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o futuro
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Averdadeira alquimiado empresário é fazer
de obras cifras e de cifras obras e assim ins"

tituir umciclovirtuososustentável, que depende
duma porção de variáveis,sem dúvida,mas boa
parte delas atreladas ao talento e à visão do
empreendedor. É por isso que, antes de cada
ano, a pergunta a ser respondida infalivelmente
é: como fazer dos ganhos de ontem, planos de
investimentosde hojee mais realizações(obras)
amanhã? Cada caso é um caso, nós sabemos, e
a ideia desta reportagem é ajudá-Iocom o seu.

Tecnologiada informação,expansão e cons-
trução, infraestrutura e distribuição,equipamen-
tos para o chão de loja, aquisição de terrenos,
imagem institucional(marketing e pUblicidade)
e recursos humanos(RH):onde é melhorinvestir
em 2011?Deacordocomo últimoRankingAbras,
a previsãode investimentospara 2010,excluindo
as maiores empresas do setor - se as incluís-
semos as cifras mais que dobrariam -, somou
R$ 3,12 bilhões. Desse montante, segundo as
companhiasque participaramda pesquisa,52%
seriam destinados a expansão e construção de
lojas,incluindotambém reformas e ampliações.

O realizado de 2010 ainda não se sabe, mas
normalmente as cifras investidas superam as
projeções.Em2009, projetava-se R$2,4 bilhões
em investimentos, mas o realizado alcançou R$
3,4 bilhões, sendo 70,2% dessa quantia desti-
nado, também, para expansão e aquisição. Fica
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claro que expandir foi ordem do dia nos dois
últimos anos, mas também será em 2011?

Apesar de ser o início de um novo governo
federativo, o que poderia gerar alguma descon-
fiança e temor, consultores e empresas se mos-
tram otimistas quanto ao horizonte econômico
do País. Aliás, a expectativa é positiva não ape-
nas para 2011,maspor um longo período,e isso
não tem só relação com este ou esse governo.
"Além das recentes políticas de distribuição de
renda e do crescimento do setor privado, o Brasil
ainda é constituído por uma maioria jovem, com
grande potencial produtivo. Ou seja, uma popu-
lação que paulatinamente ingressa no mercado
de trabalho, de consumo e que tornará, num
período não tão distante, nossa economia ainda
mais pujante do que é", diz o líder de varejo da
Accenture para a América Latina, Fábio Silvestri.

Também otimista em relação ao futuro do
País,sobretudo em 2011,o dirptnr-rnnc;llItor rii'l
Ascar & Associados, consultoria para vareio..
Antonio Carlos Ascar, faz questão de se con-
centrar em outro aspecto importante na hora
de dirigir os investimentos de uma empresa: o
porte. "Não direi o que será feito pelos super-
mercados, mas o que, a meu ver, deve ser feito,
até pelas características mais frequentemente
encontradas nos diferentes portes de empresas
supermercadistas."

Meis lojas
Paraos pequenos, mais especificamente aqueles

que já têm du~ ou três lojas, Antonio Carlos
Ascar reitera os números de 2010 e defende a

expansão. "O número de lojas ainda não é muito
significativo no caso das pequenas empresas e
ela precisa de escala para conseguir melhores
preços e ser mais competitiva. Assim, o investi-
mento em expansão, novas lojas e ampliações,
deve ser o principal destino. A situação desse
pequeno empreendedor provavelmente é boa,
porque o Brasil experimenta crescimento que
pouquíssimos países no mundo experimentam."

Com sede em Catanduva, interior de São
Paulo, o Grupo Maranhão atua no atacado e no
varejo. Como atacadista, é uma das maiores
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empresas do Estado e tem forte presença no
Triângulo Mineiro e na Baixada Fluminense.
Já como varejista, tem apenas três lojas,cujas
áreas de vendas variam de um milm2a 2,5 mil

m2,todas trazendo à
fachada a bandeira
Maranhão. "Somos
um grande atacadis-
ta e um pequeno su-
permercadista, mas
a ideia é preservar o
ritmode expansãodo
atacado, que é signi-
ficativo, e aumentar
substancialmente o
crescimento do nos-
so varejo", afirma o
presidente do grupo,
George Washington
Mauro.

Opresidente do grupo, cujofaturamento fica
em torno dos R$ 500 milhões- considerando
os dois segmentos de atuação -, conta que a
empresa é bemestruturada, que passou por pro-
cesso de profissionalizaçãoe incorporação dos
princípiosda governança corporativa há cinco
anos. "Ogrupo nãoé maisumaempresa familiar,
mas umaempresa de família,já que os donossão
os principaisacionistas, sendo periodicamente
comunicados e ouvidos quanto aos rumos e
resultados da companhia."Mauroconta que du-
rante a elaboração da governança corporativa,
constatou-se,entre outras necessidades,que era
preciso investirmaisno varejoe que o momento
consideradoidealpara colocarem práticao plano
resultante dessas constatações era 2011.

