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Resumo: Trata-se de uma análise do setor supermercadista no Brasil,

identificando-se a necessidade de busca de maior eficiência e produtividade em

um mercado cada vez mais competitivo. Aborda os conceitos de qualidade total,

como caminho para obter maior rentabilidade através da satisfação dos

consumidores. Apresenta um modelo para implantação da filosofia de

administração para a qualidade total em supermercados.

Palavras - Chaves: Supermercados - Marketing - Qualidade Total - Satisfação dos

Consumidores - Eficiência - Rentabilidade - Serviços.
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I. INTRODUÇÃO

Este trabalho procura analisar algumas tendências dos Supermercados no

Brasil, e as perspectivas de aprimoramento e desenvolvimento do setor, através

da implantação da Filosofia de Administração da Qualidade Total. Acreditamos

que através da Busca de Qualidade Total, o setor torna-se mais eficiente e

produtivo, proporcionando maior satisfação aos consumidores.

Evolução dos supermercados no Brasil

Os dados Nielsen (1991 p.61 e 1995 p.46), mostram que, a partir da década de

70, houve um expressivo crescimento da participação dos supermercados na

distribuição de alimentos no Brasil. No início dos anos 70, os supermercados

representavam 26 % das vendas de gêneros alimentícios no mercado brasileiro.

Desde então, os supermercados passaram a se desenvolver chegando em 1996

a alcançar uma participação de 85 %.

Conforme mostra relatório da ABRAS (1993 p.1 a p.56), a evolução dos

Supermercados imprimiu um forte ritmo de desenvolvimento ao setor e,

particularmente nos últimos anos, a competitividade entre as lojas tem sido

crescente. A maior competitividade vem exigindo caminhos criativos e eficientes

para a sobrevivência e diferenciação no negócio.

A estabilização econômica provoca mudanças no setor supermercadista

Durante o período inflacionário, os varejistas obtinham ganhos financeiros mais

elevados, advindos do rápido giro de estoques em relação aos prazos de

pagamentos aos fornecedores. A remarcação de preços contribuia para a

viabilização dos resultados, ajudando a encobrir eventuais ineficiências na

operação das lojas. A estabilidade econômica e os baixos índices de inflação

alcançados a partir de Plano Real em Julho de 94 mudaram ainda mais algumas
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características do setor. O gráfico seguinte mostra a evolução dos índices de

inffaçãoa partir do Plano Real:

QUEDA DA INFLAÇÃO

40%

Cerca de
5%

95 96 97 (est)
Fonte: Baseado em dados FIPE

Com a' estabilização da economia e o aumento de competitividade, os.

supermercados foram impelidos a buscar 'maior eficiência na administração do

negócio, Essa mudança no segmento já era prevista pelo então Presidente da

ABRAS - Associação Brasileira de Supermercados, Levy Nogueira (jun 1994

p.3), ao ressaltar que:

numa situação econômica estável, com preços relativos

alinhados, sem as enormes diferenças ditadas pelo descontrole

inflacionário, é preciso, antes de mais nada, controlar os custos

do negócio. Quanto menor for o gasto da operação, maior será

a capacidade de competição, a garantia de lucratividade. Uma

questão fundamental é que a busca de redução de custos e

maior eficiência não pode arranhar a qualidade da operação,

desde o sortimento até o relacionamento com o público.

Assim, de maneira até previsível, os supermercados passam a enfrentar uma

nova realidade na gestão de seus negócios a partir do Plano Real.
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Uma análise do setor desenvolvida pela Associação Gaúcha de Supermercados

- AGAS (1996 p.12 - 22) reforça apercepção de que após a estabilização da

economia ocorreu um acirramento da concorrência, o volume de vendas

cresceu, enquanto as margens de lucro foram pressionadas para baixo, levando

as empresas a perseguir vantagens competitivas através de serviços melhores

e da busca incessante da eficiência administrativa. Segundo a AGAS, o

segmento supermercadista está sendo obrigado a repensar seu negócio, sendo

necessários muitos ajustes, buscando um novo modelo de operação baseado

no controle mais eficiente dos negócios e na satisfação do clientes.

Para Feijó (ABRAS 1997, p. 42), atual presidente da ABRAS quem deseja

continuar no mercado terá de assimilar as mudanças de comportamento e

atender às crescentes exigências dos consumidores.

Consideramos que diante desse cenário, os conceitos de qualidade total surgem

como uma relevante contribuição para o aprimoramento da operação nos

supermercados.

A qualidade total como caminho para eficiência e produtividade

Segundo Deming (1990 p.2), a melhoria da qualidade dá lugar, natural e

inevitavelmente, a um aumento de produtividade. Como consideramos

anteriormente, os Supermercados no Brasil vem passando por uma necessária

busca de produtividade para obter resultados em um mercado mais competitivo

e economicamente estável. Assim, queremos considerar que a melhoria de

qualidade deva ser um caminho natural para o varejista na conquista da

produtividade.
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A perspectiva de Juran Uul - ago 1993 p. 47), em relação ao futuro, ao afirmar

que o século 21 será o século da quelideae', nos estimula ainda mais a

aprofundar o tema, e buscar o máximo potencial de sua utilidade para o

desenvolvimento do segmento que estamos analisando - os Supermercados.

Qualidade com base na orientação para o consumidor

A definição de qualidade proposta pela Sociedade Americana para Controle da

Qualidade, mostrada por Miller (1993), que tem sido amplamente adotada em

todo o mundo é:

Qualidade é a totalidade de aspectos e características de um produto ou serviço

que proporcionam a satisfação das necessidades declaradas ou implícitas.

Podemos considerar que o ponto de atenção da empresa orientada para a

Qu~lidade Total é a satisfação do consumidor, conforme mostra Campos (1992

p. 2) ao afirmar que o verdadeiro critério da boa qualidade é a preferência do

consumidor. A preferência do consumidor é o que garantirá a sobrevivência da

empresa, a curto e longo prazo. Assim, a busca de qualidade passa

necessariamente pela orientação para o mercado e satisfação do consumidor.

o consumidor está mais exigente

Conforme mostra Kotler (1995 p. 57) as empresas de hoje estão se esforçando

para reter seus consumidores, o que é justificado pelo fato de que o custo de

atrair novos consumidores pode chegar a ser cinco vezes o custo de manter um

consumidor feliz. Reichheld e Sasser (1990 p. 105 - 111) ressaltam que uma

empresa pode chegar a melhorar seus lucros entre 25 e 85 % ao reduzir a taxa

de abandono de seus consumidores em apenas 5 %.

1 Juran (1994, p. 29 - 37) também analisa as tendências empresariais, enfatizando o próximo
século como sendo o da qualidade.
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Um fator verificado no mercadõ brasileiro. e que faz com que os supermercados

se preocupem ainda mais com a qualidade, é o maior grau de exigência que

vem sendo observado por parte do consumidor. Sé2 (ABRAS - Mar 94 p.94)

considera que já a partir do estabelecimento do Código de Defesa do

Consumidor no início dos anos 90, mudamos todos - o consumidor que está

mais exigente e as empresas que estão mais preocupadas e cientes da

importância de atender bem. Essa percepção é reforçada por Sodré'' (ABRAS -

Mar 94 p.95), ao afirmar que não há dúvidas de que o consumidor está mais

crítico e a tendência é se tornar ainda seletivo e ciente de seus direitos.

Dessa forma, diante do cenário apresentado de maior competitividade, maior

exigência do consumidor e a necessidade de maior eficiência e produtividade

para buscar a rentabilidade no setor supermercadista, elaboramos o presente

trabalho. Procuramos oferecer uma contribuição ao desenvolvimento do setor,

estudando a evolução dos supermercados no Brasil e como os conceitos de

qualidade total podem-contribuir para a contínua melhoriadas ·empresas nesse

segmento.

No capítulo seguinte apresentamos uma Revisão Bibliográfica de conceitos que

consideramos serem relevantes como alicerces para o desenvolvimento desse

trabalho.

2 Célia Maria Sé - Gerente de atendimento ao consumidor dos Supermercados Sé
3 Marcelo Sofré - Coordenador do Procon de São Paulo em 1994
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11. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Nesse capítulo estaremos abordando os seguintes tópicos:

1. Administração para a qualidade total

2. Qualidade em Marketing de Serviços

3. O setor de supermercados

A seguir analisamos cada um desses tópicos

1. ADMINISTRAÇÃO PARA A QUALIDADE TOTAL

Vamos estudar o tema qualidade total abordando os seguintes tópicos:

- O desenvolvimento das empresas através da administração para a

qualidade total

- A filosofia de administração para a qualidade total

- A Qualidade e a Produtividade

- Qualidade e rentabilidade

- Os princípios para a transformação

- O melhoramento da qualidade

- Ferramentas da qualidade

- QFD Quality Function Deployment

- Conclusões
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1.1 O DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS ATRAVÉS DA

ADMINISTRAÇÃO-PARA A QUAliDADE TOTAL-

A verificação dos efeitos da Qualidade Total sobre o desenvolvimento de outros

países e organizações, reforçam a nossa percepção da utilidade desses

conceitos no segmento que estamos analisando - os supermercados brasileiros.

A seguir fazemos algumas considerações sobre a evolução do processo de

qualidade no Japão, onde esse processo se originou, e no mundo Ocidental.

O EXEMPLO JAPONES

Nas últimas décadas, o mundo Ocidental foi surpreendido pelo crescimento da

economia Japonesa e uma das principais razões, segundo Juran (1993 p.9) é a

superioridade em qualidade. As empresas americanas geralmente não

conseguiram observar as tendências de aprimoramento da qualidade nas

empresas japonesas. Para as empresas .americanas a competição japonesa

baseava-se primordialmente em preços e não em qualidade.

A reação das empresas Ocidentais começou durante os anos 80 e

principalmente na década de 90, conforme observa Juran Uul-aug 1993, p. 47)

considerando que:

durante os anos 70 e ao, muitas empresas americanas

procuraram alcançar a liderança em qualidade através de

estratégias que fracassaram. Mas nos anos 90, estamos mais

otimistas ...algumas empresas americanas obtiveram qualidade

mundialmente reconhecida ...

Os conceitos de Qualidade Total foram utilizados pelos japoneses

particularmente a partir da década de 50, promovendo um expressivo processo

de evolução no país. Os japoneses partiram de um momento em que seus
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produtos eram desacreditados em todo o mundo, e conquistaram o

reconhecimento mundial para mudança ocorrida em sua economia.

Essa transformação ocorreu através da determinação na busca da Qualidade

Total, conforme mostra Juran (1993 p.7 - 13):

ti ••• após a Segunda Guerra Mundial os japoneses partiram em

direção à busca de metas nacionais através do comércio ... um

dos principais obstáculos para a venda de seus produtos no

mercado internacional era a reputação nacional por produtos de

segunda. Para solucionar seus problemas de qualidade, os

japoneses se prontificaram a aprender como os outros países

gerenciavam para a qualidade ... enviaram equipes ao exterior

traduziram literatura selecionada convidaram

conferencistas estrangeiros para conduzir treinamento aos

gerentes."

Derninp (1990 p.2-4) mostra que' ainda no final dos anos 40 as empresas

japonesas começaram a perceber que a melhora da qualidade dá lugar a um

aumento de produtividade. O primeiro obstáculo a ser vencido a nível de direção

no Japão foi a suposição geral de que seria impossível eles fazerem

concorrência à indústria americana e européia. Os resultados estimuladores

resultaram em uma reação em cadeia no país, impregnando-se como modo de

vida e aparecendo em todos os quadros - negros de todas as reuniões de

direção no país a partir de 1950. Todos os japoneses, desde 1950, vêm

buscando um mesmo objetivo, a qualidade.

Segundo Ishikawa (1989 p.71) a filosofia de qualidade total implantada no Japão

está fundamentada no desenvolvimento, produção e distribuição de produtos e

serviços que sejam econômicos, úteis e sempre satisfatórios para o consumidor.
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Assim, a concorrência japonesa, de início considerada fraca e com produtos de

baixa qualidade foi - conquistando -espaço e se transformando através da

Liderança em Qualidade. Juran (1981 p.5) mostra que à medida que os anos

passaram, a competição de preços caiu, enquanto a competição de qualidade

subiu.

Durante os anos 60 e 70, os japoneses cresceram sua participação no mercado

americano, afetando vários setores da economia americana, como a indústria

eletrônica, automobilística, de aço e máquinas industriais. Uma das principais

razões deveu-se à superioridade em qualidade, conforme mostra o gráfico

seguinte:

FIGURA 1.1.1 - QUALIDADE JAPONESA E OCIDENTAL: UM CONTRASTE

Qualidade
(Aceitação
dos Produtos)

50 60 70 80 90
Anos

Fonte: Juran (1993 p. 8)

o gráfico ressalta o processo de melhoria de qualidade no Japão, refletindo-se

na aceitabilidade dos seus produtos. Já nos anos 60, alguns observadores

deram o aviso, como Juran (1967 p. 329 - 336) aos destacar que os japoneses

caminhavam para a liderança mundial em qualidade, e conseguiriam obtê-Ias
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nas próximas duas décadas porque ninguém mais o fazia no mesmo ritmo.

Durante os anos 70, os japoneses realmente começaram a superar o Ocidente

em vários setores.

Juran (1993 p.10 - 13) mostra que a revolução japonesa na qualidade baseou-

se na criação de estratégias inéditas:

- Alta gerência no comando.

- Treinamento para todas as funções, em todos os níveis.

- Melhoramento da qualidade em um ritmo contínuo e revolucionário.

1.2 - A FILOSOFIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A QUALIDADE TOTAL

Como Administração para a Qualidade Total é ponto chave em nosso tema,

antes de avançarmos mais profundamente em qualquer consideração, vamos

analisar o significado desse conceito.

QUALIDADE TOTAL E A SAT1SFAÇÃO DO CONSUMIDOR·

A qualidade total está fundamentada na satisfação do consumidor, conforme

mostra Sholtes (1992 p. 1-11) ao ressaltar que a liderança da qualidade começa

com o cliente. Sob a liderança em qualidade, a meta de uma organização é

satisfazer e exceder as necessidades do cliente.

Donovan and Samler (1994 p.38) vão além do sentido de satisfazer o cliente,

mostrando que a empresa deve estar orientada para encantar o cliente. Deliciar

o cliente é uma experiência que traz satisfação e deveria ser quase que

obrigatoriamente um elemento da estratégia de um negócio.

Griffiths (1990 p. 24), destaca que os consumidores e suas necessidades

devem dirigir o processo de qualidade ... os funcionários devem trabalhar com

base nos consumidores, assim como, deve ser o plano estratégico da empresa.
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Podemos considerar que em qualquer etapa que a empresa esteja no processo

de busca de Oualidade Total. deve .ser capaz de se relacionar .aos seus

consumidores.

Buzzell e Gale (1991 p. 140 - 141) consideram que qualidade é seja lá o que for

que o cliente diz que é, e a qualidade de um produto ou serviço é o que o cliente

acha que é. O cliente decide se um produto tem qualidade superior ou inferior

com base na comparação entre os concorrentes. É o valor percebido relativo do

conjunto global de produtos e serviços que influencia o comportamento do

consumidor, definindo seu sucesso na concorrência.

Como a qualidade pode ser vista sob diferentes enfoques, Juran (1993 p.16)

mostra que chegar a um acordo sobre o que se entende por qualidade parece

não ser tão simples, uma vez que nenhuma definição sucinta é realmente

precisa, mas uma definição que obteve larga aceitação é adequação ao uso. A

adequação ao -uso pode ser vista em duas direções, conforme mostra a figura

seguinte:

FIGURA 1.2.1- DEFINiÇÕES DE QUALIDADE

Características de produto que Ausência de deficiências
atendem necessidades de clientes

Qualidade mais alta permite que a empresa: Qualidade mais alta permite que a empresa:
aumente a satisfação com o produto reduza: freqüência de erros
torne os produtos vendáveis retrabalho, desperdício
atenda à competição falhas de campo
aumente a participação do mercado despesas com garantia
forneça faturamento de vendas insatisfação do cliente
consiga preços vantajosos inspeção, testes

tempo para lançamento de produtos
aumente o rendimento, capacidade
melhore o desempenho de entrega

O principal efeito reside nas vendas O principal efeito reside nos custos.
Geralmente qualidade custa mais Geralmente qualidade custa menos

Fonte: Juran (1993 p.17)
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Percebemos que as definições de qualidade apresentam um enfoque dirigido ao

consumidor, ou seja, os consumidores apresentam necessidades, exigências e -

expectativas e sempre que o vendedor as atende através de um produto ou

serviço está entregando qualidade.

o conceito de qualidade está claramente associado à satisfação do consumidor,

mas podemos perceber que está também associado a um processo de trabalho,

a uma mudança de postura, conforme mostra McLaurin e Bell (1993 p. 35) ao

ressaltar que é necessária uma mudança na forma como a empresa se

relaciona com os consumidores. A chave é que toda a organização deve passar

por uma transformação na forma de perceber o consumidor, isso exige o

desenvolvimento de um novo enfoque na atuação de todas as pessoas.

Percebendo a qualidade como um processo, consideramos importante a adoção

do enfoque da administração para a qualidade total.

ADMINISTRAÇÃO PARA A QUALIDADE TOTAL

A Administração para a Qualidade Total (TQM - Total Quality Management)

pode ser definida como o conjunto de esforços da empresa, orientados de

maneira integrada para o atendimento das necessidades do consumidor:

Total Quality Management (TQM) é um sistema estruturado

para identificar e exceder as necessidades e expectativas dos

consumidores, criando uma ampla participação da organização

no planejamento e implementação de inovações e contínuo

aprimoramento dos processos de trabalho. TQM deve estar

integrado com o plano de trabalho da organização e pode

influenciar positivamente a satisfação do consumidor e o

crescimento da Fatia de Mercado. É um sistema de

administração e uma forma de trabalhar, não um programa que

a organização define e depois abandona. Não é simplesmente
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um Processo de Controle Estatístico, projetos de equipes,

envolvimento de funcionários ou conirote de qualidade.·· É uma

forma administrativa e organizacional discreta, que abrange

todos os níveis da empresa, em um esforço contínuo orientado

para fornecer produtos e serviços que satisfaçam os

consumidores. TQM é também um sistema aplicável a uma

ampla variedade de negócios, setores e funções. (GOAL / apc
Research Comittee 1990 p. 1).

o MARKETING E A ADMINISTRAÇÃO PARA A QUALIDADE TOTAL

o conceito básico que norteia os princípios de qualidade está diretamente

relacionado à própria conceituação de Marketing, evidenciando desde o

princípio a integração das disciplinas na busca do atendimento ao mercado:

FIGURA 1.2.2~CONCEITO t;lE MARKETING

Foco Meios Fins

Necessidades
do consumidor

Marketing
Coordenado

Lucro através
da satisfação do

consumidor

Fonte: Adaptado de Kotler (1995 p. 34)

Conforme mostra Kotler, o conceito de Marketing começa com uma clara

definição do mercado, concentra o foco nas necessidades dos consumidores,

coordena as atividades que afetarão esses consumidores e gera lucros através

da satisfação dos mesmos.
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Segundo Campos (1992 p. 131 - 137) na administração para a qualidade total, a

competitividade e lucratividade de uma empresa se baseiam na satisfação- das

necessidades do cliente. O Marketing auxilia na conscientização de que a

sobrevivência de uma empresa está diretamente ligada à satisfação de seus

clientes. Para Ishikawa (1985 p. 215), "o Marketing é a entrada e a saída da

qualidade". É através das atividades de Marketing que uma empresa pode

captar as necessidades dos clientes e desenvolver novos produtos ou serviços

para atendê-los.

Campos ressalta que a integração do Marketing com os conceitos de

administração para a qualidade total, formam o eixo de produção da empresa. É

através do Marketing que a empresa mantém contato com os clientes, portanto,

tem a responsabilidade de captar os atributos que trarão a satisfação atual e

futura do cliente, traduzindo-se em alterações nos produtos atuais ou

desenvolvimento de novos produtos.

o APRENDIZADO NA ORGANIZAÇÃO

Um dos pontos chaves considerados na implantação da administração para a

qualidade total é o aprendizado da organização. Barrow (1993 p. 39 - 43) mostra

que as organizações implementam a administração para a qualidade total por

diversas razões, no entanto o aprendizado da organização deve ser o mais forte

motivo para justificar esse esforço. Barrow destaca que o significado do

aprendizado nas organizações foi destacado por vários especialistas nessa

área:

- Senge (1990 p. 11) considera que uma empresa não pode ser "excelente" no

sentido de ter atingido um nível permanente de excelência; está sempre

praticando o aprendizado, tornando-se melhor ou pior.
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- Segundo Joiner (1990 p. 1) o aprendizado é o passaporte para a contínua

melhoria em qualidade e produtividade,' uma ferramenta estratégica que

nenhuma empresa pode deixar de considerar.

- Nadler (1989 p. 3) considera que o aprendizado na organização é a habilidade

de obter subsídios e compreensão a partir da experiência.

- Strata (1989 p. 64) mostra que o grau de aprendizagem dos indivíduos e da

organização deve ser a única vantagem competitiva sustentável,

particularmente em mercados de intensivo desenvolvimento tecnológico.

Csillag (1991 p. 61 - 68) ressalta que em um ambiente de mudanças rápidas, é

fundamental considerar que não existe uma solução definitiva, mas sim

soluções poderosas. Assumir soluções definitivas implica na posição de "dono

da verdade", incompatível em um mundo em constante mutação. Uma empresa

que pretende competir deve possuir habilidade de gerenciar em um mundo do
. 4' . . - ". ..:: .

- ganho ,que muda· constantemente. O' maior patrimônio de uma empresa que

atua no mundo do ganho é a capacidade de elaborar soluções poderosas

adequadas ao problema que enfrenta no momento, ao invés de buscar um

pacote de diretrizes trazidas de fora.

8arrow considera ainda, que na administração para a qualidade total, o

consumidor tem papel fundamental no processo. As necessidades e

expectativas do consumidor representam um "input" importante na organização

e a satisfação do consumidor é o foco das atividades da organização. A figura

4 Csillag analisa a teoria das restrições e considera três possibilidades para caminhar em
direção ao objetivo: - aumentar o ganho, diminuir o investimento ou diminuir a despesa
operacional. Csillag destaca que no curto prazo a maior importância costuma ser dada à
despesa operacional, que está sob controle da empresa. O ganho é considerado o segundo
parâmetro em importância, porém sem grande convicção, pois há dificuldade em quantificar o
valor do impacto das ações sobre o ganho, por isso ações como melhorar a qualidade do
produto / serviço são geralmente referidas como intangíveis e decididas na intuição.
Investimento tem sido a terceira medição, pois aparentemente não influi no ganho, apenas na
despesa operacional.
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seguinte mostra as variáveis que compõem o sistema de administração para a

qualidade total.

FIGURA 1.2.3 - O SISTEMA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A QUALIDADE

TOTAL

Recursos
Consumidor Humanods

ConsumidoresNecessidades Satisfação
e expectativas do

o consumidor Consumidor

.1
[ Feedback e aprendizado organizacional !.. .. ._ .._ ..__. . .. .._ __ ..__ _ .._.._. __._ _ __.. ._.__.._J

Fonte: Adaptado de Barrow (1993 p. 39)

Podemos perceber que o sistema está fundamentado no esforço contínuo da

organização em aprender e atender o consumidor.

Butz (1995 p. 105 - 108) mostra que, apesar de questionamentos sobre a

eficácia da administração para a qualidade total, essa tem sido a estratégia mais

amplamente adotada pelas empresas para melhoria da competitividade e

produtividade durante o anos 90. No entanto, ressalta que para a obtenção

efetiva de resultados, a administração para a qualidade total deve estar

integrada na estratégia e operação das empresas. A base do planejamento deve
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ser o estabelecimento de uma estratégia orientada para o consumidor. A figura

seguinte ressalta ~o papel do consumidor e a integração do planejamento

estratégico na implantação da administração para a qualidade total.

FIGURA 1.2.4 -INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E

ADMINISTRAÇÃO PARA A QUALIDADE TOTAL

Consumidores

~Wt~
Planejamento

Estratégico

Cultura Ele - .
Administração para
a Qualidade Total

-
Aprimoramento

Contínuo

Resultados
Fonte: Butz (1995 p. 105)

Kolesar (1992) mostra ainda, que entre os elementos chaves para que a

empresa caminhe em direção à qualidade total estão a obsessão em satisfazer

o consumidor, uma ampla definição do escopo da qualidade, a qualidade como

prevenção, envolvimento dos funcionários, uso do método científico, foco na

melhoria dos processos e envolvimento da alta direção.
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Acreditamos no sentido da qualidade como uma filosofia de trabalho orientada

para o mercado, com uma visão de longo prazo, podendo ser aplicada. a

diferentes setores e funções. Ficou claro que a competitividade requer uma

nova abordagem básica. Não basta adicionar novos métodos ou ferramentas à

abordagem tradicional, é preciso o alargamento do planejamento estratégico

para incluir as metas de qualidade.

1.3 A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE

Sholtes (1992 p. 1-9) mostra que com cada melhoria ocorrida na busca de

qualidade, os processos e sistemas funcionam cada vez melhor e, a

produtividade aumenta à medida que o desperdício diminui. Com a melhoria dos

processos e sistemas e a redução de desperdício, os clientes obtém produtos

melhores, levando a um crescimento potencial da participação no mercado e a

obtenção de maior retorno de investimentos.

o caminho para o desenvolvimento das empresas é a Liderança em Qualidad~.

Deming (1990 p. 124 - 135) enfatiza os resultados trabalhando nos métodos,

dando prioridade máxima às preocupações do cliente, para estudar e melhorar

constantemente todos os processos de trabalho, de modo que o produto ou

serviço final exceda as expectativas do cliente, à medida que a empresa

alcança melhores resultados.

A reação em Cadeia de Deming mostra as etapas através das quais o processo

de Busca de Qualidade proporciona o desenvolvimento da empresa:
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FIGURA 1.3.1 - REAÇÃO EM CADEIA DE DEMING

Elevar o Retomo
do Investimento

.Melhorar a
qualidade

Diminuir
Custos

Abrir
Empregos

Melhorar
Produtividade

Desenvolver
o Negócio

Diminuir
Preços

Aumentar
Mercado

Fonte: Sholtes, (1992 p. 1-8)

Conforme mostra Sholtes (1992 p. 8-9), Deming reforça a importância de dar

prioridade máxima às preocupações do cliente, visando estudar e melhorar

constantemente todos os métodos e processos de trabalho. A empresa deve

fazer que o produto ou serviço final exceda às expectativas do cliente.

A Reação em Cadeia de Deming, mostra o caminho para que as empresas

desenvolvam seu negócio através dos conceitos de Qualidade Total. O

processo mostrado por Deming deixa claro que através da qualidade é possível

conquistar maior competitividade e resultados.

1.4 QUALIDADE E RENTABILIDADE

A melhoria da qualidade está associada à maior rentabilidade. Essa relação é

claramente mostrada por Buzzell and Gale (1991 p.131 - 170) através do Projeto

PIMS - Profit Impact of Market Strategy. Não há dúvidas de que a qualidade

superior, percebida pelo cliente e a rentabilidade estão fortemente relacionadas.

O modelo estratégico PIMS analisa a qualidade sob dois enfoques - a qualidade

percebida e a qualidade de conformação. As principais ligações entre qualidade
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relativa superior e rentabilidade maior e crescimento mais rápido são

apresentadas na figura seguinte.

FIGURA 1.4.1 - DE QUE MODO A QUALIDADE LEVA À RENTABILIDADE E

CRESCIMENTO

Percepção de qualidade
pelo cliente

Mercado Servido

(Diferenciação de qualidade)

Projeto ou tecnologia
(atributos e especificações)

I

"-. Escala e
Experiência

~~------------~

Percepção de ..•
qualidade -

relativa pelo cliente
f--

~ Valor ~
Relativo

l'
Preço relativo
mais elevado I--

igual

Participaçãó
relativa no
mercado

Rentabilidade e
Crescimento

Fonte: Buzzell and Gale (1991 p.133)

Grau de conformidade

(liderança de custos)

Eficácia relativa de
conformidade com

especificações

Redução do custo de -
obtenção de qualidade

Custo relativo
](inferior)

Os autores consideram que há duas maneiras básicas de vencer os

concorrentes:
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a) conseguir uma qualidade percebida superior com o desenvolvimento de um

conjunto de especificações de produto e padrões de serviços que satisfazem

mais de perto as necessidades dos clientes do que é conseguido pelos

concorrentes.

b) Obter qualidade superior de conformação conseguindo ser mais eficaz do que

seus concorrentes na obediência às especificações apropriadas dos produtos e

aos padrões de serviço.

É claro que essas formas não são excludentes, de tal forma que a empresa

pode buscar ser melhor que os concorrentes tanto em qualidade percebida

quanto em qualidade de conformação.

