o que sobrou, o que
faltou e até o atraso do fornece-
dor - relata Valdir José Ribeiro,
gerente de marketing. - Com isso,
fechamos a compra das mercado-
rias com antecedência de seis me-
ses e alugamos câmaras frigo-
ríficas adicionais um mês antes do
Natal para as carnes.

Planejamento e parceria
com fornecedor permite ao
varejista minimizar perdas

Ribeiro afirma que às vezes fal-
tam frutas secas, especialmente
nos dias 23 e 24 de dezembro, mas
observa que o consumidor já está
migrando para as frutas frescas.
A rede não tem CD. A indústria
entrega direto na loja. Segundo o
gerente, outra boa iniciativa para
o Natal é manter com os fornece-
dores esquema de entrega consig-
nada, principalmente de itens im-
portados de época.

- Só com o crescimento da
rede, nos últimos sete anos, é que
obtivemos poder para negociar
acordos como esse - diz ele.

A empresa existe há 28 anos e
faturou R$ 320 milhões em 2003.
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A resposta à equação produto
na gôndola com baixo estoque é
o sonho de todo varejista. Sonho
que está cada vez mais próximo
da realidade, segundo Alejandro
Souto Padron, responsável por
varejo na América Latina para

área de consultoria da IBM.
- O Wal-Mart, por exemplo, usa

um conjunto de tecnologias de sis-
tema de gestão que lhe permite um
índice de ruptura de 1,85% glo-
balmente. E a pressão dessa rede
no Brasil vai mexer com o mer-

cado - observa Padron.
Ele afirma que a implantação de

soluções de demanda na rede chi-
lena D&S, um de seus clientes,
baixou de 50 para 30 dias o prazo
de permanência de mercadoria no
estoque, o que significa aumento
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Solução tecnológica proporciona redução de 10% a 40%
no estoque e aumento de 5% a 20% no potencial de vendas
de 5% a 10% do lucro geral da
empresa. Padron cita o sistema E3
da JDA, que prevê prazo de en-
trega, volume, manutenção de es-
toque com base no histórico de
vendas de seis meses, no mínimo.

- Com o uso de tecnologias
desse tipo, uma loja com até 19
checkouts aumentaria suas vendas
em 5% - calcula Padron.

Patroclos Prasinos, da JDA,
empresa de soluções tecnológicas
para varejo, estima que uma rede
com sete lojas e faturamento de
R$ 400 milhões vá gastar U$ 250
mil (cerca de R$ 750 mil) na
implantação de um sistema de

monitoramento de demanda.
- O retorno do investimento

viria em quatro meses, porque a
empresa reduziria estoques entre
10% e 40%, cortaria 4% do custo
de logística e teria de 5% a 20%
de aumento nas vendas - ressalta
o diretor da JDA.

O varejista também deve buscar
seus parceiros de negócios para
analisar o que ocorre na sua loja.
A Procter desenvolveu, há cinco
anos, um modelo de colaboração
entre o varejo e a indústria, que
reúne vendas, desenvolvimento de
negócios com clientes, logística,
técnica de informação, o setor

financeiro e o marketing.
O projeto, que inicialmente

tinha o objetivo de desafogar o
setor de vendas, transformou-se
num exemplo de relacionamento
com o varejo. O primeiro trabalho
desse modelo global da IBM foi
desenvolvido com o Wal-Mart nos
Estados Unidos.

- No Brasil, com esse método,
baixamos de 15% para 7,5% o
índice médio de ruptura de nossos
produtos, entre julho de 2003 a
junho de 2004. No caso do sabão
em pó, fomos de 5% para 2% -
relata Fábio Miranda, da P&G.

Para Czapski, o empresário
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precisa medir seus estoques em
qualquer loja a qualquer momento
para reduzir a ruptura.

- Uma boa medida é separar o
estoque de retaguarda da loja do
de gôndola. Assim o controle fica
mais fácil - ensina.

Prasinos, diz que, em geral, o
varejista olha para a gôndola para
anotar o nível de ruptura que tem.

- Ele deveria olhar para determi-
nar a ruptura que quer ter; o varejista
precisa determinar quanto vale ser con-
fiável para o seu cliente - conclui.
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