Comrobusta infraestrutura logística,em ra-
zão da operação atacadista bem consolidada,a
modesta rede de varejo de três lojas e 27 anos
de história - o grupo tem 40 anos - não terá
problemapara abastecer novas unidades. "Para
o nosso varejo, é ano de expansão. Queremos
abrir mais três lojas em 2011e chegar a seis.
Nãosei se conseguiremos, mas pelomenos dois
novos estabelecimentos nós inauguraremos no
ano que vem", diz Washington Mauro que foi
contratado à presidência do grupo no fim de

Washington Mauro. do Maranhão.
estima que a operação
supermercadista do grupo mais
que dobrará de tamanho em 2011
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2010. A experiência dele como alto executivo
de companhias como Pão de Açúcar e Carrefour
mais a intenção do Grupo Maranhão de desenvol-
ver seu varejo devem ter contribuído bastante
para a sua escolha.
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Rede com três lojas em Catanduva abrirá pelo menos mais
duas unidades em 2011.uma delas em Ribeirão Preto

"Aexpansão se dará por aquisição e organi-
camente. As unidades que serão inauguradas
no ano que vem seguirão a linha das atuais,
destinando-se ao públicoda classe Ae B.Osdois
novossupermercadosserão abertos em Ribeirão
Preto e Catanduva, onde estão os outros três,
e terão 1,2milm2e 1,4milm2,respectivamente.
Ambastrarão inovaçõese layoutsmaisdespoja-
dos." Os investimentos não são revelados, mas
a expectativa é que com as duas novas lojas e,
se possível,a terceira, o segmento varejista do
grupo mais do que dobre o faturamento.
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Aslojasdo Maranhãose destinam ao públicode
maior poder aquisitivo, têm crescido e devem
crescer ainda mais no futuro breve com todo o
investimento previsto. Porém, quando se fala
em expansão de vendas, nenhum público-alvo
será tão promissorem 2011quanto a novaclasse
C."Se o pequeno supermercadista estiver num
bairro emergente, cuja população está saindo
das classes D e E para a C, fica mais fácil in-
vestir em expansão. Asoportunidades são bem
maiores e as chances de que esteja ganhando
mais do que a médiado setor é imensa",afirma
Ascar, da Ascar &Associado~
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Silvestri,da Acce- 1

ture, dizque os inves-
timentos dos super-
mercados para 2011
não podem,de modo
algum, negligenciar
esse grupo de pesso-
as que soma mais de
30 milhões em todo
o País. "Essa classe
média tem outras
características. Elaé
mais solidária, mais sociável e demanda muito
mais atenção porque é também maisatenciosa.
Para essas pessoas, a afeição, o contato direto,
a percepção de que recebe umatendimento per-
sonalizado, de que a loja não está apenas para
servi-Ia,mas também para envolvê-Iaem seu dia
a dia, conta demais. Para essa turma, negócio
é mais relacionamento do que transação. Até
por essas características, ele tende a ser mais
fielquando suas demandas são supridas. Assim,
investir em treinamento para atendimento e
ações interativas é essencial para quemtem loja
nesses bairros."

Quando se trata de atendimento personali-
zado poucas empresas são tão eficientes como
as pequenas, constituídas, na maioriadas vezes,
por uma,duas ou três lojase localizadasem bair-
ros bemfamiliaresao donodos supermercados.
Assim,o acolhimento, tão apreciado pela nova
classe média, está praticamente garantido - já
há algum tempo -, assim como uma razoável
fidelidadedos clientes.

Mas isso não significaque não haja investi-
mento a ser feito."Namaioriados casos, nos últi-
mosanos, a situação dessas empresas melhorou
sem a necessidade de grandes esforços de ges-
tão, pois a conjuntura econômica as favoreceu:
aumento da massa assalariada, da renda e da
oferta de crédito, para citar algumas. Isso quer
dizer que se não houve nenhuma exorbitância
nos gastos, dinheiro não é problema para esse
pequeno e algoprecisaser feito;umpasso adian-
te precisa ser dado para que o empreendimento
continuea crescer. Énecessário investir",afirma
o consultor da Tecnovarejo,Peter Hardtmeier.