Buzzell and Gale ressaltam ainda, que a conquista de qualidade percebida

superior proporciona à empresa 3 opções:

a) Pode-se cobrar um-preço mais alto pela-qualidade superior, transformando-a'

em maior lucro líquido.

b) Pode-se cobrar um preço mais elevado e investir o excedente em pesquisa e

desenvolvimento e novos produtos ou serviços, visando manter a percepção de

qualidade e a participação de mercado.

c) Pode-se oferecer valor superior ao cliente, cobrando-se o mesmo preço que o

concorrente, permitindo a conquista de maior fatia de mercado.

A obtenção de qualidade de conformação superior traz dois benefícios

importantes:

a) Custo mais baixo de qualidade do que os concorrentes.



b) Qualidade é um dos atributos mais considerados na decisão de compra do

consumidor.

A figura seguinte mostra a relação positiva entre qualidade percebida, retorno

sobre vendas e retorno sobre investimento

FIGURA 1.4.2 - QUALIDADE RELATIVA ELEVA TAXAS DE RETORNO

Em% IERetorno sobre Vendas

111Retorno sobre
Investimento

Inferior Superior
Qualidade Relativa

Fonte: Buzzell and Gale (1991 p.136)

o Projeto PIMS mostra que vários benefícios importantes são obtidos por uma

unidade de negócios que oferece qualidade percebida superior:

- maior lealdade dos clientes,

- repetição de compras,

- menor vulnerabilidade a guerra de preços,

- possibilidade de maior diferencial competitivo com opção de preços relativos

mais elevados sem afetar a participação de mercado,

- custos mais baixos de marketíng,

- ganhos de participação de mercado.
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QUALIDADE E PREÇOS

Em conjunto, a participação relativa no mercado e a qualidade relativa exercem

influência positiva sobre a rentabilidade de um negócio, mas embora estejam

correlacionadas, cada uma possui uma relação forte e separada sobre a

rentabilidade. A figura seguinte mostra uma importante conclusão do Projeto

PIMS, relacionando maior qualidade relativa à prática de preços relativos mais

altos:

FIGURA 1.4.3 - QUALIDADE AFETA PREÇO - MAIOR QUALIDADE
RELATIVA ESTÁ ASSOCIADA A MAIOR PREÇO RELATIVO,
INDEPENDENTEMENTE DA PARTICIPAÇÃO DE MERCADO

Preço relativo

Superior
Qualidade 67
. -relativa
(percentil) 33

Inferior

" 107 107 108
% 103 104 104
%

-..
101 101 102

25 % 60 %

Reduzida Elevada

Participação relativa no mercado

Fonte: Buzzell and Gale (1991 p.138)

QUALIDADE E CUSTOS

No que diz respeito aos custos, os Estudos PIMS mostram que não há

correlação direta entre qualidade percebida e custo direto relativo. Isso ocorre

porque alguns ingredientes da qualidade podem ser considerados gratuitos,

como:

- reduções de refugos,

- menos retrabalho,
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- menos reclamações de clientes.

A figura seguinte mostra a relação entre qualidade relativa, participação relativa

e custo direto relativo:

FIGURA 1.4.4 - A QUALIDADE NÃO EXERCE GRANDE EFEITO SOBRE
CUSTOS

Custo direto relativo

Superior

Qualidade 67
relativa

(percentil) 33

Inferior

~ 104 103 101
% 104 102 100
% 104 102 100

25 % 60%
Reduzida Elevada

Participação relativa no mercado

Fonte: Buzzell and Gale (1991 p:139).

Os dados revelam que o aumento da qualidade relativa implica em pequeno ou

praticamente nenhum impacto sobre o aumento dos custos.

Assim, podemos concluir que a maior rentabilidade de unidades de negócios

com qualidade percebida superior está associada à sua capacidade de

conseguir preços mais altos, ao mesmo tempo em que conseguem custos

diretos equivalentes aos de seus concorrentes.

As conclusões do Projeto PIMS são reforçadas por Garvin (1984 p. 25 - 40) ao

mostrar as relações entre qualidade e produtividade, fundamentadas em ganhos

de mercado ou redução de custos, conforme mostra a figura a seguir.
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FIGURA 1.4.5 - QUALIDADE E PRODUTIVIDADE

1. Ganhos de Mercado

Melhoria de
Desempenho,
Atributos, etc

Ganhos de
experiência e
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Melhoria da
imagem de
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Aumento de
pa;rticipação
de mercado

Aumento de
lucros

Maiores
preços

2. Redução de custos,..--------,
Maior

produtividade

Maior
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do produto/
serviço

Custos menores

Aumento de
lucros

de produção
Menos

retrabalho e
desperdício

Custos menores

Menos
custos com

garantia

de serviços

Fonte: Garvin (1984 p. 37)

Buzzell e Gale mostram que a qualidade não está apenas relacionada à
rentabilidade, mas também ao crescimento da unidade de negócios, através do

impacto da qualidade sobre a percepção de valor. Podemos considerar que

valor é a relação entre qualidade e preço. Um cliente que obtém qualidade

superior a um preço mais baixo consegue maior valor; outro cliente que recebe

qualidade inferior a um preço mais alto obviamente sai com menor valor

A figura seguinte mostra diferentes posicionamentos em termos de valor

oferecido ao consumidor, relacionando-se qualidade relativa e preço relativo.
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FIGURA 1.4.6 - MAPA DE VALOR

Mais
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Fonte: Buzzell and Gale (1991-p.139) -

o mapa mostra o posicionamento de bens ou serviços oferecendo qualidade e

preços comparáveis, por exemplo:

Posicionamento no mapa Qualidade relativa Preço relativo

1 Alta Alto

2 Média Médio

3 Baixa Baixo
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Quando a qualidade relativa e o preço relativo estão fora de sintonia, podem ser

assumidos posicionamentos como:

Posicionamento no mapa Qualidade relativa Preço relativo

4 Alta Baixo

Esse bem ou serviço oferece valor elevado ao consumidor, tendendo a crescer

em participação de mercado.

Posicionamento no mapa Qualidade relativa Preço relativo

5 Baixa Alto

Esse bem ou serviço é percebido pelo consumidor como qualidade relativa

baixa e preço relativo elevado, tendendo a perder espaço no mercado, exigindo

assim um reposicionamento.

Dessa' forma, podemos perceber que o posicionamento e ocréscimento estão

relacionados à percepção de valor que o consumidor tem em relação ao bem ou

serviço em questão.

1.5 OS PRINCíPIOS PARA A TRANSFORMAÇÃO

Nesse tópico abordamos os princípios colocados por Deming (1990 p.15 - 72)

para que se processe a transformação na forma de administrar e efetivamente

se alcance a melhoria da qualidade. Deming considera que a transformação

somente será realizada pelo homem, não por máquinas. Nenhuma empresa

poderá comprar sua rota para a qualidade. Deming considera que os melhores

esforços de cada um não são suficientes. Para melhorar a qualidade e a

produtividade, são necessários princípios que orientem os esforços.



Segundo Deming, a experiência, sem o auxílio da teoria, nada ensina à

administração sobre o que fazer para melhorar a quatidade e a competitiviçlade,-

nem como fazê-lo. Assim, a administração que pretende encarar o assunto de

forma séria, perceberá a necessidade de um plano integrado geral, refletindo

sobre os caminhos a longo prazo, como:

- onde esperamos estar dentro de cinco anos?

- como poderemos alcançar esse objetivo?

Os princípios propostos por Deming representam um método para a busca de

qualidade, a base para a transformação da empresa. A adoção dos princípios

acompanhados do trabalho correspondente, indicam a intenção da empresa em

efetivamente buscar a melhoria da qualidade. Esses princípios fundamentaram

os ensinamentos ministrados a altos executivos no Japão nos anos 50 e

aplicam-se indistintamente a qualquer tipo e porte de organização.

A seguir enumeramos esses princípios:

1} Estabelecer a constância de propósitos para a melhora do produto e do

serviço. A finalidade é tornar-se competitivo, manter-se em atividade e criar

empregos.

A empresa esta sempre envolvida com problemas de:

- curto prazo, como manutenção, produção, vendas imediatas, lucro,

sobrevivência, ... e

- longo prazo, como constância de propósitos e melhora da posição competitiva

a fim de manter-se viva.

O estabelecimento de uma constância de propósitos significa a aceitação de

obrigações como:

- Inovar, alocando recursos para o planejamento de longo prazo,
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- Investir em pesquisa e formação de pessoal,

- Melhorar constantemente O projeto do produto e do serviço.

2) Adotar a nova filosofia. Deming ressalta que estamos entrando em uma

nova era econômica, e a administração deve acordar para o desafio,

conscientizar-se de suas responsabilidade e assumir a liderança no processo de

transformação.

Não podemos continuar tolerando os níveis normalmente aceitos de erros,

falhas, materiais inadequados, pessoas despreparadas, chefia inadequada,

sujeira, vandalismo que elevam o custo de vida.

3) Acabar com a dependência da inspeção em massa, introduzindo a

qualidade no produto ou serviço desde seu primeiro estágio. A inspeção feita

quando o produto está pronto é tarde demais para fazer algo em termos de

qualidade. A qualidade não deriva da inspeção, mas sim da melhora do

. precesso produtivo.

4) Cessar a prática de avaliar as transações apenas com base no preço. Ao

invés disso minimize o custo total, desenvolvendo com seus fornecedores uma

relação de longo prazo fundamentada na lealdade e confiança. Não podemos

mais deixar a qualidade, o serviço e o preço entregues apenas às forças de

concorrência de preços - não nos tempos atuais que exigem uniformidade e

confiabilidade. Sem medidas adequadas de qualidade, os negócios acabam

sendo feitos com aquele que oferecer o preço mais baixo, resultando em baixa

qualidade e custo elevado.

5) Melhorar constantemente o sistema de produção e de prestação de

serviços, de modo a aprimorar a qualidade e produtividade e consequentemente

reduzir de forma sistemática os custos. Deming mostra que a qualidade deve

sempre existir desde a fase do projeto; depois que os planos estão sendo
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executados pode ser tarde demais. O trabalho de equipe é fundamental, devem

estar sempre buscando a melhoria contínua e urnentendirnento maior das

necessidades dos consumidores.

A melhoria contínua implica em planejamento; apagar incêndios não representa

melhora no processo.

6) Instituir o treinamento no local de trabalho. Na visão de Deming, o

treinamento tem que ser totalmente remodelado. A administração necessita de

treinamento para aprender a conhecer a empresa, desde o recebimento de

mercadorias até o cliente. Um dos maiores desperdícios é a subutilização das

habilidades das pessoas. O tempo e o dinheiro dispendidos em treinamento

serão ineficazes, a não ser que os fatores que inibem o trabalho bem feito sejam

eliminados. O treinamento profissional deve enfatizar as necessidades dos

clientes.

7) Instituir a- liderança. A .função da administração não é simplesmente

supervisionar, e sim liderar. A administração deve identificar e trabalhar as

fontes de melhoria, visando ajudar as pessoas a executarem um serviço melhor.

8) Eliminar o medo, de forma que todos trabalhem de modo eficaz para a

empresa. Ninguém pode dar o melhor de si a menos que se sinta seguro, sem

preocupação, sem cuidado ao exprimir idéias, sem temor de fazer perguntas.

9) Eliminar as barreiras entre os departamentos. As pessoas engajadas em

pesquisas, abastecimento da loja, operações, vendas, devem trabalhar em

equipe, de modo a preverem problemas de produção e execução do serviço.

10) Eliminar slogans, exortação e metas para os funcionários, que exijam

nível zero de falhas e estabeleçam novos níveis de produtividade. Tais

exortações geram inimizades, visto que muitas causas de baixa qualidade e
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baixa produtividade estão no sistema, e portanto fora do alcançe dos

trabalhadores.

11) Eliminar padrões de trabalho (quotas), substituindo pela liderança e

cooperação no processo de trabalho. Os coeficientes de produção são

frequentemente determinados para o trabalhador médio, naturalmente, metade

deles estará acima da média e metade abaixo da média. Segundo Deming o

que acontece é que a pressão dos colegas mantém a metade superior a nível

do coeficiente, mas o pessoal abaixo da média não consegue atingir o

coeficiente. O resultado é perda, insatisfação e rotatividade.

Elimine objetivos numéricos para o pessoal da administração. Metas

internas colocadas na administração da empresa, como reduzir custos de

garantia em 10 % para o próximo ano, ou aumentar as vendas em 10 % podem

gerar mais frustração e problemas quando os resultados não são atingidos.

Segundo Deming, o único número que o administrador deve colocar diante de .

seu pessoal é uma declaração sobre fatos relativos à sobrevivência, exemplo -

se não melhorarmos nossas vendas em 10 % no próximo ano, vamos ter que

fechar.

12) Remover as barreiras ao orgulho da execução, estimulando a auto

realização no trabalho, qualquer que seja a tarefa executada. Para isso, é

necessário que cada funcionário identifique a importância do seu trabalho no

processo de trabalho e participe da melhoria. A possibilidade de realização

profissional é mais significativa para o funcionário do que simplesmente quadras

de esportes e lazer.

13) Instituir um forte programa de educação e auto aprimoramento. A

organização não precisa apenas de gente boa, precisa de gente que vai se

aprimorando sempre através da formação adequada. Em suas carreiras as
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pessoas querem mais do que dinheiro, querem oportunidades crescentes de

contribuir com algo à sociedade, tanto materialmente como de outras formas.

14) Engajar todos da empresa no processo de realizar a transformação. A

transformação é de competência de todos na empresa.

a) A administração deverá assumir e trabalhar dentro dos princípios

enumerados acima. Os administradores deverão chegar a um consenso quanto

ao significado de cada um deles e à orientação a tomar. Deverão concordar em

implantar a nova filosofia.

b) A administração deverá orgulhar-se de ter adotado a nova filosofia e de suas

novas responsabilidades. Terá então, coragem de romper com a tradição,

mesmo que enfrente a rejeição de alguns colegas.

c) Por meio de seminários, a administração explicará a um número significativo

de pessoas na empresa o porque da necessidade -de transformação, ·e que a

transformação envolve a todos.

d) Toda atividade e toda tarefa constitui parte de um processo; um fluxograma

de qualquer processo dividirá o trabalho em etapas; o conjunto das etapas

constitui o processo. As etapas não são entidades individuais, cada um

operando ao nível máximo de lucratividade.

Cada etapa trabalha com a etapa seguinte e com a precedente buscando uma

acomodação otimizada, todas as etapas trabalhando em conjunto visando a

qualidade que traga satisfação ao cliente final.

e) Comece a montar tão logo possível, uma organização que permita orientar a

melhora contínua da qualidade.



33

f) Todos podem e devem participar de uma equipe. O objetivo de uma equipe é

_ o. de melhorar. o input e o output de qualquer estágio. A equipe pode ser

composta de diferentes setores da empresa.

I

g) Inicie a montagem de uma organização em prol da qualidade. Trabalhando

em equipe, cada um terá a percepção mais ampla do que pode fazer.

AS DOENÇAS E 08ST ÁCULOS

Deming (1990 p. 73 - 110) mostra que infelizmente doenças mortais ainda

permanecem no caminho para a transformação, atingindo a maioria das

empresas do mundo ocidental. As 7 doenças mortais são enumeradas como:

- Falta de constância de propósito para planejar produtos e serviços que terão

mercado, mantendo a empresa no negócio e gerando empregos.

- Ênfase no lucro a curto prazo; raciocínio de curto prazo (exatamente o oposto

da constância de propósito de manutenção de negócios).

- As pressões feitas na empresa através de sistemas de avaliação de

performance, sem uma clara definição de métodos para atingir os objetivos

propostos, cria medo e insatisfações.

- Mobilidade da administração c"omfrequentes mudanças de pessoas e cargos.

- Uso de apenas números visíveis para administrar, com pouca ou nenhuma

consideração aos números desconhecidos ou difíceis de conhecer.

- Custos excessivos com assistência médica.

- Custos excessivos com causas judiciais.

A LIDERANÇA EM QUALIDADE

Scholtes (1992 p. 2-4) analisa os 14 pontos de Deming, considerando que aí

estão as definições do que é necessário para uma empresa sobreviver e ser

competitiva nos dias de hoje. O autor sugere que os dirigentes de empresas
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deveriam estudar profundamente esses princípios, entendendo como funcionam

em conjunto e seu real significado na verdadeira orçamzação da qualidade.

George (1993 p. 58) considera que a transformação em qualidade de nível

mundial não é possível sem uma liderança comprometida, visionária e ativa.

George destaca que basta perguntar ao guru da qualidade de sua escolha. Os

14 pontos do Or. W. Edwards oeming descrevem o que significa liderança para

a qualidade total. As gerências ocidentais precisam acordar para o desafio,

precisam aprender suas responsabilidades e começar a assumir a liderança.

Tamanha a importância do tema, destaca o autor, que Juran escreveu um livro

inteiro sobre "Liderança para a qualidade".

Mooney (1991 p. 114) considera que os princípios de Deming tratam dos

principais pontos que a administração deve buscar para criar uma estrutura para

implantar os processos de qualidade. Mooney considera que o processo de

gerenciarnento para a qualidade está em sua fase inicial nos Estados Unidos.

Muito trabalho ainda. precisa ser efetivamerite implementado 'para' que .8

qualidade torne-se mais presente no mercado americano.

Para Deming o objetivo da liderança deve ser melhorar o desempenho de

homens e máquinas, melhorar a qualidade, aumentar a produção, e ao mesmo

tempo dar às pessoas orgulho pelo trabalho que fazem.

Tanto Scholtes como Mooney ressaltam a importância dos princípios de Deming

no sentido da busca de Liderança em Qualidade. Com base em Deming e

Juran, Scholtes (1992 p. 1-12) considera que na Liderança em Qualidade, o

foco está em melhorar constante e rigorosamente todos os sistemas. A

Liderança em Qualidade é um novo modus operandi necessário para as

empresas. Scholtes sintetiza os elementos da Liderança em Qualidade de forma

bastante objetiva e abrangente:
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FIGURA 1.5.1 - OS ELEMENTOS DA LIDERANÇA EM QUALIDADE

Educação da
alta Gerência

Estratégia para
melhoria em
2 anos

Rede de apoio e
orientação

Liderança em
Qualidade

Cultura
Organizacional

Treinamento e
educação de
todos

Projetos de
Melhoria

Fonte: Scholtes (1992 p. 1-14)

Segundo Scholtes, esses são seis elementos que fazem parte das fases iniciais

da implantação da Liderança em Qualidade:

1. A educação, a reeducação e a liderança ativa da alta gerência. A

qualidade não pode ser delegada a outros. Os gerentes devem liderar o esforço

de transformação para garantir um sucesso duradouro. Os gerentes devem

entender muito bem os princípios de Deming, devem aprender novas técnicas e

abordagens para estabilizar e melhorar processos. Quando os gerentes de alto

nível tiverem entendido esses conceitos profundamente, a qualidade começará

a ser uma conseqüência.

2. Uma estratégia de dois anos para iniciar e implantar uma filosofia de

melhoria de qualidade. É um erro envolver muita gente cedo demais. O

esforço deve ser iniciado de forma realista, com apoio e condições de

manutenção. A estratégia deve abordar aspectos como:

- em que áreas de organização devemos começar?

- quais projetos têm maior possibilidade de êxito?
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- que recursos financeiros são necessários?

- que recursos são necessários em termos, de pessoal e orientação

técnica?

- quem estará envolvido na coordenação do programa?

3. Uma rede de coordenação, orientação e suporte técnico. Identificar e

desenvolver dentro da organização, as pessoas que serão provedoras de

recursos, Quase sempre é necessário recrutar também recursos externos para

orientação técnica e assistência às pessoas envolvidas nos esforços de

qualidade, são os - orientadores da qualidade, Os orientadores treinam os

gerentes e supervisores para dirigir e orientar os esforços da qualidade,

Enquanto a organização não tiver um número adequado desses especialistas,

deverá confiar em consultores e treinadores externos,

4. Uma cultura da companhia que ofereça apoio à Liderança em

Qualidade. A noção de cultura é complexa e enqanadora. Às vezes uma

mudança de política gerencial pode-ter influência positiva sobre a cultura da

organização, Assim, os gerentes devem analisar as normas da empresa,

mudando o que for necessário para reforçar a Liderança em Qualidade e criar

um ambiente de apoio.

5. Treinamento e educação de todos. Todos os empregados devem conhecer

e entender muito bem o seu papel dentro da empresa e como o seu trabalho

muda à medida que a qualidade melhora,

6. Projetos de melhoria selecionados cuidadosamente. Equipes devem

trabalhar em projetos de melhoria cuidadosamente selecionados, fazendo com

que a Liderança em Qualidade avance. Os projetos iniciais devem ser

selecionados de forma a assegurar alta probabilidade de sucesso.
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Scholtes destaca ainda, que a transformação para a Liderança em Qualidade é

um tarefa que exige muito empenho e determinação, exigindo esforço conjunto

de todas as pessoas na organização. Destaca com base em minuciosa análise

dos ensinamentos de Deming, que a qualidade deve estar fundamentada em

abordagem científica e trabalho em equipe, conforme mostra a figura seguinte:

FIGURA 1.5.2 - TRIÂNGULO DE JOINER

QUALIDADE

ABORDAGEM
CIENTIFICA

TRABALHO EM
EQUIPE

Fonte: Scholtes (1992 p. 1-4). Símbolo utilizado pela Joiner Associates Inc.
Management Consultants.

Com base nos elementos apresentados nesse tópico, consideramos que o

cenário para a implantação da filosofia de administração para a qualidade total

está fundamentada na busca de Liderança em Qualidade, através do

envolvimento da alta direção, preparação da equipe e planejamento de longo

prazo. O uso da abordagem científica e o envolvimento das pessoas são

elementos básicos na orientação para a qualidade. No próximo tópico, vamos

analisar mais detidamente o processo de melhoramento da qualidade.
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1.6 O MELHORAMENTO DA QUALIDADE

Nesse tópico procuramos integrar diferentes abordagens a respeito do processo

de melhoria de qualidade, visando fundamentar os esforços para que a empresa

possa caminhar nessa direção. Segundo Juran (1993 p.29), o melhoramento

significa a criação organizada de mudanças benéficas; a obtenção de níveis

inéditos de desempenho. Juran (1986 p. 19 - 24) mostra ainda que a evolução

ocorre projeto a projeto, e pode ser visualizada de acordo com a Trilogia criada

pelo autor.

1.6.1 - A TRILOGIA DE JURAN 5 (1993 P. 21 - 31)

o gerenciamento para a qualidade é feito pelo uso dos processos definidos por

Juran como:

- Planejamento da qualidade

- Controle da qualidade -

- Melhoramento da qualidade

Cada um dos processos da Trilogia é fundamental no melhoramento da

qualidade. Juran (1993 p. 24) mostra os três processos universais do

gerenciamento para a qualidade, que apresentamos no quadro seguinte.

5 A Trilogia de Juran é marca registrada do Instituto Juran - Juran Trilogy.
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FIGURA 1.6.1.1 - TRÊS PROCESSOS UNIVERSAIS DO GERENCIAMENTO
PARA A QUALIDADE

Planejamento da Controle da Qualidade Melhoramento da
Qualidade Qualidade

1. Determinar e monitorar quem 1. Avaliar o desempenho da 1. Estabelecer a infra estrutura
são os clientes qualidade real do produto necessária para assegurar um

melhoramento da qualidade
2. Determinar as necessidades 2. Comparar o desempenho anual.
dos clientes real às metas de qualidade

2. Identificar as necessidades
3. Desenvolver características 3. Atuar nas diferenças específicas para melhoramento
de produto que respondam às - os projetos de melhoramento.
necessidades dos clientes

3. Para cada projeto
4. Desenvolver processos estabelecer uma equipe de
capazes de produzir as projeto que tenha claramente a
características do produto responsabilidade de fazer com

que o projeto seja bem
5. Transferir os planos para as sucedido.
forças operacionais

4. Fornecer às equipes
recursos, treinamento e
motivação para;
- diagnosticar as

causas
._. - estimular os -

remédios
- estabelecer

controles para
manter qanhos

Fonte: Juran (1993 p.29),

Podemos perceber que cada um desses três processos foram generalizados por

Juran em uma sequência considerada universal de etapas e estão inter-

relacionados entre si. A atividade inicial é o planejamento da qualidade, baseada

na determinação de quem são os clientes e quais são as suas necessidades. A

seguir, os planejadores investem esforços para o desenvolvimento de projetos

de produtos ou serviços e processos que sejam capazes de atender às

necessidades manifestadas pelos consumidores. Os planejadores passam os

planos para as forças operacionais que irão operar processos e produzir os

produtos ou serviços. O modelo proposto por Griffiths (1990 p. 24 - 33) é

estruturado com os mesmos elementos propostos por Juran, tomando-se como
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base as necessidades dos consumidores, o esforço para adequação do produto

ou serviço e o contínuo monitoramento 90S. resultados em .busca de

melhoramentos.

o diagrama da trilogia de Juran está baseado no processo de controle contínuo

para redução de deficiências e eliminação de desperdícios, bem como melhoria

dos atributos de um produto ou serviço. Garvin (1993 p. 89) reforça a

importância do controle e gerenciamento considerando que se não é possível

medir, não é possível gerenciar. O gráfico seguinte ilustra o diagrama da Trilogia

Juran:

FIGURA 1.6.1.2 - O DIAGRAMA DA TRILOGIA JURAN
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Controle da Qualidade
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A escala vertical do gráfico na Trilogia de Juran vana em função do tipo de

análise que estiver sendo desenvolvido:
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- Para características de produto a escala vertical pode ser utilizada como

medida de qualidade - aceitação dos produtos. Nesses casos, o gráfico

mostrando tendência ascendente é bom.

- Para deficiências de qualidade a escala vertical é utilizada como "custo da má

qualidade". Nesses casos, o gráfico mostrando tendência descendente é bom.

o melhoramento da qualidade é necessário tanto para a melhoria das

características de um produto ou serviço, como para a ausência de defeitos.

A maioria das empresas envolve-se em alguma forma de melhoramento da

qualidade todos os anos, das seguintes formas:

- Desenvolvimento de novos produtos.

- Adoção de novas tecnologias

- Revisão dos processos de trabalho para reduzir taxas de erros.

Juran considera que o fator mais decisivo na competição pela liderança em

qualidade é a taxa de melhoramento da qualidade, o que pode ser ilustrado pelo

seguinte exemplo. Consideramos uma empresa A que é líder em qualidade e

está continuamente buscando a melhoria dessa qualidade. No entanto, a

empresa 8 que não é líder em qualidade está se aperfeiçoando em um ritmo

mais rápido. Assim, a empresa A enfrenta uma nítida ameaça de perder a sua

posição de liderança em qualidade, conforme mostra o gráfico seguinte.
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FIGURA 1.6.1.3 - DUAS TAXAS DE MELHORAMENTO CONCORRENTES

Qualidade
(Aceitação
do produto)

Empresa A

Tempo

Fonte: Juran (1993 p. 32)

1.6.2 - CONCEITOS BÁSICOS PARA O MELHORAMENTO DA QUALIDADE

Juran (1993 p. 36 - 81) aborda conceitos fundamentais para que uma empresa
r •• '. •

efetivamente se mobilize em direção ao melhoramento daqualidade, mostrando'

a inter-relação entre os elementos:

A figura seguinte mostra que dedicar-se a melhoramentos de qualidade envolve

uma mudança no estilo de gerenciamento e reestruturação consideráveis.

Portanto é importante que se conheça os conceitos básicos antes de se

aprofundar no processo de melhoramento.
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Estabelecer conselho de qualidade
Declaração de responsabilidades

Políticas de melhoramentos, metas

Mobilização para melhoramento da qualidade

Estabelecer Projetos coletivos Projetos individuais
Infra - Estrutu ra
Subconselhos Metas estratégicas de Indicação
Diretor de qualidade melhoramento Triagem
Gerentes de melhoramento de Desdobramento Seleção
qualidade Projetos Declaração de missão
Patronos, patrocinadores Recursos Equipes de projeto
Faci Iitadores Estudo do progresso Ciclo de vida de um projeto:
Processo estruturado de Reconhecimento diagnóstico, remédio, clonagem
melhoramento Recompensas
Treinamento: métodos,
ferramentas

MELHORANDO PROJETO A PROJETO

Segundo Juran, todos os melhoramentos da qualidade acontecem através de.

projeto a projeto e de nenhuma outra maneira, o que também é reforçado por

Akao (1991). A palavra crítica é projeto, ou seja, um problema programado a ser

resolvido - uma missão específica a ser executada. Juran (1985) mostra que um

grande números de projetos tem sido trabalhado pelas empresas. Resultados

publicados indicam que para empresas cujas vendas estão em torno de US$ 1

bilhão de dólares por ano, os projetos de melhoramento da qualidade renderam,

em média, cerca de US$ 100 mil em redução de custo.

RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO

Conforme mostra Juran, o melhoramento da qualidade requer dois tipos de

investimentos:

- Diagnóstico para descobrir as causas da má qualidade.

- Solução para eliminar as causas.
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Os atrativos do melhoramento.da qualidade são evidentes. Estima-se que para

se obter uma melhoramento de US$ 100 mil é necessário um investimento US$

15 mil. Além disso, existe todo o envolvimento da hierarquia gerencial -

gerentes, supervisores e especialistas profissionais. Calcula-se que para se

empreender melhoramentos em escala, são necessários cerca de 10 %

adicional à carga de trabalho da equipe.

ENVOLVIMENTO DA EQUIPE

Para que haja a mobilização para a melhoria da qualidade é preciso que ocorra

o envolvimento da equipe. É preciso a conscientização de que a mobilização é

fundamental, já que na maioria das vezes os problemas já existiam há muitos

anos. No entanto, permanecem porque nunca foram colocados em uma agenda

de autoridade e nem programados para serem solucionados, não havia uma

responsabilidade claramente definida no sentido de resolver os problemas e

também não havia sidoconsider~do que uma ecuipeseria necessária.

Juran (1993 p. 44) mostra que a situação enfrentada pelas empresas é de que

há necessidade de mobilização da equipe dirigente, uma vez que:

- A quantidade de projetos necessários é muito grande.

- São necessários vários anos de trabalho para realizar todos os projetos. Na

verdade, não há fim nisso já que verificamos uma competitividade crescente no

mercado.

- Alcançar um ritmo revolucionário de melhoramento da qualidade é buscar algo

inédito.

- Nunca houve uma responsabilidade definida em relação à definição de

projetos a serem realizados, atribuição de responsabilidades e o

acompanhamento do desenvolvimento.

- O sistema de recompensas predominante nas empresas está orientado para

metas operacionais e não para obtenção de melhoramentos.
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Dessa forma, é preciso que a empresa efetivamente se mobilize e se estruture

para executar um ritmo inédito de projetos. Essa estrutura envolve dois níveis

de atividades:

- Infra estrutura para trabalhar com projetos conjuntamente.

- Execução dos projetos individualmente.

CONSELHO DE QUALIDADE

o estabelecimento de um conselho da qualidade, formado tipicamente pelos

gerentes mais graduados é importante para lançar, coordenar e institucionalizar

melhoramentos de qualidade anuais. Todos na empresa devem sentir que o

melhoramento da qualidade é importante para a alta direção, assim os altos

gerentes devem tornar-se pessoalmente os líderes e membros dos conselhos

de qualidade mais altos. Uma das principais ações do conselho da qualidade é

definir e publicar suas responsabilidades. para que QS membros tenham um

objetivo comum' e se entendam, bem como o resto da organização seja

informada do planejamento. Griffiths (1990 p. 41) também considera que a

participação dos altos dirigentes na disseminação dos conceitos de qualidade

junto à equipe é fundamental para o sucesso do programa.

1.6.3 - DEFINiÇÃO DE PROJETOS

Scholtes (1992 p. 3.1 - 3.5) ressalta que quando uma organização entrar o

movimento pela qualidade, todos os gerentes tendem a ficar ansiosos para

iniciar muitos projetos imediatamente. No entanto, há muito em jogo e todos os

olhos estão voltados para o sucesso ou fracasso do projeto.

Embora os gerentes envolvidos na transformação provavelmente sejam os mais

qualificados para selecionar projetos, as indicações devem ser solicitadas de
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todas as áreas da empresa e de fontes externas competentes. O ideal é que os

projetos sejam selecionados após 'amplas discussões na empresa.

Segundo Juran (1993 p. 48) o processo de seleção de projetos consiste das

seguintes etapas:

- Indicação do projeto

- Seleção do projeto

- Declaração e publicação da missão do projeto

INDICAÇÃO DO PROJETO

Diferentes fontes de informações podem ser utilizadas para indicação do

projeto, como por exemplo a própria equipe e dados já existentes na empresa,

como:

- Relatórios sobre insatisfação de clientes.

- Relatório de pessoal de vendas, assistência técnica, produção.

-Indicaçôes contábeissobre custoselevados de má quaücade.

Juran mostra que a Pesquisa de Mercado é uma importante fonte de

informações para a definição de projetos de melhoramento. Campos (1992 p. 9)

também reforça a importância da Pesquisa de Mercado e a orientação para as

necessidades dos clientes como fonte para indicação e planejamento de

projetos de melhoria.

Deming (1990 p. 124 - 135) também ressalta que a principal utilidade das

pesquisas de mercado deve ser levar as reações do consumidor de volta para o

projeto do produto ou serviço, para que a administração possa prever

necessidades e requisitos de mudanças. Deming ressalta, no entanto, que

qualquer tentativa de reduzir custos de pesquisa de mercado pela aceitação de

um mau projeto ou mão de obra inferior, provocará perdas incalculáveis

advindas de informações erradas ou não qualificadas.
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SELEÇÃO DE PROJETOS

o conselho deve fazer a triagem das indicações para definir os projetos a serem

executados. Durante os estágios iniciais do melhoramento, todos estão em fase

de aprendizado, assim, a realização dos projetos é parte do treinamento da

equipe - é muito importante que o primeiro projeto seja bem sucedido. Dessa

forma, os primeiros projetos devem:

- tratar de problemas crônicos, que esperam uma solução há muito

tempo.

- ser factíveis, com boas possibilidades de sucesso.

- ser significativos, com resultados úteis para merecer atenção e

reconhecimento.

- ter resultados mensuráveis tanto em dinheiro como em termos

tecnológicos.

DECLARAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA MISSÃO DO PROJETO.

Juran mostra que cada projeto deve ter a sua missão definida e publicada, o

que também é mostrado por Scholtes (1992 p. 3-16) ao considerar que o

enunciado adequado da missão permite que a equipe estabeleça as fronteiras

do projeto, definindo o que está ou não dentro da sua alçada, entendendo como

o projeto se situa no esforço global da organização e tendo uma idéia clara de

onde se deve começar.

Com a experiência, as declarações de missões tornam-se mais precisas. Para

conferir legitimidade, a lista de projetos e missões deve ser publicada

oficialmente na empresa.

Kolesar (1992) mostra que o ponto central das missões buscando o

melhoramento da qualidade estão baseadas em:

- Desenvolvimento de novos produtos ou serviços.
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- Desenvolvimento de novos processos de produtos ou serviços

- Melhoria de produtos ou serviços existentes ..

- Melhoria de processos existentes de produtos ou serviços.

1.6.4 - AS EQUIPES DE PROJETO

É importante que os projetos sejam trabalhados em equipes, uma vez que a

maioria dos problemas são de natureza interdepartamental. Conforme mostra

Juran (1993 p. 57) mesmo que os sintomas sejam evidentes em apenas um

departamento, a experiência mostrou que as causas envolvem outros

departamentos, de tal forma que é mais eficiente trabalhar com equipes

interdepartamentais.

Após consultar os gerentes departamentais afetados pelo projeto, o conselho

deve montar a equipe considerando: - quais departamentos devem estar

representados, qual ní'{elhierárquico deve estar envolvido. e quais indivíduos

corresponcem ao perfil necessário.' A escolha do n"ível hierárquico envolvido

depende do assunto do projeto. A escolha dos indivíduos é negociada com os

responsáveis pelos departamentos, considerando-se a carga de trabalho e as

prioridades. Scholtes (1992 p. 3.15) sugere que as equipes devem ser

compostas por no máximo 5 participantes em cada projeto.

A responsabilidade da equipe deve ser definida na declaração da missão do

projeto e em um estatuto que é similar a todas as equipes. O estatuto é uma

forma de supervisão impessoal para cada equipe. Juran resume essas

atribuições contidas no estatuto, como por exemplo:

- Analisar os sintomas

- Teorizar quanto às causas

- Testar as teorias

- Estabelecer as causas

- Estimular uma solução
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- Testar a solução em condições de operação

- Estabelecer controles para manter os ganhos

Esses pontos genéricos podem ser considerados como uma sequência através

da qual os melhoramentos em qualidade ocorrem continuamente.

ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE

A equipe não tem chefe, é supervisionada de maneira impessoal pela

declaração da missão e pelo estatuto, mas deve ter uma organização

estruturada, como:

- Um líder indicado pelo próprio conselho. As suas responsabilidades são as

mesmas de qualquer outro membro da equipe.

- Um secretário que fica responsável por atas, relatórios para serem aprovados

pela equipe.

A maior parte das' empresas utiliza os "facilitadores",' para dar apoio às

equipes de projetos, principalmente as iniciantes. Geralmente são supervisores

ou especialistas especialmente treinados para essa atividade. A função dos

facilitadores consiste de tarefas como:

- Explicar as intenções da empresa.

- Assistir a formação do grupo, dando apoio em aspectos como organização,

conceitos, motivação e trabalho em grupo.

- Assistir no treinamento, desempenhando uma função de ensino e orientação.

- Relatar experiências de outros projetos.

- Auxiliar no redirecionamento do projeto. A visão externa do facilitador

proporciona uma visão mais abrangente dos caminhos que o projeto deve

seguir.

- Auxiliar o líder da equipe, particularmente no que diz respeito ao estímulo do

grupo e melhoria das relações humanas.

- Relatar os progressos do projeto ao conselho.
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Algumas empresas encarregam -rnernbros do conselho ou outros altos gerentes

de serem patronos, ou "campeões" para projetos específicos. A sua função é

proporcionar acesso direto a um alto nível na hierarquia.

Algumas empresas vão além dos facilitadores, criando a figura do gerente de

melhoramento da qualidade, que são especialistas, com treinamento intensivo

no processo de melhoramento da qualidade e são encarregados dessa atividade

em tempo integral.

Scholtes (1992 p. 3-12) introduz também o papel do consultor da qualidade,

considerando que as empresas funcionam de modo mais eficaz quando são

ajudadas por pessoas com treinamento extra em gerenciamento de projetos,

processos de grupo, estatística e ferramentas estatísticas. Os consultores terão,

geralmente maior especialização que os membros da equipe. Os consultores

acompanham as reuniões, mas não pertencem a ela, nem como líderes, nem
. ~. . .'. ~." -.. . J

como membros. Por serem externos à equipe, podem manter uma posiçao

neutra. Scholtes apresenta uma análise referindo-se ao equilíbrio de poder entre

um Líder de Equipe e Consultor da Qualidade, conforme mostra a figura

seguinte:

FIGURA 1.6.4.1 - EQUILíBRIO ENTRE OS PAPÉIS DO LíDER DA EQUIPE E
CONSULTOR DA QUALIDADE

Quantidade de Liderança Ativa pelo Consultor da Qualidade

Início do
Projeto

Após algumas
reuniões

Final do
Projeto

I ~ Icz: I
Quantidade de Liderança Ativa pelo Lider da Equipe

Fonte: Scholtes (1992 p. 3.11)
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1.6.5 - O CICLO DE UM PROJETO

A equipe geralmente deve se reunir uma vez por semana por cerca de uma

hora, revisando o progresso alcançado e planejando as ações futuras.

Gradualmente a equipe avança através das etapas do estatuto, divulgando

relatórios periódicos sobre os progressos. Os relatórios são a base para a

revisão do progresso pela alta gerência O relatório final deve conter um sumário

dos resultados obtidos, bem como a descrição das ações que levaram a esses

resultados.

CLONAGEM

Existem várias situações em que os resultados de um projeto podem ser

aplicados a outras situações similares.' Em empresas com organizações

regionais,' por exemplo, os resultados obtidos na região A podem ser aplicáveis

às regiões B, C e D.

1.6.6 - RECONHECIMENTO E RECOMPENSA

Juran mostra que o reconhecimento público do sucesso relacionado ao

melhoramento da qualidade pela equipe deve ser praticado pela empresa

estimulando a própria equipe e outras equipes através do exemplo de sucesso.

Várias formas de reconhecimento podem ser utilizadas, como:

- Certificados, placas conferidos pela atuação de facilitador por frequentar

cursos de treinamento ou participar de equipes de projetos.

- Equipes de projeto apresentam relatórios finais para o gerente de mais alto

nível.

- Resumos de projetos são publicados nos veículos de comunicação da

empresa.
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- Jantares para homenagear as equipes de projetos.
'.

- Prêmios para as equipes que, após julgamento, tenham realizado os melhores

projetos durante um certo período de tempo.

A divulgação de projetos bem sucedidos é também muito importante como

material de treinamento para outras equipes e outros projetos.

A recompensa refere-se efetivamente a aumentos de salários, bônus,

promoções e assim por diante, associadas ao melhoramento da qualidade. Essa

avaliação deve ser definida com parâmetros claros e objetivos, como:

- Número de projetos de melhoramento iniciados, em progresso, completados e

abandonados.

- Valor dos projetos completados em termos de melhoria no desempenho do

produto, vendabilidade, redução nos custos e retorno sobre o investimento.

- A porcentagem de gerentes ocupados com projetos de melhoramento.

Carvin -(1993 p. 84)" mostra que os programas de qualidade bem sucedidos

requerem sistemas de incentivos que permitam aos membros da equipe a

aceitação de riscos na execução dos projetos.

1.6.7 - A PARTICIPAÇÃO DA ALTA DIREÇÃO DA EMPRESA

Os altos gerentes devem participar diretamente dos esforços para o

melhoramento da qualidade. É fundamental a participação direta no conselho de

qualidade, estabelecendo metas de qualidade e dando apoio em termos de

recursos para a viabilização dos melhoramentos. Cabe também à alta gerência

o acompanhamento dos progressos feitos pelas equipes, a participação nas

cerimônias de reconhecimento, premiação e recompensa, dando importância ao

desempenho do melhoramento da qualidade.



o envolvimento da alta gerência também tem fundamental importância em

relação à expectativa dos funcionários. A finalidade principal do melhoramento

da qualidade é a redução de retrabalho e causas que levam à má qualidade. No

entanto, a redução de retrabalho pode estar associada, na percepção dos

funcionários, com a eliminação de empregos . Esse tipo de conflito deve ser

trabalhado pela alta gerência através de um plano de ação que traga segurança

à equipe. Juran (1993 p. 76) destaca que a alta gerência deve usar alternativas

como:

- Usar vagas que surgem normalmente na empresa como fonte de empregos

para os afetados.

- Retreinamento dos empregados afetados, habilitando-os para outros

empregos.

- Encaminhar empregados afetados para outras áreas que tenham vagas.

- Oferecer aposentadoria precoce.

- Identificar e encaminhar para vagas em outras empresas.

- Fornecer indenizações se as outras opções falharem.

1.6.8 - MOTIVAÇÃO E TREINAMENTO PARA O MELHORAMENTO DA

QUALIDADE

MOTIVAÇÃO

Juran (1993 p. 301 - 324) mostra que a institucionalização do melhoramento de

qualidade exige mudanças profundas na cultura de uma empresa. Assim, é

necessário que haja também, uma mudança correspondente no sistema de

reconhecimento e recompensa. Um dos remédios primordiais é fornecer

informações sobre como o trabalho de cada um afeta os clientes internos

(funcionários e outros departamentos) e os clientes externos.

A qualidade deve passar a ser uma prioridade na organização. A motivação está

relacionada ao comportamento humano, toda empresa é uma sociedade
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humana, com suas crenças, hábitos e valores. Um dos pontos de partida da alta

. gerência é entender bem a cultura da organização. Juran mostra que alguns

mitos gerenciais são comuns nas organizações, como:

- A mão de obra é a principal responsável pelos problemas de qualidade da

empresa. No entanto, pesquisas mostram que 80 a 90 % dos prejuízos da má

qualidade são originados da alta gerência.

- Os trabalhadores poderiam fazer um trabalho de boa qualidade, mas não tem

motivação para tal. Muitas vezes os funcionários não estão em situação de auto

controle e são supervisionados por gerentes cuja prioridade não é a qualidade.

- A qualidade terá prioridade máxima se a alta gerência o decretar. No entanto,

a realidade é que nada acontecerá, a não ser que a alta gerência adote

mudanças fundamentais, como: estabelecimento de metas, planejamento para

atingir as .. metas, recursos, medidas orientadas para a qualidade,

acompanhamento dos progressos e recompensas.

- Para mudar o comportamento das pessoas, é antes necessário mudar suas

atitudes. Na realidade, se mudarmos antes o comportamento das pessoas,

como consequência teremos a mudança de atitudes.

Juran destaca que antes de se envolver em grandes esforços de motivação

para a qualidade, os altos gerentes devem realizar uma pesquisa interna para

conhecer melhor o padrão cultural e seu impacto sobre a qualidade. Algumas

questões típicas desse tipo de pesquisa são:

- Qual a sua percepção de qualidade da empresa em relação aos concorrentes?

( ) Superior () Igual ( ) Inferior ( ) Não sabe

- Quem você considera seus clientes?



-=55

( ) Os clientes da empresa

( ) Não há clientes

( ) O departamento seguinte

( ) Outros

( ) O chefe

(-) Não sabe -

- Como você avalia a qualidade do produto I serviço que você entrega?

( ) Alta ( ) Adequada ( ) Baixa ( ) Não sabe

- Se você considera a qualidade do seu produto I serviço baixa, o que você

acha que são os 3 principais obstáculos para que se produza uma qualidade

melhor?

- Quando seu supervisor avalia seu desempenho, qual atributo recebe o maior

peso?

( ) Respeitar o orçamento

( ) Qualidade

( ) Seguir o padrão de custo

( ) Segurança

( )produtividade

( ) Cronograma

( ) Outros. Quais? -,--_

O quadro seguinte mostra algumas ferramentas motivacionais visando reforçar

a motivação para a qualidade.

FIGURA 1.6.8.1 - MEIOS MOTIVACIONAIS PARA LIDAR COM
OBSTÁCULOS PARA ALCANÇAR A QUALIDADE

OBSTACULOS FERRAMENTAS MOTIVACIONAIS
Inconsciência Educação, comunicação, estabelecimento de auto

interesse
Falta de prioridade Estabelecer melhoramentos anuais de qualidade, fornecer
máxima aos planejadores treinamento; fornecer metas, medidas,

. - altos gerentes participamrevrsao, recompensas;
pessoalmente no estabelecimento de metas, revisões, etc.

Subotimização Participação; planejamento conjunto
Padrões e mitos Conduzir estudos para identificar a natureza do padrão e
culturais mito cultural; usar "regras gerais" para lidar com resistência

cultural
Fonte: (Juran 1993 p. 308)
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É muito importante- que a alta gerência forneça participação à equipe sujeita a

mudanças, tanto no planejamento quanto na execução da mudança. Devem ser

evitadas surpresas, um dos principais benefícios de um padrão cultural é a

previsibilidade. Deve ser dado tempo para a sociedade sujeita à mudança para

avaliar os méritos da mudança em relação aos seus valores.

A alta gerência deve começar o processo devagar, criando um clima social

favorável e promovendo mudanças em uma parte aceitável do padrão cultural.

Ao logo do processo a alta gerência deve responder positivamente, trabalhando

com uma liderança organizada, tratando as pessoas com dignidade e sendo

construtivo. Scholtes (1992 p. 6.1 - 6.46) analisa o comportamento das pessoas

no trabalho em equipe, reforçando a importância do treinamento dos

participantes para atividades em grupo, visando construir a capacidade de lidar

com problemas e superar obstáculos.

- TREINAMENTO

Para o melhoramento da qualidade é necessário intenso treinamento de toda a

equipe de gerência no processo, nos métodos e técnicas de melhoramento da

qualidade. Juran (1993 p. 327 - 360) considera algumas premissas básicas para

o treinamento da equipe:

- A mudança da cultura. Uma variedade grande de mudanças requer esforço

correspondente na área de treinamento - treinamento sobre como obter

qualidade.

- Necessidades para todos. É necessário estender o treinamento para toda a

equipe da gerência, todas as funções e todos os níveis.

- Um corpo de conhecimento coerente. Existe um corpo coerente de

conhecimentos relacionados à qualidade que deve servir de base para o

treinamento necessário.
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o treinamento para a qualidade é multidimensionaL A empresa -deve

estabelecer seu curriculum de treinamento, com cursos que possam suprir as

necessidades das seguintes dimensões de conceitos fundamentais:

FIGURA 1.6.8.2 - AS DIMENSÕES DO TREINAMENTO PARA A QUALIDADE

1. Conceitos fundamentais: 3. Funções organizacionais:

- Definição da qualidade - Finanças

- Papel da qualidade nos - Marketing

objetivos empresariais - Desenvolvimento de produto

- Recursos Humanos

Treinamento

para a

qualidade
..

2. Trilogia Juran: - 4. Ferramentas e técnicas para

- Planejamento melhoria da qualidade.

- Controle

- Melhoramento da qualidade

Fonte: Adaptado de Juran (1993 p. 331)

A alta gerência deve providenciar para estender o treinamento no

gerenciamento para a qualidade a toda e equipe. Esse treinamento deve ser

imposto pela alta gerência, estabelecendo uma força tarefa de ampla base para

planejar a abordagem da empresa ao treinamento.
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Os altos gerentes devem estabelecer critérios para serem seguidos no projeto

do currículo, §arantindo que a -ênfase nas ferramentas estatísticas não resulte

em menos ênfase nas ferramentas gerenciais.

À medida que as pessoas forem recebendo o treinamento devem aplicar o novo

conhecimento em seus trabalhos. Griffiths (1990 p. 44) considera importante

que a empresa entenda que a tarefa é educar, e não simplesmente treinar. O

melhor meio de ensinar é efetivamente ver a implementação prática das

ferramentas da qualidade ao invés de exemplos abstratos. Kolesar (1993 p. 133

- 165) também ressalta o fator educação para implantação da administração

para a qualidade total, ressaltando exemplos de sucesso com base no

aprendizado através da execução efetiva de projetos.

Após analisarmos o processo de melhoramento da qualidade como um todo,

vamos abordar no próximo tópico, as ferramentas da qualidade. São conceitos e

processos estatísticos muito utilizados' na implantação e controle dos

melhoramentos da qualidade .. -.

1.7 FERRAMENTAS DA QUALIDADE

Nesse tópico vamos apresentar alguns conceitos sobre as ferramentas básicas

que contribuem diretamente para o estabelecimento dos esforços de

melhoramento da qualidade. Brassard (1993) mostra que as ferramentas para

uma melhoria contínua representam uma forma de contribuir no processo de

qualidade e aperfeiçoamento dos procedimentos, sistemas e custos. Burr (1990,

p. 64) ressalta que as ferramentas tem por finalidade auxiliar os usuários a

entender o seu processo de trabalho e a aprimorá-lo.

Brassard destaca que as ferramentas para melhoria de qualidade devem ser

implementadas juntamente com uma filosofia de qualidade, conforme vimos nos
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tópicos anteriores, reforçando pontos comuns entre empresas que utilizam a

filosofia da qualidade:

- A remoção das causas de problemas nos processos leva a aumentar a

produtividade.

- As pessoas que executam as tarefas têm mais conhecimento sobre as

mesmas.

- As pessoas querem se envolver e executar bem as tarefas.

- Todas as pessoas querem ter a satisfação de serem colaboradores.

- Para aperfeiçoar um sistema, melhores resultados podem ser alcançados

trabalhando-se em conjunto do que fazendo esforços isolados.

- Um processo estruturado para a solução de problemas, usando técnicas

gráficas, produz melhores soluções do que um processo desordenado.

- As Técnicas Gráficas de Solução de Problemas levam você a saber onde está,

onde estão as variações, qual a importância relativa do problema a ser

resolvido e se as mudanças efetuadas têm o impacto desejado .

. - A relação antagônica entre operáribs-e gerentes é contràproducente e está

superada.

- Toda organização tem desconhecidas "pedras preciosas" esperando serem

lapidadas.

Os pontos da filosofia sintetizados por Brassard colocam a base dos processos

de qualidade, considerados válidos para qualquer segmento de atividade que

pretenda desenvolver sistemas dessa natureza. No tópico seguinte,

apresentamos as técnicas gráficas de solução de problemas com base em

Brassard.

1.7.1 TÉCNICAS GRÁFICAS DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Brassard mostra que as ferramentas para o aprimoramento contínuo da

Qualidade são desenvolvidas utilizando-se técnicas gráficas que sempre
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proporcionam uma forma mais ampla e clara de visualizar um problema. As

mesmas ferramentas podem ser utilizadas em diferentes circunstâncias e são

classificadas como:

- Fluxograma

- Diagrama de Pareto

- Carta de Tendência

- Diagrama de Dispersão

- Capacidade do Processo

- Folha de Verificação

- Diagrama de Causa e Efeito

- Histograma

- Cartas de Controle

As principais referências apresentadas por Brassard para a seleção de uma

técnica adequada são:

FIGURA 1.7.1.1
ADEQUADA:

REFERÊNCIAS PARA SELEÇÃO DA TÉCNICA

Tarefa .' Técnicas
1. Para priorizar os problemas Fluxoqrarna

Folha de Verificação
Diagrama de Pareto
Brainstorming
Técnica de Grupo

2. Para permitir a descrição do Folha de Verificação
problema em termos de sua Diagrama de Pareto
especificidade, onde e quando ocorre e Carta de Tendência
sua extensão Histograma

Gráfico do Setor
Estratificação

3. Para estabelecer um quadro Folha de Verificação
completo de todas as possíveis causas Diagrama de Causa e Efeito
do problema Brainstormin-..a
4. Para confirmar a causa básica do Folha de Verificação
problema Diagrama de Pareto

Diagrama de Dispersão
I Brainstorming
. Técnica de Gru(2o
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FIGURA 1.7.1.1 (CONT.)

Tarefa Técnicas
5. Para desenvolver uma solução Brainstorming
efetiva e aplicável e estabelecer um Análise do Campo de Forças
plano de ação Apresentação à Gerência

Gráfico de Setor
Gráfico de Barras

6. Para implementar a solução e Diagrama de Pareto
estabelecer o necessário procedimento Histograma
de retroalimentação e respectivos Carta de Controle
gráficos Capacidade do Processo

Estratificação

De forma simples e ampla essas ferramentas podem ser úteis e aplicadas em

diferentes circunstâncias que vão desde o uso industrial, serviços e até no

cotidiano.

A seguir vamos analisar os principies básicos e as características de cada

ferramenta. Os exemplos pará ilustrar cada técnica foram desenvolvidos durante
• - • - • - - o"

o Curso de TQM 111ministrado por Csillag (1995t

FLUXOGRAMA

Segundo Burr (1990, p. 64) a maneira mais fácil e melhor de entender um

processo é desenhar uma figura, e basicamente é o que se faz através do

fluxograma. Brassard mostra que o fluxograma é utilizado para identificar o fluxo

de uma situação atual, ou elaborar o fluxo ideal de acompanhamento de

qualquer produto ou serviço, no sentido de identificar desvios, É uma

representação gráfica dos passos de um processo. Permite uma ampla visão do

processo e a identificação de como os passos do processo estão relacionados

entre si, São usados símbolos reconhecidos facilmente para representar as

etapas do processo.

6 Os exemplos foram desenvolvidos pelo autor com base em casos práticos, em trabalho feito
para o Curso TQM 111,ministrado pelo Prof João Mário Csillaq.
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FIGlIRA 1.7.1.2 - FLUXOGRAMA

~

Brassard mostra que através do estudo dos gráficos é possível descobrir

eventuais fontes de problemas. Pode ser aplicado a qualquer caso, como:

percurso de uma fatura.

fluxo de materiais.

fases da venda.

o fluxograma é mais amplamente utilizado na identificação de problemas no

processo conhecido como "Imagineering". As pessoas com maior volume de

conhecimento sobre o processo se reúnem para:

- Desenhar o fluxograma atual do processo.

- Desenhar o fluxograma das etapas que o processo deveria seguir se corresse

tudo bem.

- Comparar os dois gráficos para verificar onde diferem entre si, pois aí estará a

raiz do problema.

Segundo Brassard, a utilização ou interpretação típica de um fluxograma pode

ser sintetizada como:
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- Definição clara dos limites do processo.

- Utilização de símbolos simples.

- Assegurar solução para todas as alternativas.

- Usualmente uma única seta sai do retângulo processo. De outra forma pode

ser necessário o losango decisão.

Burr ressalta ainda que algumas regras básicas devem ser seguidas para que a

construção do fluxograma seja bem sucedida:

- Escolher as pessoas envolvidas no processo, como por exemplo, funcionários,

fornecedores, clientes, supervisores, facilitadores, para elaboração do

fluxograma.

- Todos os membros do grupo devem participar.

- Todos os dados devem estar sempre expostos para todos envolvidos.

- Alocar o tempo que for necessário para a elaboração do fluxograma.

- Quanto mais questões forem levantadas melhor.

Burr mostra que as empresas que tem se utilizado dessa ferramenta obtém

melhor entendimento do seu processo, as melhorias começam a ser claramente

identificadas, as pessoas visualizam melhor seu papel e se entusiasmam com

os resultados. Além disso, o fluxograma é útil como material de treinamento

para novos funcionários.

FOLHA DE VERIFICAÇÃO

Brassard mostra que a folha de verificação é útil quando houver necessidade de

colher dados baseados em observações amostrais para definir um modelo. Este

é o ponto lógico de início na maioria dos ciclos de solução de problemas. É uma

ferramenta de fácil compreensão, usada para responder a pergunta "Com que

frequência certos eventos acontecem?". Inicia o processo transformando

opiniões em fatos, envolvendo as seguintes etapas:
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-- Estabelecer exatamente qual evento está sendo estudado. Todos têm que

estar observando a mesma coisa.