Para Silvestri,da Accenture,
investir em atendimento e em
ações interativas é essencial
para quem tem lojas dirigidas à
nova classe C
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Além de abrir novas lojas para ganhar escala,
os pequenos devem investir em software de ges-
tão, segundo o consultor. "Eu acredito que have-
rá uma forte demanda por essas ferramentas por
parte dos pequenos empresários do segmento
em 2011.Já há algum tempo existem softwares
dessa natureza que cabem no bolso deles e
que auxiliam muito na gestão da operação",
diz Hardtmeier, que diferentemente de Ascar,
acredita que toda a
empresa, seja qual
for o porte, deve
expandir em 2011.
Na opinião dele, um
investimento não
necessariamente
exclui o outro. Es-

ses softwares per-
mitem monitorar

o desempenho de
vendas e os níveis

de estoque da em-
presa de perto e de
forma muito clara.

Permite previsão de demandas e outros recursos
indispensáveis.

Anecessidade de conhecer o comportamento
de consumo da nova classe C e de investir em

tecnologia é resumida por Silvestri, da Accentu-
re, na seguinte frase: "O varejo há algum tempo
tem percebido que, para alcançar a eficiência, é
necessário empregar relacionamento e ciência".
Isso, vale observar, independe do porte.

Para o consultor Antonio Carlos

Ascar. os pequenos devem investir na
abertura de novas lojas e na ampliação
das existentes para ganhar escala
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Mas 2011é para todos, independentemente do
porte. Por isso, vamos tratar das grandes redes
regionais do País, geralmente de médio porte
em âmbito nacional. "A meu ver, precisam se
dedicar mais a consolidar suas operações do que
expandir. A maioria expandiu muito nos últimos
anos e agora é hora de por a casa em ordem.
Há problemas frequentes de sistema integra-
do, basicamente tecnologia da informação (TI);
infraestrutura de abastecimento, sobretudo a
ausência de um CD (centro de distribuição) bem
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organizado; e, por fim,de gestão profissionali-
zada, já que os proprietários não querem sair
da operação. O ideal seria deixar a operação
para profissionais do mercado. O dono precisa
assumir posição estratégica, olhando seu em-
preendimento de forma panorâmica,para assim
traçar planos que serão bem-sucedidos."

O CDé citado como destino de investimen-
to provável e, em alguns casos, obrigatório
das grandes empresas não apenas por Ascar~

Hardtmeier, da Tecnovarejo, lembra que a vezes na expansão do CD,em porta-paletes e
expansão das redes precisa vir acompanhada novos equipamentos, sobretudo para a área de
da contrapartida em infraestrutura. Logística, armazenamento de produtos refrigerados", diz
obviamente, é sinônimo de infraestrutura. "A Hardtmeier.
partir de cinco lojas,geralmente já vale para o Por falar em refrigerados, outra área in-
supermercadista ter umCD.Osque têm, depen- fraestrutural que demanda investimentos em
dendo da expansão alcançada nos últimosanos, decorrência de expansões é a de equipamentos.
possivelmente precisarão de investimentos, às Nesse ponto, os equipamentos de refrigeração

Peter Hardtmeier,da Tecnovi!rI'io'"Para as grandes e médias
redes é essencial investir em aquisição de terrenos, até
porque eles continuarão a se valorizar"
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Cincodestinosde investimento
Tecnologia da Informação
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de
g stão, extremamente
ú eis. A tecnologia

I nro mais se restringe .,,-.-
I aos grandes e médios,
I cabendo no bolsodas
pequenas empresas

também
. Equipamentos de
comunicação remota,
como smartphones,
notebooks e outras
ferramentas que
facilitem a operação e a
administração do negócio de
qualquer lugar

'construção, aquisição, éJ.../ t"~
. Construção, aquisição,;
ampliaçãQ e reforma deL
lojas continuarão a ser .
um dos principais senão
o principal destino de
investimentos do setor em
2011,afinal, as expectativas
macroeconômicas
são boas no Brasil
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Infraestrutura IOg
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'". Comsua rede~!a ]

expandindo, é i~p0~1'tf
estar atento à cap~i. .
do estoque. A partir
de cinco lojas, um CD
provavelmente será
necessário. Quem já tem,
eventualmente, deverá
ampliar a capacidade dele.

ç-~
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ocupamposiçãodedestaquepor
serem mais caros e implicarem
alto custo de funcionamento.
A verdade é que esses equipa-
mentos ganham cada vez mais
importânciaindependentemente
das expansões e os supermerca-
dos se veem obrigadosa investir
cada vez mais nessa área quase
que corriqueiramente. "0 setor
de perecíveis tem apresentado
crescimento, e nós precisamos esse aumento de
demanda. Por isso, investiremos mais na 'gera-
ção de frios"', informao vice-presidenteda Coop
(Cooperativa de Consumo), Mareio Francisco
Blancodo Valle.