- Definir o período durante o qual os dados serão coletados.

- Construir um formulário claro e de fácil manuseio, certificando-se que todas as

colunas estão claramente tituladas e que há espaço suficiente para registro de

dados.

- Coletar os dados consistente e honestamente, certificando-se de haver tempo

suficiente para a tarefa de coleta de dados.

o Juran Institute (1990, p.51) mostra a importância da obtenção de informações

dirigidas ao problema, ressaltando que muitas organizações dispõem de bancos

de dados enormes. No entanto, quando a equipe de qualidade começa a

trabalhar nos melhoramentos, percebe que a informação necessária não está

disponível e precisa ser levantada.

- O quadro seguinte mostra um exemplo de utilização da utilização da folha de

verificação, ilustrando como são observados e destacados aspectos associados

aos principais motivos de queixas de clientes em relação à frente de caixa da

loja.
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FIGURA 1.7.1.3 - FOLHA DE VERIFICAÇÃO - EXEMPLO - MOTIVOS DE
QUEIXAS DE CLIENTES NA FRENTE DE CAIXA DE UM
SUPERMERCADO . - -

Motivo Total

Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Falta de troco // 111 // 1111 ////////1/ 1/1///1/1/ 36
1/111

Demora na I / I 1/ /111111111 1111111111 27
liberação de cheque 1/

Falta de gentileza I 1/111 111111/111 16

da operadora

Fila - Demora para 1/ 1/1//1111/ 1/1/1/1/1/ 30

passar as compras 1/111 1111/

Total 3 4 3 9 40 52 109

A folha. de verificação nesse caso permite a visualização dos dias em que'. . ~ ~.. .~.

ocorrem a maior parte dos problemas. Dessa forma, constrói a base para o

entendimento do problema e posterior aprofundamento na a busca de soluções.

Brassard faz algumas observações sobre a utilização e interpretação típica da

Folha de Verificação:

a) Certifique-se que as observações I amostras são as mais aleatórias

possíveis.

b) Certifique-se que o processo de amostragem é eficiente e que o pessoal

envolvido dispõe de tempo suficiente para executá-lo.

c) O universo sob observação deve ser homogêneo. Se não, deve ser

inicialmente estratificado e cada grupo observado individualmente.
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DIAGRAMA DE PARETO

Segundo Brassard, o Diagrama de Pareto é aplicado quando for necessário

ressaltar a importância relativa entre vários problemas ou condições, no sentido

de escolher ponto de partida para a solução de um problema, avaliar um

progresso, ou identificar a causa básica de um problema. Conforme mostra Burr

(1990 p. 59) o princípio de Pareto sugere que a maior parte dos efeitos são

advindos de poucas causas e quantifica: 80 % dos problemas são advindos de

20 % das causas.

Brassard ressalta que Pareto é uma forma especial do gráfico de barras

verticais que nos permite determinar quais problemas resolver e qual a

prioridade. O Diagrama de Pareto, elaborado com base em uma folha de

verificação ou em uma outra fonte de coleta de dados, nos ajuda a dirigir a

atenção e esforços para problemas verdadeiramente importantes. Em geral

.conseguiremos resultados melhores se atuarmos na barra. mais alta do gráfico

do que nos envolvendo e embaraçando nas barras menores. A análise de

Pareto procura estabelecer uma "curva ABC" de fatores que podem estar

associados ao problema.

A seguir ilustramos o Diagrama de Pareto através de um exemplo sobre fatores

associados ao baixo nível de qualidade das frutas em uma loja.
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FIGURA 1.7.1.4 - DIAGRAMA DE PARETO

EXEMPLO - FATORES ASSOCIADOS À QUALIDADE -DAS FRUTAS· NA

LOJA

52%

30%

12 %
6%

Problemas com
Fornecedores

Manuseio dos
Produtos no

Depósito

Manuseio e
reposição

dos produtos
na loja

Forma de
exposição

inadequada
nas lojas

Embora existam vários processos e' fontes diferentes para elaboração=do

Diagrama de Pareto, Brassard e Burr descrevem o método de forma similar,

baseado nos seguintes pontos:

a) Selecione os problemas a serem comparados e estabeleça uma ordem de

importância através de:

- Brainstorming - ex. Qual é o maior problema de qualidade no

departamento?

- Utilização dos dados existentes - Verificação de dados existentes para

identificar áreas de problemas relevantes.

b) Selecione um padrão de comparação como unidade de medida. Ex. Custo

anual, frequência de ocorrência, etc.

c) Selecione um período de tempo a ser analisado.

Ex.: 8 horas, 8 dias, 8 semanas, etc.
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d) Colete os dados necessários para cada categoria.

Ex. Frequência de ocorrência do número de defeitos por período de tempo.

e) Compare a frequência ou o custo de cada categoria com relação a todas as

outras categorias.

f) Liste as categorias da esquerda para a direita no eixo horizontal em ordem

decrescente de frequência ou custo.

g) Acima de cada classificação ou categoria desenhe um retângulo cuja altura

representa a frequência ou custo naquela classificação.

DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO

Para Sarazen (1990, p. 59) a qualidade começa e termina com o treinamento e

a formação das pessoas, e o Diagrama de Causa e Efeito é uma das

ferramentas mais valiosas para atingir esse objetivo. Certamente é a mais

elegante e amplamente utilizada nas equipes de melhoramento de qualidade,

além de ser uma das mais facilmente aprendidas em todos os níveis da

orqanizàçâo.

Brassard mostra que o Diagrama de Causa e Efeito é útil quando for necessário

identificar, explorar e ressaltar todas as causas possíveis de um problema ou

condição específicos. O diagrama de causa e efeito foi desenvolvido para

representar a relação entre o "efeito" e todas as possibilidades de "causa" que

podem contribuir para este efeito. O efeito ou problema é colocado no lado

direito do gráfico e os grandes contribuidores ou "causas" são listados à
esquerda. O Diagrama é desenhado para ilustrar claramente as causas que

estão associadas a um determinado problema.

O Diagrama de Causa e Efeito seguinte ilustra uma situação de busca de

causas para a baixa qualidade das frutas de uma loja.
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1.7.1.5 - DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO - BAIXA QUALIDADE DAS
FRUTAS

CAUSAS

Fornecedores

Externos
Volume de

recebimentos

Transporte
Conservação

Produtos
do Fornecedor

Espaço
Funcionários

Fluxo de

Recebimento

Limpeza
Recepção

Forma de

Treinamento
Transporte e

Manuseio

. Ambiente Mão de Obra Método

EFEITO

Baixa

Qualidade

das Frutas

Brassard e Sarazen descrevem de forma semelhante o processo de construção

do Diagrama de Causa e Efeito:

a) Definição clara do problema selecionado.

b) Pesquisa das causas para construção do diagrama;

- Brainstorming.

- Folha de verificação entre reuniões, buscando aprofundar as

características do problema.

c) Construção do atual diagrama de causa e efeito:

- Coloque o problema definido no quadro à direita.

- Desenhe as categorias de causas que auxiliem na organização dos

fatos mais importantes.

- Aplique o resultado do brainstorming para as categorias principais.

- Para cada causa questione - "Porque isto acontece?" relacionando as
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respostas como contribuidores da causa principal.

d) No sentido de pesquisar as causas básicas do problema, a interpretação

deve estar orientada para

- observar as causas que aparecem repetidamente

- Obter o consenso do grupo.

- Coletar dados para determinar a frequência relativa das diferentes

causas.

Os autores também ressaltam que para utilização mais eficiente do Diagrama de

Causa e Efeito a equipe deve procurar não sair da sua área de responsabilidade

minimizando frustrações. Deve-se usar o mínimo de palavras possível e se as

idéias surgirem muito lentamente, devem ser usadas apenas as categorias

principais de causas como catalizadores.

CARTA DE TENDÊNCIA

Brãssard mostra que a Carta de Tendência é utilizada quando for necessário

executar de forma mais simples possível um indicador de tendências com

relação a pontos observados durante um período de tempo. São empregadas

para representar dados visualmente, monitorar um sistema a fim de observar

alterações ao longo do tempo em relação a uma média esperada. É uma

feramente simples de construir e utilizar, os pontos são marcados no gráfico à

medida que estejam disponíveis.
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FIGURA 1.7.1.6 - CARTA DE TENDÊNCIAS

EXEMPLO - VENDAS DA SEÇÃO -DE FRUTAS EM U$ 1.000
Períodos
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Brassard ressalta que à medida que são introduzidos elementos de melhoria, o

acompanhamento das tendências revela mudanças de desempenho do tema

analisado. Segundo o autor, o perigo ao utilizar a carta de tendência é encarar

todas as mudanças como sendo importantes, assim, deve ser usada para

chamar a atenção para mudanças realmente vitais no sistema.

HISTOGRAMA

o Juran Institute (1990 p. 75) mostra que o Histograma é um gráfico que

sumariza uma variação em um grupo de dados, facilitando a visualização de

padrões de comportamento desses dados, que seriam mais difíceis de perceber

em uma tabela de números. Os histogramas são uma ferramenta simples, mas

muito poderosa para análise de dados.
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o Instituto Juran e Brassard mostram de forma semelhante que um histograma

. envolve a medição de dados, como por exemplo, temperatura, dimensões, etc.,

e mostra sua distribuição. Isto é crítico, pois sabemos que os eventos repetitivos

produzirão resultados que variam com o tempo. Um histograma revela quanto

de variação existe em cada processo.

Várias amostras aleatórias de dados sob controle estatístico seguem o modelo

conhecido como "curva do sino". Exemplo:

FIGURA 1.7.1.7 - HISTOGRAMAS - CURVA DO SINO

Outras formas ocorrem com um acúmulo de dados afastados da medida central.

Além da forma de distribuição também devem ser observados aspectos como:

- Se a curva está atendendo a especificação. Se não, quanto da curva está fora

da especificação.

- Se a curva está centrada. A maioria dos itens está acumulada à direita ou à

esquerda?

Os histogramas também podem ser indicar a variabilidade de um processo,

conforme mostram as ilustrações seguintes:
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FIGURAS 1.7.1.8 - HISTOGRAMAS - VARIABILIDADE

A) PEQUENA VARIABILIDADE
'8,.
'2

'0

B) GRANDE VARIABILIDADE

C) POSITIVAMENTE INCLINADA
14

12

. 10

D) NEGATIVAMENTE INCLINADA

Llh.hlluulll
o gráfico seguinte mostra um exemplo de Histograma elaborado para analisar o

consumo de combustível em caminhões de uma distribuidora de alimentos.
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FIGURA 1.7.1.9 - HISTOGRAMA

EXEMPLO - CONSUMO DE COMBUSTíVEL EM CAMINHÕES DE UMA
DISTRIIBUIDORA DE ALIMENTOS
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Conforme podemos perceber através do gráfico, o Histograma permite uma

visão clara do conjunto de dados.

DIAGRAMA DE DISPERSÃO

Burr (1990, p.87), mostra que o Diagrama de Dispersão é utilizado quando for

necessário observar o que acontece com uma variável quando a outra se altera,

procurando saber se as duas estão relacionadas. É usado para verificar uma

possível relação de causa e efeito. Não prova que uma variável afeta a outra,

mas torna claro que existe uma relação entre elas.

Brassard e Burr mostram que no diagrama de dispersão, o eixo horizontal (eixo

do x) representa os valores medidos de uma variável, e o eixo vertical (eixo y)

representa as medições de uma segunda variável. A figura seguinte apresenta o

aspecto típico de um diagrama de dispersão:
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FIGURA 1.7.1.10 - DIAGRAMA DE DISPERSÃO

Variável 2 .. .
. ... ..

• •

Variável 1

A direção e a espessura do agrupamento indicam a intensidade da relação entre

as variáveis 1 e 2. Quanto mais o agrupamento tender a uma linha reta, maior

será a relação entre as duas variáveis, já que isso indica que à medida que uma

variável se altera, a outra também muda na mesma intensidade.

Brassard descreve o procedimento para montar o Diagrama de Dispersão.

a) Devem ser coletadas 50 a 100 pares de amostras de dados que você imagina

poderem estar relacionados. Deve ser construída então, uma folha de dados

como mostra o exemplo a seguir:

Amostras de caminhões Tonelagem de Carga Consumo em
Transportada Km I litro de combustível

1 12,2 8,4
2 11,4 8,9
3 13,5 8,2
4 14,2 7,5
5 14,5 7,2
... ...

50 15,0 6,5

b) Devem ser desenhados os eixos horizontal e vertical do diagrama. os valores

devem ser colocados em ordem crescente partindo do zero para cima e para a
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direita de cada eixo. A variável que está sendo investigada como possível causa

é usualmente colocada no eixo horizontal e a variável efeito no eixo vertical.

c) Os dados levantados e ilustrados conforme a tabela anterior são marcados no

diagrama. Se houver valores repetidos, devem ser circulados tantas vezes

quanto necessário. O diagrama resultante terá o seguinte aspecto em nosso

exemplo:

FIGURA 1.7.1.11 - DIAGRAMA DE DISPERSÃO

EXEMPLO - RELAÇÃO ENTRE PESO DA CARGA E CONSUMO DE
COMBUSTíVEL.

7,0

.. .Consumo
9,0

. ... ..
5,0

11 13
Peso da Carga

15

O Diagrama de Relações pode assumir diferentes formas e significados, como:

- Correlação positiva ..

- Possível correlação positiva.

- Nenhuma correlação.

- Possível correlação negativa.

- Correlação negativa.

Brassard ressalta que uma correlação negativa é tão importante quanto a

correlação positiva e só podemos afirmar que existe uma correlação entre as
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variáveis, mas não que uma é causa da outra. Testes estatísticos específicos

podem ser feitos para testar a correlação entre as variáveis ..

CARTAS DE CONTROLE

Shalnin (1990, p. 79) e Brassard mostram que as Cartas de Controle são

utilizadas quando for necessário verificar quanto de variabilidade do processo é

devido à variação aleatória e quanto é devido a causas comuns ou ações

individuais, a fim de determinar se o processo está sob controle estatístico.

Shalnin destaca que nem mesmo a melhor máquina automatizada pode produzir

todas as unidades exatamente iguais.

Os autores mostram que as Cartas de Controle são simplesmente um gráfico de

acompanhamento com uma linha superior (limite superior de controle) e uma

linha inferior (limite inferior de controle) em cada lado da linha média do

processo, todos estatisticamente determinados. A figura seguinte ilustra a forma

de apresentação ela Carta de Controle:'

FIGURA 1.7.1.12 - CARTA DE CONTROLE

Limite superior de controle (LSC)

Medições

Limite inferior de controle (LlC)

Tempo

Os limites são determinados através de um processo não controlado, coletando-

se amostras e aplicando a média das amostras na fórmula apropriada. Se os
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pontos estão fora dos limites de controle ou se apresentarem um padrão não

natural, o processo é dito fora de controle.

A flutuação dentro dos limites de controle resulta da própria variação inerente ao

processo. Isto ocorre devido a "causas comuns" dentro do sistema e somente

pode ser alterado por mudanças no próprio sistema.

Causas especiais - Eventualmente pontos caem fora dos limites de controle e

refletem causas especiais (erro humano, acidentes, etc.) que não são

ocorrências naturais do processo. Estas causas devem ser eliminadas antes de

serem usadas as cartas de controle como ferramentas de monitoração.

Brassard lembra que controle não necessariamente significa que o serviço

atenderá suas expectativas. Significa que o processo é consistente. Pode ser

consistentemente ruim. As cartas de controle mostram os limites de controle,

não os de especificação.

o exemplo seguinte mostra as etapas de construção das cartas de controle com

base no tempo médio de espera dos clientes em um caixa de supermercado.

a) Devem ser levantadas amostras, registrando-se o tempo médio necessário

para o atendimento dos clientes em diferentes horários, conforme mostra o

quadro seguinte.
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Tempo médio de espera dos clientes na Saída de Caixa

Data: Segunda Feira
Hora: 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00
Amostras: 1 15 17 15 21 18

2 19 29 21 26 29
3 13 21 32 12 31
4 20 15 14 16 24

Total 67 82 82 75 102
Média x 16.8 20.5 20.5 18.8 25.5
Amplitude, R 7 14 18 14 13
Observação

No quadro é apresentado:

- Tempo médio para o atendimento em cada horário.

- Amplitude R, ou seja, a diferença entre o maior e o menor valor em cada

horário.

b) A partir desses dados, é calculada a rnédia do processo, ou seja, a média das

médias.

Média do Processo = 16.8 + 20.5 + 20.5 + 18.8 + 25.5 = 20.4

5

bem como a média da amplitude:

Média da Amplitude = 7 + 14 + 18 + 14 + 13 = 13.2

5

c) O cálculo dos limites de controle é feito através das seguintes fórmulas:
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Os valores A2, inferior 03 e Superior 04 são consultados em tabela própria de

acordo com o número de observações feitas em cada subgrupo (4 em nosso '.

exemplo).

Limite Superior de Controle de X (LSCx) = X + A2. R

LSCx = 20,4 + 0,577 . 13,2

LSCx = 28,01

-
Limite Inferior de Controle de X (LlCx) = X - A2. R

LlCx = 20,4 - 0,577.13,2

LlCx = 12,8

Limite Superior de Controle de R (LSCr) = 04 .

LSCr = 2,114. 13,2

LSCr = 27,9

Limite lnferior de Controle de R (LlCr) = 03. R

LlCr = O. 13,2

LlCr = O

Os gráficos seguintes mostram a Carta de Controle para o exemplo

desenvolvido.
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FIGURA 1.7.1.13 - CARTA DE CONTROLE DAS MÉDIAS
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As médias observadas em nosso exemplo mostram um processo dentro dos

limites de controle.

FIGURA 1.7.1.14-CARTA DE CONTROLE DAS AMPLITUDES
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Através do gráfico, verificamos também que através das amplitudes registradas,

temos um processo dentro dos limites de controle.



82 -

Brassard destaca que para a utilização da Carta de Controle de um modo geral

devem ser coletados entre 20 a 25 grupos de amostras antes de calcular os

limites de controle. Os limites de controle superior e inferior devem ser

estatisticamente calculados e não devem ser confundidos com limites de

especificação.

As variações dentro dos limites de controle são consideradas naturais, portanto

não deve haver interferência no processo enquanto os dados estiverem sendo

coletados, devem refletir como o processo está se desenvolvendo.

1.7.2 AS FERRAMENTAS DA QUALIDADE E O CICLO PDCA

Segundo Senge (1992 ) ninguém avança muito em administração para a

qualidade total sem aprender sobre o ciclo PDCA. Trata-se de um ciclo

contínuo, sem fim, que cria a base para os esforços de melhoria de qualidade.

Deming (1990 p. 133 -134) e Campos (1992 p. 30) mostram o .Ciclo PDCA,

. composto pelas seguintes etapas:

D DO Educação e treinamento
Faça o produto, teste-o na linha de produção e no laboratório

p PLAN Projeto do produto ou serviço
Definição de metas e métodos que permitirão atingir as
metas propostas.

c CHECK Coloque o produto ou serviço no mercado.
Verifique os resultados.

A ACTION Teste o produto ou serviço; descubra o que os usuários
pensam dele, e porque os não usuários não o compraram.
Atue corretivamente.

À medida que são implementados projetos para solução de problemas e

melhoria de qualidade, o Ciclo PDCA "gira" várias vezes em uma série contínua

de aprimoramentos na empresa, exemplo:
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FIGURA 1.7.2.1 - ETAPAS DO CICLO PDCA

A P
PLAN

C
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Campos (1992 p. 211 - 218) estabelece uma relação interessante entre o Ciclo

POCA e o melhoramento da qualidade conforme apresentamos no quadro

seguinte:

FIGURA 1.7.2.2 "- ETAPAS "DO CICLO PDCÀ E O MELHORAMENTO DA
QUALIDADE

PDCA Fase do Método de Objetivo
Solução de Problemas
Identificação do Definir claramente o problema e reconhecer

Problema sua importância

p Observação Investigar as características especificas do
problema com uma visão ampla e sob vários
pontos de vista

Análise Descobrir as causas fundamentais

Plano de Ação Conceber um plano para bloquear as causas
fundamentais

O Ação Bloquear as causas fundamentais

C Verificação Verificar se o bloqueio foi efetivo

A Padronização Prevenir contra o reaparecimento do problema

Conclusão Recapitular todo o processo de solução do
problema para trabalho futuro
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Assim, podemos considerar que à medida que evoluímos "projeto a projeto"

utilizando buscando o melhoramento da qualidade através da s91u~0 de

problemas como as etapas citadas acima, estamos fazendo girar o POCA.

Campos estabelece também, um exemplo da relação entre o Ciclo POCA e o

uso das ferramentas da qualidade, que podem ser tipicamente aplicadas em

cada etapa do melhoramento da qualidade através do Ciclo POCA. Na

realidade, todas as ferramentas poderão ser utilizadas em cada etapa, conforme

a situação específica. O quadro seguinte ilustra uma associação entre as etapas

do método de solução de problemas e diferentes ferramentas e atividades

associadas a cada etapa:

FIGURA 1.7.2.3 - ETAPAS DO CICLO PDCA E AS FERRAMENTAS DA
QUALIDADE

PDCA Fase do Método de Exemplos de Ferramentas
Solução de Problemas
Identificação do Gráficos com dados históricos, Análise de Pareto para

Problema prioridades,teodências. -

p Observação Análise de Pareto, Estratificação, Lista de Verificação,
fluxograma.

Análise Diagrama de causa e efeito, Pareto, Diagramas de
Relação, Histogramas, Gráficos

Plano de Ação Discussão com ° grupo, cronograma, brainstorming.

O Ação Divulgação do plano, reuniões participativas, técnicas
de treinamento

C Verificação Pareto, cartas de controle, histogramas.

A Padronização Reuniões de avaliação, definição de procedimentos.

Conclusão Análise dos resultados, demonstrações gráficas.

Voltando ao processo de melhoramento da qualidade através do conceito da

Trilogia de Juran, podemos estabelecer uma relação direta entre o uso das

ferramentas da qualidade, o Ciclo POCA e a Trilogia de Juran. Estabelecendo

uma relação com o gráfico que ilustra a Trilogia de Juran, podemos considerar
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que durante a evolução dos projetos, o Ciclo POCA "gira" várias vezes, como

procuramos ilustrar no gráfico sequinte:

FIGURA 1.7.2.4 - O CICLO PDCA, AS FERRAMENTAS DA QUALIDADE E A
TRILOGIA DE JURAN
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Langley, Nolan K., e Nolan 1. (1994 p. 81 - 86) também mostram o processo de

melhoria através do contínuo "girar" do Ciclo POCA.

Na busca do aprimoramento do produto ou serviço, visando atender as

especificações desejadas pelos clientes, as ferramentas da qualidade são

fundamentais para o Planejamento, Controle e Melhoramento da Qualidade.

Assim, destacamos uma relação entre o Ciclo POCA e o processo de melhoria

contínua por projetos de Juran.
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1.7.3. QFD QUALlTY FUNCTION DEPLOYMENT

Nesse tópico, apresentamos os conceitos básicos de uma ferramenta da

qualidade, que resulta da integração entre as ferramentas tradicionais

abordadas nos tópicos anteriores. Hauser e Clausing (1988, p. 63 - 73) mostram

que o QFO é uma ferramenta que propicia integração entre as áreas de

Marketing e Produção de uma empresa. Gopalakrishnan, Mclntyre e Sprague

(1992 p. 57 - 60) ressaltam que o QFO é um processo baseado no

conhecimento das necessidades dos clientes e orientado para que a empresa

busque simultaneamente as melhorias em seus processos de trabalho para

busca de diferencial competitivo e atendimento do mercado.

Conforme mostram Guinta e Praizler (1994) através do QFO, a empresa pode

captar a voz dos clientes e incorporar as preferências dos clientes aos

processos de engenharia e fabricação. Concentrando-se nos desejos do

público, todos os membros da organização passam a ter uma idéia mais' clara

de como suas tarefas satisfazem as exigências dós clientes, é u-m poderoso

instrumento capaz de ajudar qualquer organização a oferecer, com maior

eficiência, produtos e serviços de melhor qualidade a um custo menor. Permite

que todos trabalhem em conjunto para dar aos clientes exatamente o que eles

desejam. Igualmente dá a todos os membros da organização um roteiro

mostrando como cada fase, desde o projeto até a entrega do produto ou

serviço, interage para satisfazer as exigências dos clientes.

Ao longo dos anos o QFO recebeu várias denominações, entre elas a Voz do

Cliente, a Casa da Qualidade, Engenharia voltada para o cliente, Planejamento

Matricial de Produtos e Matriz de Decisões. Todas essas tentativas apenas

contribuiram para dar mais força à tradução original. O quadro seguinte mostra a

tradução do original em japonês:
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FIGURA 1.7.3.1 - DEFINiÇÃO DE QFD

HIN SHITSU QUALIDADE Caracterí sticas

Atributos

KI NOU FUNÇAO Mecanização

TEN KAI DESDOBRAMENTO Difusão

Desenvolvi mento

Evolução

OS BENEFíCIOS DO SISTEMA QFD

Podemos dizer que o sistema QFD nos permite satisfazer a definição de

qualidade do cliente, e ao fazê-lo, proporciona benefícios como:

Ciclos de desenvolvimento mais curtos coloca os esforços de

desenvolvimento no inicio do proqrarna e não no fim. Quando o
-
desenvolvimento vem em primeiro lugar, a empresa pode concentrar-se no

planejamento e na prevenção de problemas.

Custo menor produtividade maior - através do QFD a empresa antes decide

o que é importante, em seguida, projetam e constroem os valores desejados

para reduzir variações e desperdícios e, ao mesmo tempo, otimizam o projeto

do produto e do processo. O resultado é um número menor de mudanças de

projeto e problemas de início de fabricação, enquanto melhoram a qualidade e

aumentam a confiabilidade. Ao mesmo tempo realizam grandes economias de

custo.

MANEIRAS DE USAR O QFD

O sistema QFD tem sido utilizado com êxito por empresas de diferentes

segmentos, trazendo maior eficiência no desenvolvimento de produtos e
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serviços, melhor qualidade e maior confiabilidade. O QFD é um sistema

comprovado de obtenção de feedback de clientes internos e externos.

AS QUATRO FASES DO QFD

As quatro fases do QFD ajudam a empresa a percorrer o ciclo de

desenvolvimento do produto, ou serviço desde o projeto até a produção:

Projeto - o cliente contribui para definir os requisitos do produto ou serviço. A

matriz ajuda a equipe a converter as exigências dos clientes em quês. Uma vez

determinados esses itens, a equipe passa a desenvolver a matriz, criando

diferentes maneiras de satisfazer os requisitos - os comas.

Detalhes - os comos transferidos da primeira fase tornam-se os quês da

segunda fase. Nesta fase terminam-se os detalhes e componentes necessários

para fabricar o produto ou prestar o serviço.

Processo - Desenvolve-se uma matriz que mostra os processos necessários

para fabricar o produto ou desenvolver o serviço. Os processos que saem dessa

fase são os que melhor satisfarão os requisitos especificados pelos clientes.

Produção I Desenvolvimento do serviço - Desenvolvem-se os requisitos de

fabricação do produto ou prestação do serviço que permitirão à empresa

oferecer alta qualidade que satisfaça as exigências do cliente.

A MATRIZ DO QFD

Cada fase produz uma matriz que consiste em uma coluna vertical (quês) e uma

coluna horizontal (comos). Os itens da coluna vertical são as exigências dos

clientes; a linha horizontal mostra os meios de satisfazer essas exigências. Em

cada estágio, os meios mais importantes, ou aqueles que requerem mudança de
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tecnologia, ou ainda os que apresentam alto risco são transferidos para a fase

seguinte.

A figura seguinte ilustra os componentes do modelo QFD.

FIGURA 1.7.3.2 - COMPONENTES DO MODELO QFD

Correlações

II
Comos

Objetivo

I Metas

Quês Ordem
Qe

Importância

.Matriz:de
Relações

Avaliação
da

'Concorrência
pelo cliente

Avaliação técnica da
concorrência (quantos)

Fatores de probabilidade

Núm. absoluto de pontos

Núm. relativo de pontos

Guinta e Praizler (1994) mostram detalhadamente o processo de execução do

QFD. Vamos apenas abordar os pontos chaves do processo de utilização do

QFD, visando proporcionar uma visão geral da utilidade dessa ferramenta na

melhoria de qualidade, abordando cada elemento da matriz apresentada na

figura 1.7.3.2.
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Objetivo

A metodologia do QFD começa com a definição do Objetivo visando manter a

equipe concentrada em requisitos específicos do cliente.

Ouvindo a voz do cliente

O processo de satisfazer o cliente começa por prestar identificar os requisitos de

qualidades desejadas pelos clientes, denominados - os quês.

A ordem de importância

Embora todas as exigências feitas pelo cliente sejam importantes, o QFD

oferece um método sistemático para determinar as que são mais importantes. A

ordem de importância tem papel relevante no processo de QFD, estabelecendo

o peso dos atributos.

O processo de ouvir o cliente está fundamentado nas técnicas de Pesquisa de

Mercado. Da mesma forma que abordado no QFD, Kotler (1995 capo 13) mostra

processos para ouvir os clientes, como fonte de análise das preferências dos

clientes.

Avaliação da concorrência pelo cliente

A lista de quês captou a voz do cliente. A próxima etapa é desenvolver uma

comparação com a concorrência. A comparação é feita com base nos atributos

identificados como mais importantes junto aos clientes.
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Como atender os requisitos dos clientes - os "cornos"

No QFD, toda idéia capaz de ajudar a resolver um problema é chamada de um

como, ou seja, processos, instalações, métodos, pessoas, departamentos e

funções da organização.

Essa parte do QFD utiliza os conhecimentos multidisciplinares da empresa,

devendo incluir representantes de todas as funções. Técnicas como

brainstorming são úteis para gerar idéias da equipe, sem limites.

As metas

A partir da lista de idéias geradas pela equipe, são determinadas as melhores

soluções. As metas constituem um filtro preliminar para ajudar a determinar se o

como é quantificável e se realmente pode atingir um objetivo específico.

A Matriz de Correlações . OÚ 6 telhado

Mostra relações positivas e negativas entre os cornos. Ou seja, é utilizada para

determinar quando um como está em conformidade ou em conflito com outro

como. A equipe deve analisar as relações entre todos os cornos
estabelecendo-se prioridades e esforços simultâneos para atingimento das

metas.

Avaliação Técnica e Análise de Dificuldades

A avaliação técnica envolve uma análise da concorrência e dos recursos

técnicos para que as metas possam ser atingidas. Essa avaliação técnica deve

ser feita com base nos mesmos concorrentes identificados pelos clientes como

mais importantes.
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Valores visados

Os valores visados são especificações quantitativas estabelecidas pela

engenharia para o produto ou serviço. São criados valores quantificáveis

conforme os padrões da indústria e de sua empresa.

Dificuldade e Probabilidade

A partir das avaliações anteriores, a empresa estabelece o grau de dificuldade e

a probabilidade de sucesso do que está sendo proposto.

A Matriz de Relações

Com base nas análises das etapas anteriores a equipe deve estar pronta para

identificar a relação entre os fatores e se os cornos efetivamente ajudarão a

realizar os ques.

Graessel e Zeidler (1993, p. 59 - 63) também apresentam o processo de uso do

QFO para melhoria nos processos de serviços aos clientes. Como podemos

perceber, o QFO sistematiza os esforços para melhoria, com base na voz do

cliente. O resultado é maior qualidade e consequentemente melhor

produtividade e rentabilidade.

1.8 CONCLUSÕES

A administração para a qualidade total proporcionou um forte desenvolvimento à

economia japonesa nas últimas décadas. O mundo Ocidental de certa forma foi

surpreendido pelo crescimento dos produtos japoneses, antigamente

classificados como de baixa qualidade.
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Conforme vimos, a base do Marketing e também dos conceitos de

administràção .para a qualidade total é a orientação para o conhecimento e

satisfação dos consumidores. O que ocorre, quando pensamos em qualidade

total, é a integração das duas disciplinas, desenvolvendo esforços para levar a

voz do cliente para dentro da empresa e para aprimoramento de produtos e

serviços através da melhoria de processos.

A melhoria de qualidade está associada ao aumento de eficiência e

produtividade, trazendo como consequência a melhor rentabilidade. Mais uma

vez, esses conceitos utilizados como premissas na administração para a

qualidade total, encontram uma abordagem similar no Projeto PIMS,

amplamente discutidos nos meios de Marketing, reforçando a percepção de

integração entre as disciplinas.

Pela expressiva contribuição trazida aos meios empresariais pelos conceitos de

. administração. para a qualidade total, procuramos aprofundar os princípios e

métodos para adoçãodesses conceitos. Alguns pontos fundamentais devem ser

considerados:

• A orientação para a busca da liderança em qualidade tem início na alta

administração, que deve estar diretamente envolvida no processo.

• É preciso um planejamento de longo prazo.

• Treinamento e orientação de todos na empresa.

• Desenvolvimento de uma cultura organizacional.

• Estabelecimento de projetos para melhoria contínua - passo a passo.

• Orientação para o consumidor.

• Abordagem científica.

• Trabalho em equipe.

o processo de melhoria da qualidade está baseado no uso das chamadas

ferramentas da qualidade, que dão suporte técnico para exercícios de
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As técnicas abordadas nesse capítulo, são as principais técnicas. utilizadas.

Outras técnicas mais complexas têm sido desenvolvidas com base nas

ferramentas abordadas. No entanto, não fazem parte do escopo desse trabalho.

Campos (1992 p. 5) sintetiza os pilares das melhoria de qualidade em 3

elementos básicos:

Hardware - Máquinas e equipamentos.

Software - Métodos de trabalho, ou a maneira de fazer as coisas.

Humanware - Ser humano, ou seja, funcionários e consumidores.

Segundo ele, a melhoria de hardware e software pode ser feita através de

investimentos. No entanto, tanto hardware como software são utilizados e

operados pelas pessoas para as quais é necessário o investimento em

conhecimento para que haja melhoria. Como diz Deming (1982 p. 373) - não

existe substituto para o conhecimento. Estaremos utilizando essa àbordagem

dos 3 elementos básicos para melhoria de qualidade para análises nos outros

capítulos.

No próximo capítulo, vamos analisar a qualidade em Marketing de Serviços.
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2. QUALIDADE EM MARKETING DE SERViÇOS

Tomando como premissa que o setor de supermercados, além naturalmente da

caracterização como comércio, oferece aos seus clientes, fundamentalmente

serviços, vamos abordar nesse tópico alguns conceitos sobre Qualidade em

Marketing de Serviços percorrendo os seguintes itens:

- O Marketing de Mercadorias e de Serviços

- Orientação para a satisfação do consumidor

- Cinco dimensões da qualidade em serviços

- Os benefícios da confiabilidade do serviços

- O modelo dos 5 gaps

- A filosofia das empresas com qualidade em serviços

- A empresa voltada para o cliente

- Conclusões

2.1 O MARKETING DE MERCADORIAS E DE SERViÇOS

Antes de desenvolvermos o tema, vamos definir serviço, com base em Kotler

(1995 p. 403) - qualquer ato ou desempenho que uma parte pode oferecer a

outra e que seja essencialmente intangível e não resulta na propriedade de

nada. Sua produção pode ou não estar vinculada a um produto físico.

Berry e Parasuraman (1992, p. 17-22) mostram que é interessante

compararmos a natureza dos papéis do marketing de produtos, comércio e

serviços, mas na realidade não existe uma simples dicotomia entre as empresas

em diferentes segmentos. Na realidade o serviço é um dos principais e mais

importantes fatores de sucesso para as empresas em qualquer setor de

atividade.
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Os autores mostram, por exemplo, que através dos serviços é que os

fabricantes podem procurar construir uma vantagem competitiva. A cadadia os

executivos de fábrica estão mais interessados tanto na qualidade do produto

como na qualidade do serviço, ou seja, empenhados em vender tanto o tangível

quanto o intangível. Podemos admitir que o principal benefício que os clientes

compram não é apenas mercadoria ou apenas serviço, mas ambos.

Berry e Parasuraman desenvolvem uma análise onde mostram que se a fonte

do benefício fundamental de um produto é mais tangível do que intangível, ele é

considerado uma mercadoria. Se o benefício fundamental é mais intangível do

que tangível, é um serviço.

O gráfico seguinte mostra essa perspectiva de análise de mercadorias e

serviços:

FIGURA 2.1.1 O ESPECTRO MERCAD~RIAS - SERViÇO

Mercadoria
relativamente
pura

Mercadoriá
que depende
de serviço

Híbrido Serviço que
depende de
mercadorias

Serviço
relativamente
puro

D
Alimentos
prontos

Transporte
em automóvel
particular

Lanchonete Transporte
Aéreo

Baby sitter

Parte tangível do produto

D Parte intangível do produto

Podemos perceber que em nenhuma das opções, é considerada isoladamente

uma mercadoria ou um serviço. Sempre, ambos estão presentes

simultaneamente, em maior ou menor intensidade. Os autores consideram que a

maioria das empresas opera dentro dos limites das linhas que refletem os
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aspectos tangíveis. As empresas situadas fora dessas linhas poderão

movimentar-se em sua direção num esforço para acrescentar valor e diferenciar

seus produtos através dos serviços.

QUALIDADE DO PRODUTO E QUALIDADE DO SERViÇO

Witheley (1992, p. 19 - 33) mostra que as poderosas técnicas introduzidas por

Deming e Juran lidam, sobretudo com a qualidade dos produtos, que costuma

ser quantificável. Nas empresas que vendem serviços, a qualidade consiste de

aspectos tangíveis e quantificáveis do serviço, no entanto, a qualidade do

serviço pode ser descrita como intangível, sendo mais difícil de medir do que a

qualidade do produto. Witheley apresenta o que denomina o quadro da

qualidade com enfoque no cliente, que apresentamos na figura seguinte:

FIGURA 2.1.2 QUADRO DA QUALIDADE COM ENFOQUE NO CLIENTE

Excelente

Os vitoriosos

Qualidade do

produto

Sofrível

Sofrível Excelente

Qualidade do Serviço

Fonte: Whiteley (1992)

Whiteley mostra que as empresas vitoriosas são aquelas que efetivamente

oferecem qualidade em produtos e serviços. Esse enfoque nos parece bem

adequado para a atividade supermercadista, onde os produtos oferecidos aos

clientes recebem o enfoque da qualidade em produtos, ao mesmo tempo que o

atendimento é um serviço fundamental para a satisfação do cliente.
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2.2 ORIENTAÇÃO PARA A SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR

Berry e Parasuraman (1992, p. 15) ressaltam a importância da orientação de

esforços no atendimento ao consumidor para que a instituição alcance a

excelência em serviços. Entre outros exemplos de orientação para a satisfação

do consumidor, os autores mostram o esforço de um supermercadista na

conquista da satisfação de seu cliente:

o exemplo refere-se a uma dona de casa que está comprando abacaxi em um

supermercado, O Ukrop's Super Markets. Ela escolhe um enorme abacaxi na

banca de frutas e reluta em comprá-lo. O presidente da empresa vê a cena e

pergunta se ela gostaria de comprar metade do abacaxi, indicando com isso que

o supermercado teria prazer em cortá-lo ao meio. A cliente aceita e afirma que

gosta muito de ir ao Ukrop's porque a equipe é muito gentil e a faz sentir-se

muito bem recebida.

O esforço e atenção desse varejista com o seu cliente, naturalmente representa

o reforço da confiança e credibilidade da loja, aumentando a fidelidade dessa

dona de casa com o estabelecimento.

2.3. CINCO DIMENSÕES DA QUALIDADE EM SERViÇOS

Berry e Parasuraman consideram que o desempenho confiável e preciso do

serviço é o coração da excelência do marketing de serviços. Existem

circunstâncias em que a empresa oferece um serviço de forma descuidada,

comete erros que poderiam ser evitados, ou faz promessas sedutoras que não

são cumpridas, o que estremece a confiança do cliente e abala sua imagem de

excelência em serviço.



A confiabilidade é o atributo mais importante na prestação de um serviço. A

confiabilida.de, . atenção e segurança para o cliente devem estar sempre

presentes em todos os tipos de atividades. Como podemos confiar em uma

lavanderia que perde nossas roupas, ou um táxi que esquece do horário e assim

por diante.

Berry e Parasuraman ressaltam que o fato de a confiabilidade ser o fator mais

importante para os clientes de serviços está apoiado em pesquisas elaboradas

visando identificar os principais fatores determinantes da qualidade em serviços.

O quadro seguinte mostra a ordem de importância dos atributos identificados

pelos consumidores:

FIGURA 2.3.1 - ATRIBUTOS DETERMINANTES DA QUALIDADE EM
SERViÇOS

Atributo Descrição Frequência
Confiabilidade A capacidade de prestar o serviço prometido de 32

- .. . modo confiável e com precisão
Atenção Disposição em atender e ajudar o consumidor, 22

fornecendo um serviço rápido
Segurança O conhecimento e a cortesia de empregados e sua 19

habilidade em transmitir confiança e confiabilidade.
Empatia A atenção e o carinho individualizados 16

proporcionados ao cliente.
Tangibilidade A aparência das instalações físicas, equipamentos, 11

funcionários, ambiente.
Fonte: Berry e Parasuraman, apresentado em Kotler (1995, p.412)

A confiabilidade aparece como a dimensão mais crucial em cada um dos

estudos em que foi medida a relativa importância das cinco dimensões.

2.4 OS BENEFíCIOS DA CONFIABILlDADE DO SERViÇO

Berry e Parasuraman (1992, p. 29 - 48) mostram que quando o serviço é bem

feito da primeira vez, isso contribui de forma significativa para os lucros da
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empresa. O gráfico seguinte mostra a confiabilidade como núcleo para a

conquista da excelência em serviços.

FIGURA 2.4.1 - A BASE PARA A EXCELÊNCIA EM SERViÇOS.

Excelência do
Marketing de Serviços

Serviço de
alta qualidade

Fonte: Berry e Parasuraman (1992, p.31)

Estudos feitos junto a grandes empresas americanas mostram que

invariavelmente os clientes sentem deficiências mais em confiabilidade do que

em qualquer outra dimensão. Uma confiabilidade constante dá a qualquer

empresa, mais condição de competir eficazmente e construir uma reputação de

serviço.

Os autores mostram que todo o esforço realizado pela empresa, como

comerciais inteligentes, anúncios atraentes e outros tipos de esforços serão

ineficazes sem um serviço confiável. Essas estratégias de marketing farão mais

mal do que bem quando as empresas prometem mais do que fazem.

O gráfico seguinte mostra os benefícios potenciais da confiabilidade do serviço.



101

FIGURA 2.4.2 BENEFíCIOS POTENCIAIS DA QUALIDADE EM SERViÇOS

Confiabilidade do serviço melhorada

I I I I I

Maior retenção Aumento Maior Redução no Moral e Menor
de clientes favorável nas oportunidade custo calculada entusiasmo rotatividade

atuais e mais comunicações de cobrar para refazer dos dos
negócios com boca a boca preços mais o serviço empregados empregados

eles. altos mais elevados

J I I
I

Eficácia do marketing melhorada Produtividade aumentada
e maiores rendimentos das vendas e custos reduzidos

I I
I

Lucros mais altos

Fonte: Berry e Parasuraman (1992, p. 32)

LIDERANÇA DO SERVtÇO

Berry e Parasuraman ressaltam que líderes fortes, apaixonados pela perfeição é

que são a vida da estratégia do serviço centrado na confiabilidade. Aqueles que

dirigem estabelecendo alto padrão de serviço, cultivam a prática do fazer bem

feito da primeira vez. Aqueles que alcançam confiabilidade no serviço são

executivos que:

- acreditam firmemente que 100 % da confiabilidade é uma meta viável e que

vale a pena:

- comunicam com frequência e eficácia sua crença por toda a empresa;

- recompensam o serviço sem falhas;

- jamais se satisfazem com a situação e estão sempre lutando pela melhoria.
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2.5 O MODELO DOS 5 GAPS

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985, p. 41-50) elaboraram um modelo de

qualidade em serviço, identificando as principais exigências para um serviço de

alta qualidade. O modelo apresenta 5 "gaps" que geram problemas na prestação

de um serviço. A figura seguinte mostra as etapas do modelos:

2.5.1 O MODELO DOS 5 GAPS - QUALIDADE DE SERViÇO

GA

Experiência Necessidades Comunicação
Passada Pessoais Boca-a -Boca

•Serviço
:......................•.. Esperado

GAP5 • •
Serviço

Percebldo----~---------~--.--~~----t- ---------~---.------cc - - ~ ~ -- ---------- - ...

Serviço r-- ................ ~ Comunicação
P 1: Entregue aos

GAP4 ConsumidoresGAP3 i
~specificaçõe~

do
Serviço

GAP2 t
j Percep~ão da Er:npresc
;................~ das xpectativas

dos Consumidores

Fonte: Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985, p. 44)

A seguir analisamos cada "gap":

Gap 1. Diferença entre a percepção do consumidor e a percepção da empresa.
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Gap 2. Diferença entre a percepção da empresa e as especificações da

qualidade do serviço. Nessa situação, a empresa percebe de forma correta os

desejos dos consumidores, mas não adota um padrão de desempenho

correspondente.

Gap 3. Diferença entre as especificações da qualidade do serviço e a sua

execução. A equipe não está preparada adequadamente para atender um

padrão mínimo de qualidade.

Gap 4. Execução do serviço e a comunicação externa. As expectativas dos

consumidores são diretamente afetadas por anúncios ou declarações de

representantes da empresa.

Gap 5. Diferença entre o serviço percebido e o serviço esperado. Ocorre

quando o consumidor avalia o desempenho da empresa com base em atributos

diferentes e subestima a qualidade do serviço.

Reichheld e Sasser (1990, p. 105 - 111) mostram que se as empresas

calculassem o custo de perder um cliente, investiriam mais em desenvolver

formas para reter um cliente. Consideramos que o modelo dos 5 Gaps, fornece

um excelente caminho para direcionar os esforços da empresa em pontos de

dissonância que levam a uma baixa qualidade de serviços aos consumidores.

2.6 A FILOSOFIA DAS EMPRESAS COM QUALIDADE EM

SERViÇOS

Parasuraman, Berry e Zeithaml (1990, p. 29) mostram que já é hora das

empresas buscarem incessantemente a melhoria do nível de serviços. O

objetivo é buscar a liderança e excelência em serviços. Kotler (1995, p. 414)
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mostra que empresas que administram serviços com excelência campartilham

muitas práticas comuns, cama:

Conceito estratégico - são. empresas obcecadas pelas consumidores.

Canhecem seu pública alva e as suas necessidades. Desenvalvem estratégia

para atender essas necessidades conquistando a lealdade das consumidores.

Alta administração comprometida com a qualidade - olhando não. apenas a

desempenha financeiro, mas desenvolvendo uma mensuraçãa contínua em

relação. ao. padrão. de atendimento.

Estabelecimento de altos padrões de qualidade - as referenciais de

qualidade devem ser propasitadamente estabelecidas cama altas, as melhares.

Sistemas para monitorar o desempenho dos serviços - regularmente são.

feitas medidas de desempenha da empresa e concorrentes cama: compradores

fantasmas', pesquisa Com consumidores, - formulários doe -suqestões e

reclamações, equipes de auditoria de serviços e cartas para a presidente.

Sistemas para atender as reclamações dos clientes - de farma rápida e ágil.

Satisfação tanto do funcionário como dos clientes - as empresas de

serviços cam administração. voltada para a excelência acreditam que as

relações com as funcionários se refletirão. nas relações com as consumidores.

Reichheld e Sasser (1990, p. 105) acreditam que a revolução para a qualidade

samente agara está chegando. aos serviços. Apesar das boas intenções de

muitas empresas, poucas têm sido. efetivamente capazes de efetivar seus

camprometimentas cam a qualidade em serviços.
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2.7 A COMPANHIA VOLTADA PARA O CLIENTE

Reforçando e complementando toda a percepção desenvolvida nos tópicos

anteriores no que diz respeito à orientação para a qualidade em produtos e

serviços, Whiteley (1992) mostra que a empresa efetivamente voltada para o

cliente tem ingredientes que denomina - os sete imperativos fundamentais,

conforme mostra a figura seguinte.

FIGURA 2.7.1 - SETE IMPERATIVOS FUNDAMENTAIS PARA A QUALIDADE

A empresa voltada para o cliente

Crie uma visão que
preserve o cliente

Faça o que. você diz
Sature a sua empresa
com a voz do Cliente

Clientes
Esteja sempre

medindo
Libere os defensores

dos seus clientes

Aprenda com os
vitoriosos

Derrube as barreiras
ao desempenho

conquistador de clientesj

Fonte: Whiteley (1992)

Whiteley caracteriza cada um desses ingredientes.
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Crie uma visão que preserve o cliente - Todos os funcionários da empresa,

desde o Presidente, devem estar empenhados na missão -de .satisfazer os

clientes.

Sature a empresa com a voz do cliente - Deve ser criada uma real intimidade

entre a empresa e o cliente, revolucionando a sua própria conduta e mudando a

posição competitiva.

Aprenda com os vitoriosos - As grandes empresas não conseguem e nem

tentam esconder o seu estilo de fazer negócios. Procure estudar os seus

métodos e filosofia. Aqueles que estudam os vitoriosos fortalecem seu

compromisso em servir os próprios clientes.

Libere os defensores de seus clientes - A maioria dos empregados quer

servir bem os clientes. Um dos fatores mais fortemente relacionados à

permanência dos funcionários na organização é.a percepção de que a empresa

está servindo bem os' clientes. Os diriqentes devem mostrar 'aos funcionários

que a tarefa primordial na empresa é servir os clientes.

Derrube as barreiras ao desempenho conquistador de clientes - Quanto

mais se aprende sobre qualidade, mais percebe-se que devem ser eliminadas

quaisquer barreiras que prejudiquem o atendimento aos clientes.

Esteja sempre medindo - Nas organizações em processo mais acelerado de

melhoria, mede-se tudo que possa informar sobre a satisfação do cliente. Deve

ser analisado não apenas o seu próprio passado e os desejos dos clientes, mas

também em relação ao desempenho de quem, em qualquer parte do mundo,

esteja realizando melhor do que você uma tarefa semelhante.

Faça o que você diz - Dirigentes bem sucedidos, que aplicam esses princípios

com enfoque no cliente, estão criando uma nova visão da liderança em



107

qualidade. Líderes de corporações que efetivamente buscam a melhoria

constante. de .quaüdade estão constantemente aprendendo, acreditando e

investindo nas pessoas.

2.8 CONCLUSÕES

Qualidade de produto e qualidade de serviço compõem o quadro da qualidade

com enfoque no cliente. O espectro produto - serviço, mostra que é difícil

considerar isoladamente um ou outro elemento, ambos estão sempre presentes

simultaneamente. Os vitoriosos são aqueles que oferecem excelência em

produtos e serviços.

A confiabilidade é o principal atributo para a qualidade em serviços,

proporcionando maior eficácia em Marketing e aumento de produtividade com a

redução de custos. A consequência são os lucros mais altos. Assim, como

. percebemos quando' analisamos os princípios da administração para a

qualidade- total, a melhor qualidade' em' serviços, é associada' à maior

rentabilidade.

O modelo dos 5 gaps mostra pontos fundamentais onde pode ocorrer uma

dissonância entre o esperado e o realizado, gerando focos de perda de

qualidade em serviço. Ao mesmo tempo, o modelo indica pontos onde o

processo de serviço deve ser rigorosamente controlado, visando atender as

expectativas dos consumidores para atingir a excelência.

A filosofia da qualidade em serviços, também está baseada em aspectos

discutidos nos princípios da administração para a qualidade total, ou seja:

• Conceito estratégico

• Definição de padrões de qualidade

• Monitorar o desempenho dos serviços

• Sistemas para atender as reclamações dos clientes
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• Buscar a satisfação do funcionário e dos clientes

Podemos também perceber que na empresa orientada para o cliente, todos

devem estar envolvidos e dirigidos para esse objetivo.

Acreditamos que os conceitos discutidos nesse tópico são muito relevantes para

o setor de supermercados, uma vez que trata-se de uma atividade onde os

consumidores circulam nas lojas em contato direto com os produtos e com

funcionários. No próximo tópico, vamos analisar mais profundamente algumas

das características do setor supermercadista.
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3. O SETOR DE SUPERMERCADOS

Os supermercados são o setor foco de nossa análise nesse projeto. Dessa

forma, vamos conceituar e analisar esse segmento, abordando algumas de

suas características em termos de competitividade, rentabilidade e tendências.

Esse tópico está estruturado nos seguintes itens:

- O Conceito de Supermercados

- A evolução dos Supermercados no Brasil

- A rentabilidade do setor supermercadista

- A tendência para a redução da margem bruta

- O efeito da redução da margem bruta sobre a

rentabilidade de um supermercado

- Tendências no mercado americano

- O ECR - Efficient Consumer Response

- O GerenCiamento de Categorias

- Conclusões

3.1 O CONCEITO DE SUPERMERCADOS

o varejo de alimentos pode ser caracterizado de forma bastante ampla através

de vários segmentos de lojas. No presente projeto, vamos concentrar nosso

estudo em um sistema específico de distribuição de alimentos - os

Supermercados.

A Nielsen Serviços de Marketing (1995 p. 15) desenvolve informações sobre

tendências e características do varejo de alimentos no Brasil. A classificação

adotada pela Nielsen é uma das mais amplamente utilizadas no setor,.
classificando as lojas que comercializam alimentos em:
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a) Auto Serviço.

b) Tradicionais.

"Auto Serviço: são lojas que, além de serem classificadas

como alimentares, tenham como característica fundamental o

check out, ou seja, balcão na saída da loja, com caixa

registradora, terminal de ponto de venda (PDV), máquina de

calcular, máquinas de somar ou qualquer outro equipamento

que permita a soma e conferência das compras. Além disso,

deverá ter carrinhos ou cestas à disposição dos fregueses. A

maioria dos produtos, nesses estabelecimentos, são dispostos

de maneira acessível, permitindo aos fregueses se auto

servirem.

Tradicionais. As lojas tradicionais são aquelas onde é

necessária a presença do vendedor ou balconista."

Embora possamos encontrar lojas de auto serviço com diferentes

características, no presente trabalho, estaremos concentrando nossa análise na

comercialização de alimentos em Supermercados e Hipermercados, instituições

que tipicamente se caracterizam pelo uso do Auto Serviço. Com base em

Lewison and DeLozier (1982 p. 27 - 31), podemos definir essas modelos de

lojas como:

"Supermercados. Lojas com o método de auto serviço no

varejo de alimentos... Os produtos oferecidos pelo

supermercado incluem uma ampla variedade de produtos como:

Mercearia
Carnes frescas
Hortifrutícolas
Frios e Laticínios e
Não alimentos básicos (Perfumaria e Limpeza)
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Hipermercados .... lojas que além dos produtos alimentícios em

auto serviço, oferece uma ampla variedade de não alimentos da

linha hard (ex. eletro eletrônicos, cine - foto - som, utensílios

domésticos etc.), e da linha soft (ex. confecções, cama - mesa e

banho)."

Os Hipermercados, além dos alimentos comercializam uma ampla variedade de

Não Alimentos. Nas suas Seções de Alimentos, os Hipermercados se

assemelham ao conceito de Supermercados. Para o presente trabalho,

estaremos concentrando nossa análise apenas nas Seções típicas dos

Supermercados, ainda que a loja possa adotar o conceito de Hipermercado ao

comercializar a linha de Não Alimentos.

Os Supermercados, cresceram de maneira significativa no Brasil nos últimos

anos. No tópico seguinte, vamos analisar essa evolução.

3.2 A EVOLUÇÃO nos SUPERMERCADOS NO BRASIL

Durante as últimas décadas vem crescendo continuamente a importância dos

supermercados na distribuição de gêneros alimentícios em nosso país,

conforme mostra o gráfico seguinte, baseado em relatórios Nielsen (1991 p.61;

1995 p. 46; 1997 p. 158):
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FIGURA 3.2.1 A PARTICIPAÇÃO DOS SUPERMERCADOS NA
DISTRIBUiÇÃO DE ALIMENTOS NO BRASIL - 1970 A 1996.' -' . " .

Em %

84 85 %
,':",:':::: .:....;,".

Anos
70 80 90 96

Fonte: Nielsen Serviços de Marketing - Estrutura e Comportamento do Varejo Brasileiro -

(1991; 1995 e 1997)

o gráfico mostra o expressivo crescimento dos Supermercados durante a

década de 70, quando passou de 26 % de participação na distribuição de

alimentos para 74 % durante a década de 80. Nos anos seguintes o setor

aumenta mais lentamente sua participação na. distribuição de alimentos,
-

chegando a atingir 85 % nos anos 90.

A partir dos anos 80 observa-se uma concorrência crescente nesse mercado,

conforme podemos constatar com base em publicação da Associação Brasileira

de Supermercados (1993 p. 38 - 56):

Anos 70. O I Plano Nacional de Desenvolvimento, 1972 - 1974, incorporou

entre suas metas, para a área de abastecimento, a expansão das redes de

supermercados. Além das empresas brasileiras, o Carrefour instalou-se no país,

reconhecendo o potencial desse mercado. O crescimento do setor coincide com

o milagre brasileiro. Durante essa década foram instalados os primeiros

hipermercados no país. O setor cresceu na mesma proporção que a

competitividade interna.
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Anos 80. A década de 80 foi de grande dificuldades para a maioria dos

brasileiros. A rentabilidade do setor vinha diminuindo, incorporando condições

comerciais cada vez mais difíceis com os fornecedores. Vários planos

governamentais colocaram o setor em dificuldades, inclusive em termos de

imagem junto ao consumidor. Acirraram-se as condições de concorrência e

crescer nesse mercado tornou-se ainda mais difícil. Muitas redes de lojas

apresentaram dificuldades financeiras nesse período.