Na 12gposição do RankingAbras 2010, com
receita de R$1,36bilhão,a rede paulista Coop,
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que hoje conta com 30 lojas,
não restringirá seus investi-
mentos aos frios. "Devemos
destinar uma boa parte dos
investimentos à modernização
das unidades, reformas, padro-
nização da comunicação visual,
adequação das drogarias às
recentes regulamentações da
ANVISAe Tecnologia da Infor-
mação (TI),que é cada vez mais

estratégica e essencial para o nosso negócio."
Os investimentos para essas áreas somarão R$
30 milhõesem 2011.por volta de 20% mais que
em 2010,segundo Valle.

Sobre a ausência de investimentoem expan-
são, o executivo explica. "Às vezes, é melhor
não crescer, para garantir que o nosso atendi-

Valle,da Coop:"Às vezes, é melhor
não aumentar o número de lojas, para
investir em outras áreas e garantir a
melhora do nosso atendimento"

-
Equipamentos

r
. Novaslojasexigemcomprade novos ......

equipamentos, reformas e ampliações também. "",/'
Além disso, as vendas de congelad0'S'1!': _

refrigerados crescem naturalmente... 1,9{sstirllL ,g~
em equipamentos refrigerados é ~S's,fnoial ~." . ~?
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...~mpr' ~ Terreno
~tJp4rmercadistas precisam

,gstar atoéntosaos terrenos, já que
esse mercado vive uma alta de
preços que deve levar tempo para
acabar. Quanto antes comprar,
menos vai pagar.

Fonte: Tecnovarejo. Peter Hardlmeier
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mento melhore. Investiremos em manutenção
e modernização das lojas, pois nosso principal
ativo perante os cooperados é a prestação de
um bom serviço", afirma Valle, que ao revelar
as intenções da empresa em termos de investi-
mentos para 2011,reitera a afirmação de Ascar,
segundo quem 2011é ano para as empresasde
médio porte nacional consolidarem seus empre-
endimentos, em vez de pensar em expansão.

Caso a caso
Mas é evidente que cada caso é um caso e nem
todo grande-médio supermercado precisa abrir
mão da expansão para consolidar em 2011.O
presidente da rede paranaense, Condor, 11aco-
locada do Ranking Abras 2010 e que ano após
ano aumenta suas vendas significativamente -
a estimativa é que tenha terminado 2010 com
20% de incremento na receita e com 30 lojas-,
é o exemplo de empresa que concentrará a
maior parte de seus investimentos para 2011
na expansão da rede. "Eu acredito naquela
frase que diz: 'Quem não cresce, desaparece'.
Procuramos fazer com que a empresa esteja
sempre crescendo sem, contudo, descuidar da
infraestrutura", afirma o presidente e fundador
do Condor, Pedro Joanir Zonta.

O empresário afirma que somente em ex-
pansão serão investidos R$ 80 milhões em 2011.
"Para este ano prevemos mais três lojas, todas
em locais onde já estamos presentes." Durante
a inauguração da loja do bairro de Água Verde,
Curitiba (PR), em dezembro, Zonta justificou a
expansão revelando o objetivo da empresa de
ultrapassar R$ 2 bilhões de faturamento em
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2014. Em 2009, a rede faturou perto de R$ 1,44
bilhão. "Gosto de estabelecer metas realmente

atingíveis para não desmotivar a equipe." Se

o crescimento de 20% previsto para 2010 for
confirmado, a empresa terá fechado o ano com
R$ 1,73 bilhão.

Pelo andar da carruagem, a meta prevista
para ser alcançada em 2014, pode ser alcançada
já ao fim de 2011. Isso porque com os investi-
mentos em novas lojas para este ano, o Condor
pretende crescer os mesmos 20%. O diretor de
patrimônio e expansão do Condor, Aliceu Bram-
billa, acrescenta informações sobre o destino dos
investimentos. "Além das três lojas, que serão
dois hipermercados e um supermercado, amplia-
remos mais uma e reformaremos outra em 2011",

diz. O diretor reforça que as inaugurações serão
em cidades onde a empresa já estáe acrescenta
que essa política de expansão será mantida até
2012."Depois, partiremos para novas praças, mas
ainda não definimos quais", completa.
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Sea ideia é crescer fora do mercado já conhe-
cido a partir de 2013, então é hora de procurar
terrenos - o "Iue provavelmente o Condor já
deve ter começado a fazer. "Para as grandes e
médias redes é essencial investir em aquisição
de terrenos, até porque eles continuarão a se
valorizar. Afinal de contas, estão cada vez mais
escassos", afirma Hardtmeier, da Tecnovarejo.

Com tal ímpeto expansionista, é de se pensar
que o Condor precise de uma contra partida em
infraestrutura logística já para 2011."Não é o caso.
Como as lojas ficarão em áreas já cobertas pelo
nosso centro de distribuição, que comporta tran-
qui lamente o aumento de circulação de produtos
previsto com as inaugurações, não precisaremos
desse tipo de investimento", conclui Zonta. 16
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