Anos 90. Com um clima ainda de incerteza e recessão no início da década, a

palavra de ordem - enxugar as estruturas - também foi seguida pelos

supermercados. Tratava-se de reduzir custos, aumentar a produtividade e a

eficiência. Tendem a crescer os investimentos na qualificação de pessoal e

atualização dos equipamentos. A concorrência entre os supermercados torna-se

acirrada como nunca, a disputa pelo mercado é muito forte e agressiva. A

ênfase em serviços é crescente, mas a sensibilidade a preços é muito forte, o

que pressiona ainda mais a rentabilidade.

A IMPORTÂNCIA DO SETOR NA ECONOMIA BRASILEIRA

Os dados anteriores mostraram o crescimento dos Supermercados e a

crescente concorrência existente nesse setor. Procurando ressaltar a

representatividade do segmento na Economia Brasileira, apresentamos alguns

dados sobre a evolução do volume de vendas dos supermercados nos últimos

anos.

FIGURA 3.2.2 - EVOLUÇÃO DAS VENDAS DE SUPERMERCADOS -
FATURAMENTO ANUAL EM US$ BILHÕES

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Supermercados 28.7 25.7 26.9 28.1 37.5 43.7 46.5
.. -Fonte: ABRAS - Relataria de Gestaa - 1995 - 1996
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Os dados mostram o elevado volume de negócios que circula através das lojas

de supermercados, sequndo a ABRAS são cerca de 650.0QO empregos diretos

gerados no setor. Além do grande movimento de recursos, os Supermercados

trabalham com produtos que envolvem a alimentação da população. Assim,

queremos considerar que melhorias de produtividade e eficiência nesse setor

deverão levar a volumes expressivos de economia e até bem estar social.

3.3 A RENTABILIDADE DO SETOR SUPERMERCADISTA

A análise da rentabilidade de um supermercado é um elemento que mais uma

vez reforça a importância do tema em questão. Anualmente são movimentados

bilhões de dólares em supermercados, mas a rentabilidade é percentualmente

pequena. Assim, a diferença entre o lucro e prejuízo pode estar diretamente

associada a pequenas variações na eficiência da gestão do negócio. Nesse

tópico analisamos dados que mostram a rentabilidade de um supermercado no

Brasil e a evolução desses dados nos Estados ·Unidos.

RENTABILIDADE DOS SUPERMERCADOS BRASILEIROS

O quadro seguinte mostra a estrutura básica do lucros e perdas de um

supermercado em nosso país.

FIGURA 3.3.1- LUCROS E PERDAS DE UM SUPERMERCADO

Contas Em%
Vendas 100.00
Impostos sobre Vendas 19.75
Custo Líquido da Mercadoria 60.25
Margem Bruta 20.00
Despesas Operacionais 17.00
Lucro Líquido antes do Imposto de Renda 3.00
Imposto de Renda + Contribuições 1.50
Lucro Líquido 1.50

Fonte ABRAS - Revista Superhiper - Fev/95 p.98
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o gráfico seguinte ilustra a distribuição das contas:

FIGURA 3.3.2 - PARTICIPAÇÃO DAS CONTAS NA OPERAÇÃO DE UM
SUPERMERCADO

Despesas
Operacionais

17,0 %
Lucro

Custo da
Mercadoria

47,3 %
Impostos
34,2 %

Fonte: ABRAS - Revista Superhiper - Fev/95 p.98.

RENTABILIDADE DOS SUPERMERCADOS AMERICANOS

A evolução do lucro líquido dos supermercados americanos mostra que os

níveis de rentabilidade do setor também estão situados próximos de' 1 %,

refletindo em parte, 'a competitividade do segmento. O quadro segu-inte mostra a

evolução do Lucro Líquido dos Supermercados americanos durante os anos 90.

Os dados são apresentados em valores percentuais sobre vendas.

FIGURA 3.3.3 - LUCRO LíQUIDO APÓS OS IMPOSTOS PARA O SETOR
SUPERMERCADISTA - SOMENTE EMPRESAS
AMERICANAS

Anos Percentual
1990 0,86 %
1991 0,96 %
1992 0,77 %
1993 0,49 %
1994 0,93 %
1995 1,14 %
1996 1,20 %

Fonte: Food Marketinq lnstitute, (1997 p.2.)
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o gráfico seguinte ilustra a evolução do Lucro Líquido dos supermercados

americanos:

FIGURA 3.3.4 - EVOLUÇÃO DO LUCRO LíQUIDO APÓS OS IMPOSTOS -
SOMENTE EMPRESAS AMERICANAS

1,2
1,2

0,8

0,6

0,4

0,2

o+--------+--------+--------+--------+--------+------~
90 91 92 93 94 95 96

Fonte: Food Marketing Institute, (1997 p.2.)

Verificamos que o. lucro Líquido obtido entre os supermercados· americanos

- variou entre 0,49 % em 1993 e'1,20 o/c)'8m1997, Assim como o observado nos

supermercados brasileiros, a rentabilidade alcançada em relação às vendas é

percentualmente pequena.

Com uma rentabilidade percentualmente pequena e uma forte concorrência, os

supermercadistas buscam cada vez mais intensamente os métodos que

permitam alcançar a eficiência e produtividade em suas lojas.

3.4 A TENDÊNCIA PARA A REDUÇÃO DA MARGEM BRUTA

Lewison and DeLozier (1982 p. 35) consideram que uma das teorias mais

amplamente reconhecidas sobre a evolução varejista é o ciclo do varejo. Os

autores mostram que a evolução do varejo segue um padrão mais ou menos

definido:
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... "a) Fase de entrada - nova instituição varejista que

entra no mercado com despesas operacionais mais baixas

... com margens brutas mais baixas,

b) Fase de Trading Up - a reação da concorrência acaba

levando à uma necessidade de diferenciação para essa

instituição varejista ... agrega serviços ... e promove

um aprimoramento da instituição e,

c) Fase de vulnerabilidade - eventualmente a instituição

torna-se vulnerável, a outro varejista, que tenha uma

idéia brilhante e implante seu negócio com custos mais

baixos e margens menores ...".

o que mais nos chama a atenção nessa abordagem, é o fato de os autores

. ressaltarem que, ao longo da evolução varejista ocorre uma tendência de

redução' da rnarqern bruta operacional, que pode ser melhorvisualizada através

do gráfico seguinte.

FIGURA 3.4.1 - TENDÊNCIA DE REDUÇÃO DA MARGEM BRUTA AO
LONGO DA EVOLUÇÃO VAREJISTA

~5r----------- ~M~a~rg~e:m~B:ru~t~a~_

5
O~--------------~--------------~~------------~Tempo

Fonte: Adaptado de Lewison and DeLozier (1982 p.36)



118

o EFEITO DA REDUÇÃO DA MARGEM BRUTA SOBRE A RENTABILIDADE

DE UM SUPERMERCADO

Procurando analisar melhor o efeito da tendência de competitividade e redução

de margens sobre os resultados de um supermercado, vamos fazer uma breve

simulação de lucros e perdas, considerando três cenários diferentes.

Cenário 1. Esse cenário mostra a estrutura básica de um lucros e perdas típico

de um supermercado com uma rentabilidade média de 1,5 % e com uma

margem bruta de 20 %.

FIGURA 3.4.2(A) - SIMULAÇÃO DE RESULTADOS COM MARGENS
DIFERENTES.

Contas Cenário 1

Vendas 100.0

Margem Bruta 20.0
-. . .- -..

Despesas Operacionais 17.0

IR + Contribuições 1.5

Lucro Líquido 1.5

Fonte: Adaptado da ABRAS - Revista Superhiper - Fev/95 p.98_

Cenário 2. Nesse cenário, consideramos que o supermercado enfrenta uma

situação típica de maior competitividade, e pressionado pela concorrência de

preços, começa a trabalhar com margens mais baixas, por exemplo 17 %.
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FIGURA 3.4.2 (B) - SIMULAÇÃO DE RESULTADOS COM MARGENS
DIFERENTES.

Contas Cenário 1 Cenário 2

Vendas 100.0 100.0

Margem Bruta 20.0 17.0

Despesas Operacionais 17.0 17.0

IR + Contribuições 1.5 0.0

Lucro Líquido 1.5 0.0
..Fonte: Cenário 1 - Adaptado da ABRAS - Revista Superhiper - Fev/95 p.98.

Cenário 2 - Exemplo desenvolvido considerando uma redução de
margem bruta sem o correspondente aumento de produtividade.

Nesse cenário, a rentabilidade da loja cai para zero e a situação passa a exigir

ações alternativas do varejista, para rentabilizar o seu negócio.

Cenário 3. Conforme vimos anteriormente em Sholtes (1992, p. 1-8), através da

Re,ação em Cadeia de Deming a melhoria de qualidade leva à redução de

custos, à maior produtividade e consequente possibilidade de redução de

preços. Dessa forma, o cenário 3 mostra uma situação em que o varejista

consegue ser mais produtivo, eliminar desperdícios e reduzir suas despesas

operacionais, permitindo a prática de margens mais competitivas.
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FIGURA 3.4.2 (C) - SIMULAÇÃO DE RESULTADOS COM MARGENS
DIFERENTES.

Contas Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3

Vendas 100.0 100.0 100.0

Margem Bruta 20.0 17.0 17.0

Despesas Operacionais 17.0 17.0 14.0

IR + Contribuições 1.5 0.0 1.5

Lucro Líquido 1.5 0.0 1.5

Fonte: Cenário 1 - Adaptado da ABRAS - Revista Superhiper - Fev/95 p.98.
Cenário 2 - Exemplo desenvolvido considerando uma redução de
margem bruta sem o correspondente aumento de produtividade.
Cenário 3 - Exemplo desenvolvido considerando que houve uma
melhoria na produtividade e consequente queda das Despesas
Operacionais.

O cenário 3 mostra que o supermercado pode ser rentável, mesmo reduzindo as

margens, desde que ocorra uma redução do percentual de despesas

operacionais. _O -depoimento do. Sr. :Paulo Feijó, Presidente da Associação

Brasilei~a de Supermercados durante a Convenção do Food Marketinq lnstitute

em Chicago (ABRAS Mai 1996), ilustra a importância da redução de despesas

operacionais através da busca de eficiência, ao ressaltar que nos próximos

anos, os supermercados deverão acelerar os investimentos para melhoria de

desempenho, buscando a redução das despesas operacionais de 17 % para 10

%.

3.5 TENDÊNCIAS NO MERCADO AMERICANO

Nos tópicos anteriores, fizemos considerações sobre a Qualidade Total como

caminho para o desenvolvimento dos supermercados. Procuramos mostrar aqui

algumas tendências no mercado americano, que serão úteis para analisarmos o

comportamento do mercado brasileiro. Para isso, nos baseamos em alguns

estudos realizados pelo Food Marketing Institute (1997), mostrando aspectos do
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americanos estão desenvolvendo para melhor atendimento dos seus.clientes.;

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

A figura seguinte mostra os atributos considerados muito importantes na escolha

da loja onde os consumidores americanos fazem compras, bem como uma

avaliação da imagem dos supermercados.

FIGURA 3.5.1 - QUANTO OS SUPERMERCADOS ATENDEM AS
EXPECTATIVAS DOS CONSUMIDORES

Atributos (1) Muito (2) Avaliação (1) - (2) = GAP
Importantes Excelente de

Desempenho
Limpeza da Loja 91 % 54% - 37
Qualidade dos Hortifrutícolas 91 % 52 % - 39
Qualidade das Carnes 86 % 47% - 39
Atendimento dos funcionários 82% . 48% .,34 ..

Data de validade dos produtos 82 % - 46% - - 36
Precisão e legibilidade das etiquetas 77 % 36 % - 41
Preços Baixos 77 % 30 % - 47
Localizacão Conveniente 75 % 58 % - 17
Rapidez na Frente de Caixa 70 % 28 % - 42
Segurança pessoal fora da Loja 70 % 25 % - 45
Fonte: Food Marketinq lnstitute (1997 p. 8)

Verificamos que os consumidores americanos consideram Preços Baixos como

o atributo com maior GAP de desempenho, seguido pela segurança pessoal fora

da loja. Rapidez na frente de caixa e precisão e legibilidade das etiquetas

também apresentam GAPS de desempenho relativamente elevados.

Observamos também, que os atributos mais citados como muito importantes

pelos consumidores estão associados a aspectos de limpeza, qualidade e

atendimento. O relatório do Food Marketing Institute mostra também, que além

dos esforços desenvolvidos pelos supermercadistas na satisfação de seus
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consumidores, algumas práticas tem sido implementadas visando agregar

. qualidade e eficiência no processo de .gestão dos supermercados, conforme

mostra a figura seguinte.

FIGURA 3.5.2 - PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS IMPLEMENTADAS PELOS
SUPERMERCADOS EM BUSCA DE MAIOR EFICIÊNCIA

Percentual de empresas utilizando cada prática
Gerenciamento de Categorias 35.9 %
Transmissão eletrônica de dados 36.7 %
Reabastecimento contínuo 13.4 %
Fonte: Food Marketlnq lnstitute (1997 p. 4)

As principais práticas destacadas pelos supermercadista americanos em busca

de maior eficiência na operação das lojas, são ferramentas que fazem parte de

um conceito de trabalho orientado para a busca de qualidade e orientação para

o consumidor - o ECR Efficient Consumer Response, ou Resposta Eficiente ao

Consumidor. Pela crescente importância que esse. tema tem conquistado na

.busca de' qualidade. nos.supermercadosamericanos, vamos analisá-lo no tópico

seguinte.

3.6 O ECR - EFFICIENT CONSUMER RESPONSE

Um dos maiores esforços que vem sendo desenvolvido pelos supermercadistas

americanos na busca de qualidade e eficiência no atendimento ao consumidor é

um programa de trabalho denominado pelo setor de ECR - Efficient Consumer

Response, ou Resposta Eficiente ao Consumidor. O objetivo é buscar a

melhoria de qualidade, através da simplificação, padronização e racionalização

em todo o processo de distribuição. Pela importância do tema e pelo efeito

sobre a busca de melhoria de qualidade nos supermercados, elaboramos esse

tópico com base em material desenvolvido pela Ernst & Young International

(1996) para o Food Marketing lnstitute.
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CONCEITOS BÁSICOS DE ECR - EFFICIENT CONSUMER RESPONSE

o ECR é um conceito que tem sido amplamente utilizado pelos varejistas nos

Estados Unidos a partir dos anos 90 visando trazer maior qualidade, eficiência e

produtividade no sistema de distribuição, com a consequente satisfação do

consumidor.

Integração dos elementos do sistema de distribuição

o ECR está fundamentado na efetiva parceria entre as instituições que

compõem a cadeia de distribuição de um produto, buscando o melhor

atendimento do consumidor final:

Fabricante I Distribuidor I Atacadista Varejista

Tecnologia e Atendimento do Consumidor

A base do ECR é o uso de tecnologia e a orientação do atendimento do

consumidor. O uso da tecnologia está presente em todas as etapas do processo

de distribuição, desde o ponto de venda.
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A geração de dados ocorre a partir da

. informatização no ponto de venda, através da

leitura ótica dos produtos comprados pelo

consumidor.

Considerando a integração entre fabricantes e varejistas, o ECR prevê que os

dados gerados nas lojas sejam partilhados entre as partes, visando o melhor

atendimento do ponto de vendas e do consumidor. Os dados de desempenho

de produtos permitem análises conjuntas de aspectos como:

- Estoque,

- Vendas,

- Pedidos,

- Picos de Demanda.

Escritório Central do Varejista

Os dados gerados sobre o desempenho de produtos nas lojas devem ser

utilizados pelo varejista para análises e decisões como:

- Tendências de desempenho de

produtos.

- Preferências dos consumidores.

- Estratégias de promoções e preços.

- Oportunidades para novos produtos.

- Definição de variedade da loja.
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No depósito central do varejista

As informações recebidas no depósito permitem uma programação de

atividades mais precisa e dirigida. Os dados de vendas orientam o

abastecimento, permitindo:

- Reabastecimento imediato.

- Pedidos mais precisos.

- Menos faltas de produtos.

- Melhor gestão de estoques

No fabricante

Ã medida que a parceria entre varejista e fabricante se intensifica, as

informações de desempenho de produtos nas lojas permitem um melhor

planejamento de produção e desenvolvimento de produtos de. acordo com a

demanda efetiva. Assim, é possível obter melhorias em termosde:

- Planejamento da produção.

- Controle de estoques.

- Programação de entregas.

Melhor programação da entrega pelo fabricante

A produção é feita de forma mais adequada à

demanda possibilitando maior eficiência no

atendimento aos pedidos do varejista.

Através da troca mais frequente de informações,

inclusive via modem é possível melhor 4J

acompanhamento dos pedidos, produção e entrega.
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fabricantes devem buscar continuamente maior

padronização de todos os equipamentos de

transporte e recebimentos.

Recepção na loja
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Através da informatização dos recebimentos nas lojas, a informação sobre a

chegada dos produtos é disponibilizada mais rapidamente, permitindo obter:

- Dados sobre os fluxos dos produtos

- Acompanhamento das entregas.

- Controle dos recebimentos.

Reabastecimento na loja

Os produtos recebidos são encaminhados para a área de vendas o mais rápido

possível e colocados à disposição do consumidor. O espaço destinado à
armazenagem de produtos na loja deve ser o menor possível.

Com o reabastecimento mais eficiente da área de vendas, oferece-se melhor

valor ao consumidor, permitindo:

- Produtos mais frescos.

- Melhor qualidade.

- Variedade adequada.

- Melhor abastecimento.

- Menos custo.
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Benefícios ao consumidor

Através da Tecnologia, da Parceria com Fornecedores e o uso das Informações,

o ECR proporciona economia e mais qualidade nas decisões. O objetivo é que

as vantagens sejam efetivamente repassadas ao consumidor. A parceria é

orientada no sentido de que todos possam obter eficiência e melhores

resultados. O ECR assegura o produto certo, no lugar certo, no momento certo

e na quantidade certa, possibilitando custos menores em função da maior

eficiência.

Os resultados são vantajosos para todos na escala de distribuição, além de

proporcionar maior satisfação ao consumidor.

Como parte integrante do ECR, o conceito de Gerenciamento de Categorias

também reflete o esforço .do supermercado em integração com os. fornecedores
-

para melhor atendimento dos consumidores. Visando fundamentar algumas·

considerações sobre ações que vem sendo desenvolvidas pelos supermercados

brasileiros, no próximo tópico vamos abordar os conceitos básicos do processo

de Gerenciamento de Categorias.

3.7 O GERENCIAMENTO DE CATEGORIAS DE PRODUTOS

Como parte integrante do processo de ECR, e considerado uma das suas

ferramentas mais importantes, o Gerenciamento de Categorias vem sendo

bastante discutido pelos varejistas americanos, conforme pudemos observar

através dos dados apresentados anteriormente. Kotler (1995 p. 491) também

ressalta o esforço que os varejistas vêm desenvolvendo para melhorar a

rentabilidade da sua linha de produtos, inclusive com apoio do Food Marketing

Institute, que está padronizando procedimentos e promovendo o uso mais amplo

de ferramentas que permitam obter melhores resultados nas lojas. Segundo
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Kotler, a análise de rentabilidade por categorias e produtos pode trazer

inúmeras contribuições, como:

- melhor administração do espaço.

- ações conjuntas entre varejistas e fornecedores para reduzir

manipulação das embalagens, melhorar desenho das embalagens,

tamanho das caixas e aperfeiçoamento dos métodos de entrega.

- Testar planos de rentabilidade alternativos para localização das

categorias de produtos na loja e exposição de cada item no espaço

destinado à categoria.

Podemos considerar que o Gerenciamento de Categorias está associado à

melhoria de qualidade na administração de um tema de fundamental importância

nos supermercados - a gestão da linha de produtos. Dessa forma, conceituamos

nesse tópico o Gerenciamento de Categorias, visando fundamentar nos

próximos capítulos algumas experiências que também vem sendo realizadas no

mercado brasileiro.

Segundo a Ernst & Young (1996) o Gerenciamento de Categorias é um

processo envolvendo fornecedores e varejistas, administrando categorias como

unidades estratégicas de negócios, obtendo melhores resultados ao

proporcionar maior "valor" aos consumidores.

3.7.1 - COMPONENTES

A implantação do Gerenciamento de Categorias está fundamentada nos

seguintes elementos:
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FIGURA 3.7.1.1 - COMPONENTES DO GERENCIAMENTO DE CATEGORIAS

A seguir abordamos os pontos chaves de cada um dos componentes do

Gerenciamento de Categorias

Medidas de Desempenho - São ferramentas para definir, medir e monitorar o

desempenho da Categoria em relação aos objetivos estabelecidos. São

medidas de desempenho interno e externo e devem assequrar relação ,de qanho

para varejistas, fornecedores e consumidores.

Informação e Tecnologia - O Gerenciamento de Categorias está baseado no

uso intensivo de Tecnologia da Informação visando o apoio às decisões, o

Planejamento, Análise e Controle de Desempenho da Categoria.

Capacidade Organizacional - A capacidade organizacional é ponto chave para

a implementação do Gerenciamento de Categorias. Para isso é importante que

haja:

- Clara definição de Responsabilidades.

- Conhecimento das ferramentas pelos envolvidos no processo.

- Estrutura organizacional com apoio para as análises de dados pelos

gerenciadores das categorias.

- Orientação para resultados.
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- Desenvolvimento e treinamento intensivo de pessoal.

Parceria fornecedores e varejistas - O gerenciamento de categorias está

baseado em forte e efetiva parceria entre o varejista e fornecedores.

Estratégia - Como pensamento estratégico, é importante que a empresa

busque:

- Orientar esforços para oferecer "valor" aos consumidores

- Comprometimento da alta direção

- Gerenciar categorias como unidades estratégicas de negócios

3.7.2 O PROCESSO

O processo de implantação do Gerenciamento de Categorias é constituído das

seguintes etapas:

1. Definição da - Definição de produtos que compõemcada seção, categoria, sub
Categoria categoria e segmentos comercializados na loja

2. O Papel da - Definição do papel da categoria considerando dados
Categoria sobre o consumidor desempenho na loja e no mercado.

3. Análise da - Conduzir uma análise da categoria e sub categorias,
Categoria segmentos, marcas e principais produtos.

4. Medidas de - Estabelecer medidas de desempenho qualitativas e
desempenho da quantitativas para a categoria, como:

Categoria Margem bruta
Nível desejado de estoque
Volume de vendas e fatia nas vendas da loja
Nível de serviço
Promoções

5. Estratégia da - Desenvolver estratégia de Marketing, abastecimento e
Categoria serviços a nível de loja

6. Táticas da - Determinação do nível ótimo de variedade, preços,
Categoria apresentação na loja, promoções específicas.

7. Implementação - Desenvolver e implementar um plano detalhado para
do Plano alcançar o desempenho definido~ara a Categoria

8. Revisão da - Gerenciamento constante dos resultados e do plano
Categoria como um todo. ,.,.

!
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Como podemos perceber trata-se de um planejamento da gestão dos produtos

comercializados em um supermercado, visando melhor atendimento do

consumidor.

3.8 CONCLUSÕES

Os supermercados cresceram em representatividade na distribuição de

alimentos nas últimas décadas. Nos últimos anos observa-se uma crescente

concorrência no setor. Apesar das vendas como um todo terem mostrado

crescimento a partir de 1994, a rentabilidade dos supermercados é

percentualmente pequena, exigindo atenção para obter resultados positivos.

A maior competitividade afeta as margens brutas, pressionando os

supermercados em busca de qualidade, eficiência e produtividade. As

tendências do .mercado americano apontam para crescentes esforços.

procurando satisfazer os Clientes e esforços p-ara melhor produtividade na

operação através dos conceitos de ECR e Gerenciamento de Categorias.
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111. OBJETIVOS ESPECíFICOS DA TESE E METODOLOGIA

Nesse capítulo, vamos mostrar os objetivos específicos desse trabalho e a

metodologia para obtenção das informações que servem de base para análises

e conclusões.

Esse capítulo está dividido nos seguintes tópicos:

- Relevância do Tema

- Delimitação do problema

- Objetivos Específicos

- Hipóteses

- Definição dos indicadores de desempenho

- Metodologia

- Contribuição do trabalho

. 1." RELEVÂNCIA DO TEMA

Conforme foi apresentado no capítulo anterior, a competitividade no setor

supermercadista vem crescendo no mercado brasileiro.

Os conceitos de Qualidade Total transformaram a administração das empresas

japonesas, alcançando níveis inéditos de desempenho. O resultado foi o

reconhecimento mundial e a conquista de espaço no mercado Ocidental.

Acreditamos que a filosofia de administração para a qualidade total pode

contribuir para a melhoria dos supermercados brasileiros.

Dessa forma, esse trabalho se propõe a analisar o tema e desenvolver um

processo de implantação da administração para a qualidade total adaptado às

características do setor supermercadista.
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2. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

Como o Supermercadista brasileiro pode implementar a Filosofia de

Administração para a Qualidade Total em sua empresa visando alcançar maior

rentabilidade?

3. OBJETIVOS ESPECíFICOS

- Obter um cenário geral do varejo de alimentos no Brasil.

- Obter indicadores sobre o grau de satisfação dos consumidores em relação

aos supermercados no Brasil.

- Analisar empresas de supermercados que estejam investindo na busca de

qualidade total.

- Analisara percepção dos-supermercadistas-brasileiros em relação à

implantação de conceitos de qualidade total no setor.

- Analisar a aplicação dos conceitos da Trilogia de Juran na Implantação da

Filosofia de Administração para a Qualidade Total em Supermercados.

- Ilustrar o impacto da Administração para a Qualidade Total nos supermercados

brasileiros através de estudo de casos.

- Propor um processo para a implantação da Filosofia de Administração para

a Qualidade Total em Supermercados.
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- Identificar indicadores de desempenho típicos do setor supermercadista, como:

Vendas,

Margem Bruta sobre Vendas,

Lucro líquido sobre Vendas,

Venda média por m2,

Venda média por funcionário,

índice de satisfação dos consumidores e

Redução de desperdícios.

- Avaliar o impacto do processo de implantação da Administração para a

Qualidade Total sobre os indicadores de desempenho dos Supermercados.

4. HIPÓTESES

Hipótese Geral

A implantação da Filosofia de Administração para a Qualidade Total traz

melhoria de resultados nos indicadores de desempenho dos supermercados.

Hipóteses Específicas:

- Os Supermercados no Brasil enfrentam uma concorrência cada vez mais

acirrada.

- Os consumidores consideram que os supermercados ainda precisam melhorar

a qualidade.

- Existe uma preocupação crescente no setor supermercadista quanto à adoção

dos conceitos de Qualidade Total, em busca de melhoria na eficiência e

produtividade.
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- Os supermercados que estão adotando os princípios da Filosofia de

Administração para a Qualidade Total, .obtém.melhorias nos seus indicadores- ..

de desempenho.

5. DEFINiÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO

Durante a apresentação dos resultados no próximo capítulo, utilizamos

referências a indicadores de desempenho dos supermercados. Nesse tópico

definimos esses indicadores.

• Vendas.

Correspondem aos volumes de vendas em reais, efetuados pelos

supermercados aos seus consumidores.

• Margem Bruta sobre Vendas.

É a margem de lucro resultante da equação:

Margem Brúta = Preço de Vendá - Custo das Mercadorias

Preço de Venda

• Lucro Líquido sobre Vendas

É o resultado final em relação ao volume de vendas, tendo sido

deduzidos os custos das mercadorias vendidas, todas as despesas

operacionais e impostos.

• Venda média por m2

É um indicador de eficiência muito utilizado no setor supermercadista

como elemento de comparação de desempenho entre lojas e

empresas. Relaciona:

Vendas em Reais
Área de Vendas das Lojas em m2
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• Venda média por funcionário

Também é um indicador de eficiência bastante utilizado no setor

supermercadista como elemento de comparação de desempenho entre

lojas e empresas, relacionando:

Vendas em Reais
Número de funcionários

• índice de satisfação dos consumidores

A satisfação dos consumidores é apresentada de forma qualitativa, e

também através de avaliações quantitativas com base em escala de

notas variando entre:

1 - Péssimo 2 - Ruim 3 - Regular

4 - Bom 5 - Excelente

6. METODOLOGIA

A metodologia utilizada para atingir os objetivos propostos é apresentada em

três tópicos:

- Revisão Bibliográfica

- Pesquisa exploratória

- Pesquisa qualitativa

6.1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

No capítulo anterior foi apresentada uma revisão bibliográfica sobre o processo

de Implantação da Administração para a Qualidade Total em empresas,

formando uma base conceitual para a introdução desse conhecimento em

Supermercados. Além disso, foram realizadas as seguintes pesquisas.
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6.2. PESQUISA EXPLORATÓRIA

Conforme mostra Parasuraman (1996 p. 128) as Pesquisas Exploratórias são

realizadas para desenvolver uma percepção geral sobre um tema e fornecer

elementos que orientem pesquisas futuras, eventualmente necessárias para

enfocar o assunto de maneira mais especifica.

A Pesquisa Exploratória é fundamentalmente baseada no levantamento de

dados secundários. Os dados secundários são definidos por Malhotra (1996 p.

114 - 151) como dados existentes, coletados para outros fins do que o projeto

em questão. As principais fontes de dados secundários são publicações

existentes, bancos de dados, associações, observação, contatos informais com

especialistas do setor, estudos de casos e empresas de pesquisa.

As vantagens do uso de dados secundários

Malhotra mostra -que o uso de dados :secúndáriosapresenta· vantagens Gomo o
fácil acesso, baixo custo e o rápido levantamento das informações. Os dados

secundários podem auxiliar em aspectos como:

- Identificar o problema

- Definir melhor o problema

- Elaborar melhor abordagem para o problema

- Especificar melhor um projeto de pesquisa

- Responder algumas questões e testar hipóteses

- Orientar melhor a interpretação de dados primários
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As desvantagens do uso de dados secundários

Kotler (1995 p. 128) mostra que os dados secundários que o pesquisador

necessita poderão não estar disponíveis, serem desatualizados, imprecisos,

incompletos ou não serem confiáveis. Nesses casos, o pesquisador deverá

coletar dados primários, normalmente a um custo maior, mas com maior

relevância e exatidão.

6.2.1 FONTES DE DADOS SECUNDÁRIOS

Para esse trabalho foram utilizadas as seguintes fontes de dados secundários:

Publicações existentes

o setor de supermercados conta com publicações técnicas da Associação

Brasileira e das Associações Regionais. Essas publicações são muito utilizadas

pelo setor como fonte de informações e parecem ser elaboradas de forma-

consistente e confiável. Para esse trabalho foram consultadas as seguintes

publicações:

• Associação Brasileira de Supermercados - Revista Superhiper.

Pesquisa nas edições publicadas de 1980 a 1997.

• Associação Gaúcha de Supermercados - Revista AGAS.

Pesquisa nas edições de 1994 - 1997.

• Associação Paulista de Supermercados - Revista APAS.

Pesquisa nas edições de 1996 - 1997.

• Associação Mineira de Supermercados - Revista AMIS.

Pesquisa nas edições de 1996 - 1997.

• Associação Paranaense de Supermercados - Revista Super Mix.

Pesquisa nas edições de 1997.
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• Revista Exame.

Pesquisa através de CD Rorncontendo .as.melhores matérias dos .anos 90.

Trabalhos realizados para outros fins por Empresas Especializadas

Foram incorporados ao presente projeto os resultados de trabalhos realizados

pela Francisco Rojo Marketing de Alimentos para supermercados nos Estados

de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Os resultados desses trabalhos foram

ordenados de tal forma a mostrar conclusões gerais, preservando-se a

confidencial idade dos projetos específicos realizados para cada empresa

supermercadista. Foram utilizadas informações como:

• Pesquisas conduzidas junto a consumidores de supermercados

Estamos utilizando resultados de pesquisas realizadas com consumidores de

supermercados durante o 20 semestre 1996 e de Janeiro a Agosto de 1997. Os

resultados utilizados referem-se às seguintes perguntas: .

- Errrquais supermercados a entrevistada fazcompras.

- Quais os principais atributos considerados para a escolha dos

supermercados onde realiza suas compras.

- Qual a avaliação feita em relação aos supermercados que frequenta.

Visando preservar a confidencialidade dos dados, os resultados de avaliações

feitas sobre as lojas de supermercados são tratados de forma genérica,

servindo como indicador do grau de satisfação do consumidor em relação ao

setor supermercadista na região estudada.
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Amostra = Ao todo estamos utilizando resultados de 1400 entrevistas

dõmiciliares, com 'donas de casa que fazem compras em supermercados,

distribuídas da seguinte forma:

Total Classe AlB Classe C/O
Grande São Paulo 400 200 200
Interior de São Paulo 200 100 100
Belo Horizonte 200 100 100
Interior de Minas Gerais 300 150 150
Curitiba 200 100 100
Interior do Paraná 100 50 50
Total 1.400 700 700

A classificação sócio - econômica foi feita de acordo com o critério ABIPEME -

Associação Brasileira dos Institutos de Pesquisa de Mercado,

• Participação em Projetos realizados em supermercados, integrados à

implantação da Filosofia de Administração para a Qualidade Total

Associados a projetos realizados pela Francisco Rojo Marketing de Alimentos,

foram realizados estudos implantando projetos piloto em supermercados com

base na filosofia de administração para a qualidade total. Exemplos com base

nesses projetos são utilizados de forma genérica, preservando a

confidencial idade de cada rede de supermercado envolvida,

Os projetos são apresentados visando principalmente ilustrar os resultados

obtidos do processo de trabalho que propomos como contribuição para orientar

os esforços de busca de qualidade total pelos superrnercadistas.



141

Contatos com dirigentes de supermercados

• Viagens aos Estados Unidos para a Convenção Anual do Food Marketing

Institute

A Convenção do Food Marketing Institute é considerado o maior evento mundial

orientado para o setor supermercadista e fornecedores de alimentos.

Anualmente parte do Brasil sob coordenação da ABRAS, uma delegação

composta por cerca de 300 dos principais supermercadistas do país; são cerca

de 12 dias de convivência, frequentando palestras e realizando visitas técnicas

a lojas de supermercados.

o autor participou da delegação da ABRAS nos anos de 1995, 1996 e 1997,

tendo a oportunidade de trocar idéias com supermercadistas de todo o Brasil.

Em 1997 foi um dos responsáveis pela condução dos supermercadistas a visitas

técnicas em lojas de supermercados. Durante as viagens desses 3 anos, foram
. .' . .

feitas visitas de observação a cerca de 30 lojas de supermercados em Chicago,

Los Angeles, Atlanta e Toronto.

• Realização de Workshops sobre a Implantação da Filosofia de Administração

para a Qualidade Total em Associações de Supermercadistas

Com o objetivo de discutir o tema junto ao setor, o autor conduziu palestras e

workshops para supermercadistas nas seguintes ocasiões:

Associação Local e Data

Assoe, Mineira de Supermercados Belo Horizonte - Agosto de 1996

Assoe. Mineira de Supermercados Juiz de Fora - Novembro de 1996

Assoc. Paulista de Supermercados São Paulo - Maio de 1996

Assoe. Brasileira de Supermercados Rio de Janeiro - Setembro de 1996

Assoc. Capixaba de Supermercados João Pessoa - Novembro de 1996
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• Mesa Redonda com Dirigentes de Supermercados

Em Agosto de 1994 o autor participou de uma Mesa Redonda com dirigentes

dos Supermercados Sé, Paes Mendonça e "Sonda", onde o tema central foi -

Como aumentar a Produtividade de sua Equipe nos Supermercados. Os

resultados dessa reunião estão integralmente publicados na Revista

Supermercados Moderno - Setembro de 1994.

Estudo de Casos

Conforme mostra Parasuraman (1996 p. 132 - 135) o estudo de caso é um

aprofundamento da análise em uma unidade de interesse. A unidade de

interesse pode ser um consumidor, loja, vendedor, empresa, área de mercado e

assim por diante. Nesse projeto, estaremos realizando um aprofundamento na

análise de dados de 3·empresas de supermercados:

Grupo Pão de Açúcar

Sé Supermercados

Supermercados São Jorge

Esse aprofundamento foi feito através de publicações existentes e contatos

pessoais com dirigentes dessas empresas.

Dados comparativos com o desempenho de outros supermercados

No estudo de casos, é feita uma comparação de desempenho das empresas

analisadas com a média dos 300 maiores supermercados conforme as

publicações do Ranking da ABRAS (mai 1991, mai 1992, mai 1993, mai 1994,

abr 1995, abr 1996, abr 1997). São utilizados os seguintes parâmetros de

comparação:
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Venda I m2 e venda I funcionário da empresa analisada em comparação com

os outros 300 maiores supermercados do ranking. Para o cálculo do

desempenho dos 300 maiores supermercados, foram excluídas as 4 empresas

analisadas.

o histórico dos valores foi transformado em reais e trazido a valor presente -

1996, utilizando para isso o índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna

(IGP - DI) da Fundação Getúlio Vargas.

6.3. PESQUISAS QUALITATIVAS

Mostra Malhotra (1996 p. 161 - 191) os dados primários podem ser qualitativos

ou quantitativos. As Pesquisas Qualitativas proporcionam conhecimento e

informação para melhor entendimento de uma situação, enquanto as Pesquisas

Quantitativas procuram quantificar os dados, tipicamente aplicando-se alqurna

forma de análise estatística.

Parasuraman (1991 p. 254 - 279) mostra que a Pesquisa Qualitativa não é

menos valiosa do que a Pesquisa Quantitativa. No entanto, tipicamente envolve

menos respondentes e amostras pequenas. São técnicas que procuram gerar

uma percepção inicial sobre uma assunto, idéias novas ou um melhor

entendimento da situação.

Nesse projeto, procurando um melhor entendimento da situação analisada,

foram utilizadas as seguintes técnicas de Pesquisa Qualitativa:

- Entrevistas em Profundidade e

- Discussões em Grupo
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6.3.1 ENTREVISTAS EM PROFUNDIDADE

As entrevistas em profundidade são conduzidas de forma individualizada,

visando conhecer mais profundamente as opiniões do entrevistado.

Especificamente para esse projeto foram realizadas 15 entrevistas junto às

seguintes redes de supermercados na Grande São Paulo:

Pão de Açúcar Especial Pão de Açúcar
Carrefour Paes Mendonça

D'Avó Sonda
Sé Barateiro

São Jorge Eldorado

Extra
Cândia

Pastorinho
Coop

Bergamini

A amostra foi escolhida por conveniência procurando representar redes de

diferentes portes e regiões de atuação na Grande São Paulo.

6.3.2 DISCUSSÕES EM GRUPO

As Discussões em Grupo são uma forma de entrevista, conduzidas por um

moderador, de forma não estruturada e de maneira natural, com um grupo que

normalmente varia entre 6 a 12 respondentes. O objetivo principal da Discussão

em Grupo é ouvir segmentos de respondentes a respeito do tema em questão.

As Discussões em Grupo são a principal forma de Pesquisa Qualitativa.

A Discussão em Grupo tem a vantagem de permitir o aprofundamento das

questões analisadas, mas por outro lado apresenta limitação em relação à

possibilidade de projeções estatisticamente representativas do comportamento

da população.
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Para esse projeto, foram realizadas discussões em grupo com donas de casa,

sendo:

Faixa etária Classe Social

Grupo 1 25 a 35 anos A/B+

Grupo 2 40 a 55 anos A/B+

Grupo 3 25 a 35 anos B-/C
Grupo 4 40 a 55 anos B-/C

Essas reuniões foram realizadas durante o mês de setembro de 1997, reunindo

ao todo 40 clientes.
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IV. RESULTADOS

Apresentamos aqui, os resultados das pesquisas realizadas, visando analisar o

papel da Administração a Qualidade Total em Supermercados. Os resultados

estão apresentados nos seguintes tópicos:

- Um exemplo de Excelência - Supermercados Stew Leonard's

- A evolução dos supermercados brasileiros em busca da qualidade

- Estudo de Casos de Supermercados brasileiros

- A percepção dos consumidores em relação à qualidade dos

supermercados

- Um método para implantação da filosofia de administração para a

qualidade total nos supermercados

- Exemplos de projetos de melhoria de qualidade

- Conclusões

1. UM EXEMPLO DE EXCELÊNCIA - SUPERMERCADOS STEW

LEONARD'S

Antes de analisarmos qualquer resultado sobre tendências e indicadores de

desempenho dos supermercados brasileiros, vamos adotar uma das

recomendações de Witheley (1992), conforme vimos durante a revisão

bibliográfica, ou seja, vamos aprender com os vitoriosos. Um exemplo de

sucesso que durante os anos 90 vem sendo reconhecido no mundo inteiro e

também entre os supermercadistas brasileiros é o dos Supermercados Stew

Leonard's.

Reconhecido mundialmente pelo seu desempenho e orientação para a

qualidade, os Supermercados Stew Leonard mostram uma forte orientação para

o atendimento às necessidades do consumidor e um exemplo da aplicação da
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filosofia de administração orientada para a busca de qualidade em

supermercados.

Stew Leonard's é citado por Kotler (1995 p. 61) como uma ilustração clara do

valor de duração do cliente. Stew Leonard, percebe US$ 50.000 "voando"

embora de sua loja, cada vez que percebe um cliente insatisfeito, calculando

esse valor da seguinte forma:

- Gasto médio por cliente = US$ 100 semanais.

- Compram em média 50 semanas por ano.

- Moram na região em média 10 anos.

Assim, se um cliente tem uma experiência infeliz na loja e troca de

supermercado, Stew Leonard considera que perdeu US$ 50.000 em

faturamento. Isso, sem contar o prejuízo causado por um consumidor insatisfeito

que passa a falar mal da loja, influenciando outras pessoas..

o exemplo do trabalho de Stew Leonard também é mostrado no filme - "Em

Busca de Excelência" de Tom Peters (Helicon), onde é ressaltado o forte

empenho da empresa em conhecer e atender o seu consumidor. Segundo Stew

Leonard "Ninguém entra na loja e pergunta - o que eu posso fazer por Stew

Leonard? Eles entram na loja e se perguntam - o que Stew Leonard pode fazer

por mim? E se eu não fizer eles não voltam mais, porque voltariam?"

Vamos conhecer mais profundamente sobre as ações da empresa na constante

busca de excelência em suas lojas, através de uma entrevista com Stew

Leonard publicada na International Trends in Retailing e reproduzida pela

ABRAS (1992, p. 157 - 172), e também de entrevista com Stew Leonard Jr.

(ABRAS 1994, p. 48 - 63).



148

AS LOJAS DE STEW LEONARD

A Stew Leonard's tem duas lojas, a primeira em Norwalk, Connecticut

inaugurada em 1969, com 4 mil m2 de área de vendas, a segunda em Dambury

com 6 mil m2 aberta em 1991. Trabalham com variedade pequena, cerca de

800 itens, sendo 90 % alimentos. O ambiente criado é de excitação total

procurando levar o cliente a exclamar "Vau': diante de cada seção, de cada

detalhe. Conquistou uma menção no Guiness em 92, como a maior venda/m2

dos Estados Unidos.

Stew Leonard's foi visitada em 1994 por uma delegação de supermercadistas

em viagem aos Estados Unidos, demonstrando o interesse do setor em

conhecer e aprender com um supermercado que tem feito tanto sucesso.

FILOSOFIA DE TRABALHO - SATISFAÇÃO DO CLIENTE

A-diferença da Stew Leonard's' está na filosofia de trabalho, expressa a todos Já
na entrada da loja, esculpida em uma grande pedra:

Regra n. 1 - O consumidor tem sempre razão.

Regra n. 2 - Se ele estiver errado, leia novamente a regra n. 1

Essa filosofia é praticada por todos os funcionários e levada às últimas

consequências; fazem tudo para que o cliente sinta-se com razão.

Segundo Stew Leonard, desde o início dos tempo, os grandes filósofos

concordaram em uma coisa: "a melhor forma de ser feliz é ajudar alguém.

Procuramos fazer isso todos os dias aqui na loja. Os clientes podem chegar com

seus problemas, mas depois de verem nossas ofertas e seus valores, saem

com um grande sorriso. Isso é o que eu adoro,".
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AMBIENTAÇÃO DA LOJA

Segundo Stew Leonard, os clientes querem um ambiente alegre, divertido,

diferente da chatice que é fazer compras. Assim, já antes dos clientes entrarem

na loja se encantam com um verdadeiro zoológico: galinhas, marrecos, vacas e

ovelhas, ganhando a simpatia das crianças e adultos. O clima country é

expresso na decoração, tudo em madeira.

ENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE

a) Treinamento. Uma das características importantes da empresa é fazer com

que as pessoas se sintam envolvidas, participando. Durante o treinamento de

pessoal, muitos se admiram com a filosofia de trabalho da empresa,

considerando que o cliente nem sempre tem razão. Os dirigentes até concordam

que o cliente poderá nem sempre estar com a razão em alguma situação

específica, mas diante da demonstração do quanto .custa um cliente .perdido
- ". ~.. .~.

(US$ so.ooo conforme mostrado anteriormente), os funcionários entendem a

importância do cliente.

O treinamento é muito importante para a empresa, tanto é que foi montado a

Universidade Stew Leonard. Um dos ensinamentos aos funcionários é que "se

você estiver treinando alguém para ser melhor do que você na sua tarefa, você

é uma das pessoas mais valiosas da nossa empresa ... e uma das mais

propensas a serem promovidas."

O pessoal da cozinha e qualquer outro que esteja envolvido na produção e

manuseio de alimentos recebe aulas de ciência dos alimentos. Os cargos de

nível mais elevado recebem treinamento gerencial e todos os gerentes passam

por cursos e seminários avançados em todo o país. Uma coisa incomum feita

pela empresa, inusitada para um varejista, foi abrir o centro de treinamento a

pessoas de outras empresas.
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b) Participação e Avaliação. Todos devem se sentir à vontade para sentar e

conversar sobre qualquer assunto, todos têm um trabalho importante. Além

disso são feitas reuniões de avaliação a cada 90 dias. O gerente ou supervisor

faz uma reunião com cada um dos funcionários pelos quais é responsável.

Uma vez por ano os funcionários recebem aumentos que dependem do

desempenho, procurando manter mínimas as diferenças entre a direção e os

demais funcionários. Todo o processo é baseado no desempenho.

c) Motivação dos funcionários. Segundo Stew Leonard "um tapinha nas

costas está a apenas algumas vértebras de um chute nos fundilhos, mas está

uma milha distante dos resultados que traz". Assim, as lojas tem cartazes

homenageando as conquistas dos funcionários e escadas do sucesso,

mostrando como chegaram aos cargos que ocupam.

Stew Leonard acredita que se existe um único fundamento isolado 'para o

sucesso nos negócios - são as pessoas. Por isso, quando contratam uma

pessoa, buscam primordialmente uma atitude. É possível se ensinar uma

habilidade muito mais facilmente do que mudar uma atitude. Consideram que

precisam de pessoas contentes, que gostem das outras pessoas, sem essa boa

atitude é quase impossível criar um ambiente de clientes felizes.

O Stew's News é um boletim da empresa com informações sobre nascimentos,

aniversários, festas, doenças e conquistas. Traz artigos dos funcionários, muitas

ilustrações e sugestões. É um boletim simples e orientado para as pessoas.

PESQUISAS PARA OUVIR OS CLIENTES

Segundo Stew Leonard - "O cliente que reclama é o seu melhor amigo, se

ouvirmos essas pessoas, podemos melhorar sempre". Além da postura
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constante de dar atenção e ouvir os clientes, Stew Leonard's adota duas

técnicas de pesquisa para obter informações:

a) Comitê de clientes. Uma vez por mês é realizada uma discussão em grupo

com cerca de 15 clientes de cada loja. Os dirigentes da empresa se sentam em

uma sala e fazem uma "viagem de compras" imaginária, perguntando aos

clientes o que eles gostam e não gostam nas lojas.

b) Urna de sugestões. Conforme o próprio Stew Leonard, a sabedoria popular

diz que as urnas de sugestões vivem vazias. Mas isso não ocorre em suas lojas,

as urnas estão sempre cheias e a razão para isso é a reação da empresa em

relação às sugestões dos clientes. Diariamente recebem cerca de 100

sugestões ou comentários sobre a loja. Todas as manhãs as sugestões são

recolhidas e elaborados relatórios datilografados, que circulam entre os gerentes

das seções até às 11:00 hs. do mesmo dia. Cada gerente deve reagir o mais

rápido possível para atender as sugestões dos clientes.

PROJETOS DE MELHORIA EM FUNÇÃO DE OPINiÕES DOS CLIENTES

Com base nas declarações de clientes, Stew Leonard's procura implantar

melhorias em sua loja, como os dois exemplos a seguir:

a) Morangos vendidos a granel. Certa vez algumas clientes em uma reunião

perguntaram por que os morangos somente eram vendidos em caixinhas, não

permitindo a escolha. A nossa razão para isso era facilitar as coisas para os

próprios clientes que não teriam que escolher e também para a loja, já que

assim não havia risco de cair no chão e sujar o piso. A cliente respondeu: "Não

me importo com o que é mais fácil para vocês. Eu gosto de escolher meus

próprios morangos".
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A questão foi colocada para o responsável da seção, que por sua vez não

considerou uma boa idéia, já que iria fazer mais sujeira, os clientes iriam comer

os produtos e o custo de saquinhos plásticos iria aumentar muito. Mas ainda

assim, a equipe decidiu fazer a experiência durante uma semana.

o responsável da seção tinha razão, o custo dos saquinhos plásticos aumentou,

mas as vendas triplicaram e os consumidores ficaram mais satisfeitos. Com

isso, a loja passou a também vender outros produtos a granel.

b) Peixaria. Certa vez em uma reunião com clientes, elas disseram que o nosso

peixe não era fresco. Achamos estranho, uma vez que recebíamos peixe fresco

diariamente do mercado. No entanto, vendíamos o peixe embalado, como todos

os concorrentes, em embalagens de supermercados o que dava à cliente a

percepção de que o produto não era fresco .

. Resolvemos montar uma peixaria, com atendimento e vendas a ,granel, inclusive

instalamos uni aquário com peixes vivos para melhor ambientação. -A empresa

contou com a colaboração do fornecedor para desenvolver a seção, O resultado

foi surpreendente, as vendas dos peixes embalados não diminuíram e as

vendas totais de peixe dobraram.

RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES

Stew Leonard procura estabelecer um entrosamento tão bom com os

fornecedores, como com seus clientes e funcionários, Têm um prêmio para

fornecedores que se destacam e fazem questão de visitá-los regularmente para

fortalecer o relacionamento, Consideram que se tiverem um bom relacionamento

com os fornecedores, gostando deles, terão como retorno empresas que

também irão reconhecer o seu trabalho e fazer o máximo para oferecer os

melhores produtos pelos melhores preços,
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o controle de qualidade dos produtos é rigoroso. Stew exemplifica contando que

certa vez receberam uma carga de produtos vindos da Califórnia. A temperatura

do caminhão tinha subido e a mercadoria não estava totalmente boa, não

estava perfeita. A carga foi rejeitada junto ao fornecedor, que por sua vez

ofereceu descontos de até 40 % para que o produto fosse aceito. Diante da

recusa o fornecedor instruiu seu motorista para que levasse o produto a outro

supermercado que o aceitaria naquelas condições. Complementa Stew:

"consideramos que a qualidade seja muito mais importante do que o preço.".

o QUE OS CLIENTES DEVEM ESPERAR EM UMA LOJA

Segundo Stew Leonard o cliente precisa encontrar, produtos melhores e mais

frescos do que esperava, produtos novos, funcionários corteses e rápidos no

atendimento e tudo por um preço melhor. Assim é possível criar entusiasmo nos

clientes. Qualidade, atendimento e preço formam um tripé, sem que um exclua o

outro ..

Acreditamos que o exemplo de Stew Leonard's reflete o empenho de uma

empresa na aplicação de conceitos considerados fundamentais para a busca de

qualidade, como:

Forte orientação para a satisfação dos clientes.

Integração e participação da equipe na busca de qualidade.

Ferramentas para medir o grau de satisfação dos clientes.

Filosofia de trabalho claramente definida e orientada para o mercado.

No tópico seguinte, vamos analisar informações mostrando os caminhos que

vem sendo percorridos pelos supermercados brasileiros em busca da melhoria

de qualidade em suas lojas.



154

2. A EVOLUÇÃO DOS SUPERMERCADOS BRASILEIROS EM BUSCA DA

QUALIDADE

Através da convivência com o setor, workshops realizados com

supermercadistas e contatos informais feitos com profissionais da área nos

últimos anos, podemos perceber que existe uma orientação crescente para o

atendimento do consumidor e a melhoria de qualidade como forma de

diferenciação e até sobrevivência das lojas.

A COMPETITIVIDADE NOS ANOS 90

Apesar do aumento de vendas que vem sendo verificado no setor

supermercadista nos últimos anos, existe a percepção entre os dirigentes de

supermercados, de que há uma competitividade crescente.

Essa percepção de maior competitividade também é ressaltada por Nogueira

(1992, p. 3) ao destacar que a cornpetítividade entre os supermercados exige a
busca constante de maior produtividade em um mercado onde a redução das

margens de lucro parece ter vindo para ficar. Quanto mais enxutas e ágeis

forem nossas empresas, maiores serão suas possibilidades de sobrevivência e

crescimento. Segundo Nogueira, não há dúvida, o que manda agora é

qualidade.

AS PESQUISAS E A ORIENTAÇÃO PARA O CONSUMIDOR

Vários fatores reforçam a percepção de que durante os anos 90 o setor

supermercadista passou a pensar mais em investir esforços na melhoria do

atendimento e serviços aos consumidores. Já no início da década, Balieiro

(1991, p. 49 - 64) mostrava que o consumidor estava mais exigente e os

supermercadistas deveriam rever seu relacionamento com os clientes. Balieiro

analisa vários supermercados que já estavam se mobilizando para montar seus
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serviços de atendimento ao consumidor como parte de uma postura integrada

para buscar a satisfação -do cliente. Segundo ele,- tudo deve partir de uma

decisão estratégica do dono ou da alta direção da empresa e ressalta o

Bompreço e Sé como empresas que já estavam começando a implantar

melhorias com base em sugestões de clientes.

Holovko (1993, p. 158) Diretor de Recursos Humanos do Sé Supermercados,

ressalta que várias experiências em diferentes Estados do Brasil vinham sendo

realizadas com a implantação de comitê de clientes. No entanto, ressalta

Holovko existe um longo caminho a ser percorrido - "Se dependesse das

palavras, o Brasil seria o melhor país do mundo para os clientes." .

Entre os supermercadistas entrevistados na Grande São Paulo, pudemos

perceber que, ouvir o consumidor é uma ação considerada muito importante

para identificar caminhos de diferenciação da loja. Entre 15 entrevistados, 14

consideram que. ouvi: o. consumidor é muito .importante para orientar decisões

de melhoria em suas redes de supermercados.

A pesquisa com consumidores é realizada por 13 dos supermercados

entrevistados. Almeida (1993 p. 81-93) reforça essa constatação, mostrando

exemplos de supermercados que estão efetivamente iniciando um esforço para

atender o consumidor de forma diferenciada, como o Superbox na Bahia e

Vitória em Santa Catarina. Segundo Almeida, com o mercado mais competitivo

é preciso encantar o cliente.

Segundo Videira (1997 p. 18-25) os supermercados vêm inclusive adaptando

constantemente o layout de loja às necessidades dos consumidores. E destaca

o exemplo do aumento da área destinada a produtos perecíveis que há dez

anos representava cerca de 30 % do espaço de venda dos supermercados e

hoje ocupa em torno de 60 % nas lojas novas.



156 -

Apesar da constatação da importância dada à implantação de Pesquisas para

ouvir os consumidores, a nossa percepção, através dos contatos com o~

dirigentes de supermercados, reforçada por Litvac (1995 p. 146 - 152), é de que

poucas redes desenvolveram mecanismos de pesquisa sistemáticos e com rigor

metodológico para conhecer os desejos e anseios dos seus consumidores.

Parece haver um longo caminho ainda a ser percorrido.

OS INVESTIMENTOS EM INFORMATIZAÇÃO

A informatização é uma tendência que tem sido adotada pelo setor

supermercadista, conforme mostra o gráfico seguinte:

FIGURA 2.1 NÚMERO DE SUPERMERCADOS INFORMATIZADOS - BRASIL
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Fonte: AC Nielsen (1997 p. 123)

Os dados mostram a crescente adoção da informatização entre os

supermercados, particularmente entre as lojas maiores conforme mostra o

gráfico seguinte:
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FIGURA 2.2 PERCENTUAL DE EMPRESAS COM LOJAS
INFORMATIZADAS- .

95 96

Il2l20 Maiores l1li300Maiores I

Fonte: AC Nielsen (1997 p. 124 - 125)

Entre as 20 maiores redes de supermercados, todas têm lojas informatizadas.

Já entre as 300 maiores o percentual de empresas informatizadas é menor, mas

cresceu entre os anos de 95 e 96, atingindo 75 % do total.

Verificamos também, que a informatização está menos presente nas lojas de

menor porte.

FIGURA 2.3 PERCENTUAL DE LOJAS NÃO INFORMATIZADAS, SEGUNDO
O NÚMERO MÉDIO DE CHECK OUTS.
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Fonte: AC Nielsen em ABRAS (jul 1997 p. 96 - 100)
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Um dos motivos para a aceleração da informatização nos supermercados é a .
redução do investimento médio para informatização por check out, conforme

mostra o gráfico seguinte:

FIGURA 2.4 -INVESTIMENTO MÉDIO POR CHECK OUT - EM US$ x 1000
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Fonte: AGAS (Ago 1997 p. 14)

Segundo os supermercadistas entrevistados a informatização é um. fator de-

melhoria na qualidade de atendimento dos consumidores, particularmente na

frente de caixa, e também importante ferramenta para disponibilizar dados de

forma mais ágil e precisa, permitindo decisões com base em informações

melhores. A informatização é considerada um meio para efetiva melhoria nos

padrões de qualidade dos supermercados brasileiros.

INVESTIMENTO NOS FUNCIONÁRIOS

No final da década de 80, o supermercadista parecia estar despertando para a

importância de se investir na preparação das pessoas. Holovko (1989, p. 91)

ressaltava que muitas coisas tinham evoluído nos supermercados em termos de

equipamentos e controles, mas era necessário que as empresas passassem a

investir mais nas pessoas.
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Durante os anos 90, exemplos foram sendo constituídos por supermercados que

apresentaram esforços na melhoria das relações com seu funcionários. Almeida

(Dez 1993, p. 82 -104) mostra entrevistas com dirigentes dos supermercados

São Jorge, Roncetti, Lusitana, Pamplona e Sé ressaltando a preocupação

desses dirigentes em valorizar seus funcionários, ouvir o que eles têm a dizer e

vê-los como aliados. Segundo esses dirigentes, uma grande verdade se

esconde atrás de uma idéia simples e óbvia: só um funcionário satisfeito pode

transmitir satisfação aos clientes, sem os quais não se salvam nem o patrão

nem o empregado. Nas empresas entrevistadas estão sendo realizadas ações

como:

• Criação de grupos e associações de funcionários da empresa.

• Pesquisa para identificar necessidades e prioridade de melhoria.

• Estabelecimento de política de incentivos.

• Treinamento e desenvolvimento gerencial não só em aspectos técnicos, mas

também. pessoais, relações. humanas, comunicação no trabalho, liderança de

grupo, administração e vendas.

• Incentivo à carreira.

• Programa de benefícios, como: café da manhã, almoço e lanche no final do

dia, cesta básica, assistência médica e odontológica, seguro de vida e

transporte.

• Trabalho em equipe.

o Supermercado Roncetti informava uma redução no seu turn over entre os

anos de 1991 e 1993 de 4,5 % para 2,5 % através do programa de treinamento

e incentivos aos funcionários.

Bressler (1993, p. 106 - 108) reforça a percepção da importância de orientar

esforços para os funcionários, mostrando que o cliente é a pessoa mais

importante em um supermercado e todos devem estar motivados para aplicar
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essa idéia, mas cabe aos proprietários e gerentes estimular os funcionários para

que isso seja efetivamente posto em prática.

Apesar de percebermos um reconhecimento crescente na orientação de

esforços quanto à preparação dos funcionários, as entrevistas realizadas com

supermercadistas na Grande São Paulo indicam que ainda há um caminho a ser

percorrido. Entre os 15 supermercadistas entrevistados, apenas 10 consideram

muito importante investir em pessoal para buscar a melhoria da qualidade e a

diferenciação da loja.

Pesquisa realizada pela Indicator e Associação Paulista de Supermercados,

publicada em APAS (ma i 1997, p. 74 - 83), com 270 entrevistas em São Paulo e

Interior do Estado, mostra que o perfil dos funcionários dos supermercados, que

mais estão em contato com os clientes, como operadoras de caixas e

balconistas são predominantemente de classes C e O, na maioria com

educação em nível ginasial. Entre os entrevistados a maior parte mostra-~e

satisfeita com a profissão, como mostra o gráfico seguinte:

FIGURA 2.5 GRAU DE SATISFAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE
SUPERMERCADOS COM A SUA PROFISSÃO
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Fonte: APAS (mai 1997, p. 78)

Apesar da maior parte dos entrevistados já ter recebido algum tipo de

treinamento, os dados seguintes reforçam a percepção de ainda há muito a ser
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feito, já que 35 % dos entrevistados, nunca receberam cursos ou treinamento,

conforme mostra o gr_áficoseguinte:

FIGURA 2.6 - TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS DE
SUPERMERCADOS
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Fonte: APAS (mai 1997, p. 80)

Entre os cursos realizados, a maior parte diz respeito ao atendimento a clientes,

indicando uma preocupação do supermercadista com esse tema.

A ORIENTAÇÃO PARA A COMUNIDADE

Um indicador interessante de preocupação. em contribuir com a comunidade

pode ser obs~rv~do -âtravés de entrevistas publicadas por Sobral (1994 p. 240-

246), realizadas com dirigentes dos supermercados Irmãos Lohn, Pamplona,

Bompreço, Santa Mônica, Pão de Açúcar, Três Poderes e Mil/o's. Esses

dirigentes mostram que suas empresas estão cada vez mais sensíveis aos

problemas da comunidade atuando em aspectos como:

• Programa de educação e trabalho para menores carentes.

• Convênio com escolas para estágios remunerados para tempo parcial.

• Manutenção de orfanatos e asilos para idosos.

• Alimentos para creches.

• Bolsas de estudos para menores carentes.

• Patrocínios de atividades na comunidade.
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Para esses supermercadistas a empresa moderna deve participar do

desenvolvimento da comunidade onde está estabelecida; é Um9 contribuição

mínima que toda empresa bem sucedida deve fazer.

A NOVA GERAÇÃO COMO FATOR DE MUDANÇA

A nova geração de administradores, descendentes dos fundadores das lojas

parecem estar influenciando a mudança na administração dos supermercados

conforme mostram Sobral e Salgueiro (1994, p. 72 - 90) em entrevistas com a

nova geração de dirigentes dos supermercados Zona Sul, Mercadorama, Irmãos

Lohn, Barateiro, Jaú Serve, Pamplona, Casa Moreira, Guaió e São Jorge.

Geralmente a nova geração começa a trabalhar cedo nas lojas, mas diferente

dos fundadores estão sendo preparados também através da formação

acadêmica para dirigir os negócios. Algumas das preocupações da nova

geração são:

• qualidade e bom atendimento.

. • atender o cliente.

• implantar o comitê de clientes.

• que o cliente faça as compras da forma mais agradável possível.

• ouvir o cliente para atendê-lo melhor.

• desenvolver uma rede modelo e rentável.

• melhor preparação das pessoas.

• eficiência tecnológica, informática.

• treinamento e motivação do pessoal.

• logística.

o PROGRAMA ECR BRASIL

o programa denominado ECR (Efficient Consumer Response) ou Resposta

Eficiente ao Consumidor tem sido considerado pelos supermercadistas
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brasileiros, um importante esforço para conquistar a melhoria de qualidade nos

supermercados . No entanto, o trabalho para efetiva implantação do ECR nos

supermercados está apenas começando no Brasil. Essa nossa percepção

desenvolvida através de contatos com supermercadistas é reforçada por Dib

(1997 p. 84 - 88) e por Feijó (1997 p. 3) atual Presidente da ABRAS.

Um dos sinais marcantes de que o setor supermercadista brasileiro está

efetivamente em busca de melhoria de qualidade é o investimento que tem sido

realizado para desenvolvimento dos conceitos de ECR no Brasil. Com iniciativa

da ABRAS foi criada a Associação Movimento ECR Brasil, que é responsável

pela disseminação dos conceitos de melhoria de qualidade através do programa

ECR A Associação congrega empresas supermercadistas, fornecedores,

atacadistas e fornecedores de serviços, além de entidades de classe ligadas ao

setor.

Para. estudo e disseminação do conceito ECR, foi criado um comitê executivo

que coordena 3 -sub comitês:

Sub Comitês Principais atribuições de cada Sub Comitê
Padronização Padronização de equipamentos na cadeia de distribuição,

procurando redução de custos e eficiência.
Educação Pesquisas e disseminação de resultados, treinamento de

profissionais.
Projetos Piloto Responsável pela execução de projetos que possam servir

de exemplo para medir resultados de melhoria com a
introdução do ECR

Os coordenadores de movimento estimam que a redução de custos com a

implantação do ECR no Brasil podem chegar a US$ 3 bilhões ao ano (ABRAS,

abr 1997 p. 152), através da racionalização dos processos de produção e

distribuição.

Consideramos esse exemplo do investimento em ECR, como um importante

exemplo da busca de qualidade pelo setor supermercadista. Trata-se ao nosso

ver, de uma busca de melhoria em processos através de equipamentos,
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sistemas e métodos de trabalho, treinamento, visando a maior satisfação do

consumidor.

GERENCIAMENTO DE CATEGORIAS

Embora seja um tema que está sendo bastante discutido, os supermercadistas

ainda estão iniciando a implantação dos conceitos de Gerenciamento de

Categorias em suas lojas. Alguns varejistas estão desenvolvendo treinamento e

projetos - piloto para implantar os conceitos junto à sua equipe. Embora em

estágio inicial, entre os 15 supermercadistas entrevistados na Grande São

Paulo, 9 já estão estudando ou implantando ações baseadas nos conceitos de

Gerenciamento de Categorias.

Alguns supermercados já estão obtendo resultados efetivos com base nessa

ferramenta, conforme veremos mais adiante através de resultados obtidos em

projetos - piloto realizados em lojas ..

OS CONCEITOS DE QUALIDADE TOTAL

No início dos anos 90 os conceitos de qualidade total ainda eram considerados

relativamente pouco difundidos no comércio, mas percebiam um interesse

crescente do setor, conforme mostra Lapenna (1992, p. 176). E é nas empresas

de serviços e comércio que os métodos de qualidade total podem trazer

resultados mais evidentes justamente pela relação direta entre a gestão dos

recursos humanos, a produção do serviço e a convivência com o consumidor.

Segundo Q'Connor (1992, p. 33 - 46) o varejo com maior qualidade, que

denominou de "enxuto" é uma idéia que pode gerar uma mudança

revolucionária. Q varejo com qualidade, segundo Q'Connor deve investir em:
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• Orientação para o consumidor. O cliente satisfeito é fundamental para a

e-mpresa que busca qualidade e perspectivas de longo prazo.

• Melhoria nas relações com funcionários. Maximizando os investimentos

em treinamento através de maior eficiência e satisfação dos funcionários. As

pessoas querem se sentir importantes e poder progredir no que fazem.

• Melhoria nas relações com fornecedores. Muito dinheiro é desperdiçado

em estoques, instalações adicionais, armazenagem e custos de manipulação.

Segundo O'Connor, os varejistas têm muito a aprender com os processos

vividos pelos japoneses para a melhoria da qualidade, mas obviamente é um

esforço de longo prazo, exigindo envolvimento da alta direção.

O assunto passou a se disseminar de forma crescente entre as empresas,

despertando cada vez mais a necessidade de implantação de ações efetivas,

conforme mostra Zulzke (1993, p. 160) ao ressaltar que os supermercados

brasileiros deveriam "voltar ao zero" e dar o salto de qualidade de que tanto se

fala, sendo para isso necessário investir no treinamento deis funcionários e ouvir

os consumidores. A melhor escola para colocar em prática todos os conceitos é

o próprio dia a dia da operação de um supermercado.

Os conceitos de qualidade total têm sido amplamente discutidos no setor

através de palestras e cursos oferecidos pelas próprias Associações Regionais

conforme veremos mais adiante. Entre os 15 supermercadistas entrevistados na

Grande São Paulo, a maioria (12 entrevistados) considera muito importante a

implantação de Programas de Qualidade Total como elemento de melhoria e

diferencial competitivo para o supermercado.

Uma pesquisa realizada pelo Sebrae Nacional e publicada por Sobral (1997 p.

26), também mostra o interesse de micro e pequenas empresas varejistas em

busca da melhoria de qualidade, conforme mostra o gráfico seguinte.
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FIGURA 2.7 - TEMAS DE MAIOR INTERESSE EM MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS VAREJISTAS (Em %)
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Fonte: Sobral (1997 p. 26)

No entanto, segundo os próprios dirigentes de supermercados, ainda há muito a

ser feito. Essa percepção é reforçada pelas entrevistas realizadas, onde

verificamos que apenas 5 redes de supermercados, entre as 15 entrevistadas

tem programas de qualidade total implementados.

Segundo esses supermercadistas que já estão desenvolvendo esforços em
• ~ • ' r

busca da melhoria de qualidade, é fundamental que a loja ofereça instalações

modernas e adequadas ao seu público consumidor, funcionários bem treinados

e preparados para um bom atendimento, qualidade nos produtos que oferecem,

redução de desperdícios através de controle de quebras de perecíveis e muito

empenho para criar alternativas que satisfaçam os consumidores, diferenciando-

se da concorrência. Consideram que é um processo contínuo, sem fim, a cada

instante devem ser buscadas novas soluções e melhoria na gestão das lojas.

O ESFORÇO DAS ASSOCIAÇÕES SUPERMERCADISTAS

As Associações Regionais de Supermercados têm realizado um esforço

crescente para desenvolver o setor, colocando os dirigentes em contato com

novas tecnologias, oferecendo treinamento e procurando disseminar conceitos

de qualidade total. A seguir destacamos alguns desses esforços.
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Além do investimento na formação de grupos e disseminação dos conceitos de

ECR e Gerenciamento de Categorias, conforme abordado nos itens anteriores,

a ABRAS organiza, há mais de 20 anos, viagens de negócios com grupos de

dirigentes de supermercados que visitam a maior Convenção mundial dirigida ao

setor, organizada pelo Food Marketing Institute (FMI) nos Estados Unidos.

Durante a feira são realizadas palestras técnicas onde o supermercadista entra

em contato com o que está acontecendo de mais atual no segmento

supermercadista.

Além de frequentarem a feira, os supermercadistas visitam lojas, escolhidas por

técnicos da ABRAS, observando a forma de trabalhar dos varejistas

americanos. O que nos chama a atenção é o crescente número de participantes

nesse tipo' de evento, particularmente a partir de 1994. Embora vários fatores

possam' ter influenciando esse aumento de- participantes, consideramos que

ainda assim, o crescimento reflete o interesse dos dirigentes de supermercados

na busca de maior conhecimento e aprimoramento de seus negócios. O gráfico

seguinte mostra a evolução do número de participantes brasileiros no FMI,

através da ABRAS.

FIGURA 2.8 - NÚMERO DE PARTICIPANTES NA CONVENÇÃO DO FOOD
MARKETING INSTITUTE NOS ESTADOS UNIDOS, ATRAVÉS
DA ABRAS.
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Fonte: ABRAS
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Associação Gaúcha de Supermercados - AGAS

Segundo o Presidente da AGAS, Sr. João Carlos de Oliveira, muito se tem

falado em qualidade, como se o mencionar frequente da palavra fosse, de

repente, a solução de todos os problemas. A palavra qualidade não pode mais

ser vista como um adjetivo, mas sim como um objetivo a ser buscado; trabalhar

com qualidade significa pensar o início, o meio e o fim do processo como um

todo voltado a satisfazer o cliente. João Carlos considera que os supermercados

não podem ficar à margem desse processo, particularmente diante da crescente

concorrência internacional.

Procurando antecipar ao setor os caminhos necessários para buscar a

qualidade, a AGAS criou, no início de 1996, o Programa AGAS de Qualidade,

dando início a um trabalho para contribuir com a melhoria dos supermercados

gaúchos.

Nesse programa, a AGAScoordena o processo' constituído 'das seguintes

etapas:

- Formação de grupos de empresas supermercadistas por região.

- Encontro com dirigentes dessas empresas que recebem treinamento

diretamente de especialistas sobre Qualidade Total.

- Os supermercadistas são acompanhados por especialistas na

implantação dos programas de qualidade em suas empresas.

- Cada supermercadista em sua empresa, procura identificar os fatores

competitivos, críticos para o sucesso de seu negócio.

- Cada empresa elabora os seus projetos de melhoria de qualidade.

- Os profissionais especializados oferecem suporte técnico para que as

empresas executem os seus processos de melhoria.
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Visando dar suporte ao processo de trabalho dos supermercados em busca de

. qualidade, a AGAS lançou em 1997 um série de vídeos com os seguintes

temas:

- Qualidade Total em Atendimento

- Frios Laticínios e Congelados

- Padaria e Confeitaria

- Noções sobre Hortifrutigranjeiros

- Como formar preços de venda

Esse Programa vem conseguindo participação crescente das empresas na

região Sul do país.

Associação Paulista de Supermercados - APAS

A APAS também está investindo para oferecer melhores condições de

treinamento e qualificação do setor. NO' 10 semestre de 1996 foi adquirido o

Hotel Fazenda Castelo Branco e transformado na Escola Paulista de

Supermercados, dirigida ao treinamento de funcionários de supermercados em

todos os níveis. O programa de treinamento que vem sendo desenvolvido pela

APAS inclui uma série de cursos sobre Qualidade Total em Supermercados.

Associação Mineira de Supermercados - AMIS

A AMIS inaugurou sua nova sede em Junho de 1996, ampliando suas condições

de treinamento para o setor supermercadista. Através de profissionais

especializados, a AMIS oferece em todo o Estado de Minas Gerais,

treinamentos sobre operação de seções específicas de lojas, atendimento a

clientes e qualidade total nos supermercados.
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Associação Paranaense de Supermercados - APRAS

A exemplo do que vem sendo feito nas outras Associações citadas, a APRAS

vem realizando cursos de treinamento sobre Qualidade Total em todo o Estado

do Paraná, sob a coordenação de profissional especializado no assunto.

Os resultados obtidos pelos esforços feitos nas Associações são considerados

muito positivos pelos seus dirigentes. No entanto, segundo os próprios

dirigentes, estamos iniciando o processo com um longo caminho a ser

percorrido.

Acreditamos que nesse tópico pudemos perceber que são crescentes os

esforços dos supermercados em busca da melhoria de qualidade. Há também o

reconhecimento de que este é um processo contínuo, para o qual o setor deve

se preparar cada vez mais procurando atingir níveis inéditos de desempenho

diante de. um mercado muito competitivo. No próximo tópico vamos .estudar

alguns casos de redes de' supermercados que se destacam -peb' esforço em

busca da eficiência e produtividade.

3. ESTUDOS DE CASOS DE SUPERMERCADOS BRASILEIROS

Acreditamos que várias redes de supermercados poderiam ser citadas como

exemplo de melhoria de desempenho nos últimos anos em função de esforços

em busca de qualidade, eficiência e produtividade. No entanto, analisando os

dados de evolução de desempenho das empresas de supermercados,

divulgados através da ABRAS, as publicações dos últimos anos e através da

convivência com o setor supermercadista, escolhemos 3 exemplos de empresas

que estão realizando esforços de melhoria, utilizando conceitos associados à

filosofia de qualidade total e apresentando desempenho diferenciado. Essas

redes de lojas são:
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- Grupo Pão de Açúcar.

- Sé Supermercados.

- Supermercados São Jorge.

A seguir analisamos cada um desses casos.

3.1 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR

No final dos anos 80 e início da década de 90, o Grupo Pão de Açúcar passou

por uma das maiores crises de sua história. Com problemas familiares, uma

estrutura pesada, ineficiente e marcado pela imagem de preços altos a

empresa enfrentava difíceis problemas administrativos e de imagem no

mercado. Segundo Abílio Diniz em entrevista à ABRAS (1996 p. 102 - 114) -

nós simplesmente tinhamos perdido a eficiência a produtividade e tomamos

consciência disso .

. 'A partir desse momento, o compromisso da empresa segundo Diniz, passou a

ser com a qualidade, eficiência e produtividade. O Grupo Pão de Açúcar não

apenas sobreviveu, mas apresentou melhorias marcantes nos principais

indicadores de desempenho utilizados pelo setor. O gráfico seguinte mostra a

evolução das vendas / m2 do Grupo Pão de Açúcar, em comparação com a

média das 300 maiores empresas de supermercados:
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FIGURA 3.1.1 EVOLUÇÃO DE VENDAS EM R$/ M2 DO GRUPO PÃO DE
AÇÚCAR EM COMPARAÇÃO. COM A MÉDIA DAS 300
MAIORES EMPRESAS DE SUPERMERCADOS.

800

1200

1000

600
400
200

90 91 92 93 94 95 96

ICIPão de Açúcar • Outros I

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Pão de Açúcar 535 477 636 821 980 1082 1000

Outros 505 489 509 521 585 661 662

P. Açúcar I Outros 1.06 0.98 1.25 - 1..58 1.68 .1.64 1.51
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-
Fonte: Análise de dados do rankinq do setor supermercadista, conforme descrito na
metodologia do presente trabalho.

Verificamos que, no início dos anos 90, a venda média I m2 do Grupo Pão de

Açúcar chegava a ser inferior à média do setor. Ao longo dos anos,

particularmente a partir de 1992, é observado um ritmo mais acelerado de

crescimento das vendas / m2 do Grupo Pão de Açúcar, que atinge níveis

cerca de 50 a 60 % superiores à média das 300 maiores empresas do setor.

Vamos analisar algumas mudanças ocorridas no Grupo durante esse período

para entendermos melhor o que provocou essa melhoria de resultados.
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Redução do número de lojas

A empresa passou por uma reavaliação de desempenho de suas lojas. Do

total de 549 lojas no final dos anos 80, o Grupo Pão de Açúcar reduziu suas

lojas para 216. Foram fechadas principalmente as lojas de pequeno porte que

a empresa tinha em todo o Brasil. Foram eliminadas as lojas com as marcas

Minibox e Jumbo, passando o Grupo a atuar com as marcas Pão de Açúcar,

Pão de Açúcar Superlojas, Extra, Superbox e Eletro. O gráfico seguinte

mostra a evolução do número de lojas do Pão de Açúcar.

FIGURA 3.1.2 EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE LOJAS DO GRUPO PÃO DE
AÇÚCAR

549600
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89 90 91 92 93 94 95 96

Fonte: Análise de dados do ranking do setor supermercadista, conforme descrito na
metodologia do presente trabalho.

A redução no número de lojas, afetou temporariamente o faturamento da

empresa. No entanto, passaram a ser inauguradas novas lojas de maior porte,

levando a empresa a volumes inéditos de vendas. O gráfico seguinte mostra a

evolução das vendas do Grupo nos últimos anos.
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FIGURA 3.1.3 EVOLUÇÃO DE VENDAS DO GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
EM R$ - BILHÕES - VALOR PRESENTE 1996- -
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Fonte: Análise de dados do ranking do setor supermercadista, conforme descrito na
metodologia do presente trabalho.

Corte, concentre, simplifique

Para mudar a situação, Abílio Diniz, o principal dirigente da empresa adotou a

postura - "Corte, concentre, simplifique", conforme mostram Netz e

Castanheira (1995). Batizada de- "Palácio de Vidro" pelos próprios

funcionários, a suntuosa sede da empresa foi vendida e o escritório central

voltou a ser na Av. Brigadeiro Luiz Antônio onde funcionava a doceira que

deu início à empresa.

Juntamente com a mudança da sede, a empresa trocou a maior parte dos

seus diretores, renovando a equipe dirigente com determinada orientação de

eficiência e produtividade.

A empresa que em 1989 chegou a ter cerca de 42.800 funcionários, chegou a

reduzir sua equipe para cerca de 17.500 funcionários, conforme mostra o

gráfico seguinte.
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FIGURA 3.1.4 EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO

PÃO DE AÇÚCAR (MILHARES)
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Fonte: Análise de dados do ranking do setor supermercadista, conforme descrito na
metodologia do presente trabalho.

A redução do número de funcionários juntamente com as mudanças que se

processavam na empresa, trouxe uma melhoria na venda média por

funcionário, um indicador, também utilizado como medida de desempenho do

setor.

Podemos perceber que, particularmente a partir de 1992, ocorre uma melhoria

crescente na venda I funcionário do Grupo Pão de Açúcar em relação à média

dos outros supermercados, indicando que a empresa passava a atuar em

outro patamar de desempenho.

o gráfico seguinte mostra essa evolução em comparação com a média das

outras 300 maiores empresas de supermercados.
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FIGURA 3.1.5 EVOLUÇÃO DE VENDAS EM R$ I FUNCIONÁRIO DO GRUPO
PÃO DE AÇÚCAR EM. COMPARAÇÃO COM A MÉDIA DAS
300 MAIORES EMPRESAS DE SUPERMERCADOS. .
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IIJPão de Açúcar • Outros I

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Pão de Açúcar 9118 8123 9720 11244 12524 14362 14208

Outros 6855 7083 7562 7315 8255 9601 9994

P. Açúcar / Outros 1.33 1.15 1.29 1.54 . 1.52 1.50 1.42
- .. '

- - .. --.
Fonte: Análise de dados do ranking do setor supermercadista, conforme descrito na
metodologia do presente trabalho.

A mudança da imagem

Após a reestruturação administrativa, o Grupo Pão de Açúcar passou a

buscar a recuperação da sua imagem, conforme também mostram Netz e

Castanheira (1995). A empresa tinha clientes insatisfeitos e funcionários

desmotivados nas lojas. Conforme os dirigentes da empresa, a mudança

inicial teve dois ingredientes: 1) trazer o cliente novamente para dentro das

lojas e 2) não deixá-lo frustrado em seu retorno.

O trabalho inicial foi trabalhar nos pontos fortes da empresa, como

hortifruticolas, onde já havia qualidade e preços competitivos. A empresa

passou a dirigir esforços crescentes para a melhoria da qualidade nas lojas e
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através de campanhas na televisão, os clientes foram sendo atraídos para

voltar a comprar no Pão de Açúcar.

Os dirigentes da empresa passam a visitar as lojas com maior frequência

o envolvimento da alta direção na mudança da empresa é evidente.

Conforme declara o próprio Superintendente do Grupo Pão de Açúcar - Luis

Antônio Viana" os dirigentes da empresa passaram a frequentar as lojas,

ouvir queixas dos consumidores e muitas vezes tomar providências imediatas

para resolvê-Ias. Para resgatar a credibilidade do grupo e a motivação dos

funcionários, todos os altos executivos passaram a visitar as lojas, na maioria

das vezes de surpresa.

A orientação para a qualidade no atendimento ao consumidor

Segundo Viana, o Pão de Açúcar foi a primeira empresa do setor a contratar

uma ombudsman, Vera· Giangrande .para atender seus clientes. A empresa -

desenvolve um grande esforço de pesquisa para ouvir os clientes e atender

suas necessidades, sendo uma das empresas mais reconhecidas pelo

trabalho feito junto aos seus consumidores, conforme destacado pela APAS

(1997).

Entre maio de 1993, quando foi implantado o sistema de atendimento ao

consumidor e janeiro de 1997, foram registradas 13.220 manifestações

espontâneas de consumidores distribuídas conforme mostra o gráfico

seguinte:

7 Entrevista publicada pela Exame Vídeo - As lições da competitividade - um roteiro para se
atingir a excelência - 1994.
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FIGURA 3.1.6 MANIFESTAÇÕES ESPONTÂNEAS DE CLIENTES DO PÃO
DE AÇÚCAR
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81%

Elogios
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Fonte: APAS (1997 p. 9)

As reclamações mais comuns são:

FIGURA 3.1.7 AS RECLAMAÇÕES MAIS COMUNS

Atendimento
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9%
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13%

Produtos com
problemas

18%

Fonte: APAS (1997 p. 9)

Segundo Viana, o atendimento aos consumidores é um dos pilares para a

melhoria de qualidade do Pão de Açúcar.
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A maior orientação para os funcionários

Figueiredo (1995 p. 10) é o ombudsman interno do Pão de Açúcar, e mostra

que funcionários desmotivados, insatisfeitos, passarão para o consumidor suas

frustrações e raivas. Portanto, as empresas devem ouvir e melhorar as

condições de trabalho de seus funcionários.

Segundo Figueiredo, o consumidor está adquirindo cada vez mais o hábito de

exigir qualidade nos produtos e serviços. Para ficar em sintonia com esses

novos tempos, as empresas criaram seus serviços de atendimento a clientes.

Mas ainda deixaram de dar atenção a umas das mais importantes peças de

atendimento ao cliente - o funcionário. Os funcionários das empresas precisam

ser ouvidos.

O Grupo Pão de Açúcar criou, de maneira inédita o cargo de ombudsman

interno, que é responsável por um canal de comunicação direto com a alta·

direção da empresa. O funcionário pode ou não se identificar, mas 98-% se

identifica, mostrando a credibilidade e confiabilidade no atendimento que está

sendo dado a eles. Cerca de 70 % dos contatos realizados pelos funcionários

costumam ter soluções rápidas. Figueiredo exemplifica mostrando que algumas

vezes são coisas aparentemente simples, mas que podem ajudar muito na

rotina de trabalho. Exemplo: Um funcionário da Peixaria de uma das lojas sentia

muita friagem no chão, mesmo com botas e equipamentos apropriados. Um

pequeno tablado de madeira, de baixo custo, tornou o dia a dia desse

funcionário mais confortável.

Um dos principais pontos de reclamações dos clientes nas lojas era em relação

às operadoras de caixa. Esse é um momento crucial da compra: é hora de

pagar a conta, com risco de espera e alguns aborrecimentos. Se a operadora de

caixa está mal humorada, pode ser ainda pior. Da mesma forma que os clientes

se queixavam das operadoras, elas se queixavam de sua chefia imediata.
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Figueiredo mostra que trabalhar para solucionar esse conflito fez com que as

reclamações dos clientes se reduzissem na mesma proporção. As queixas

caíram pela metade, mostrando que com o funcionário satisfeito, o cliente é

mais bem atendido.

Com base nas queixas de clientes e manifestações dos funcionários, foram

intensificados os cursos para treinamento da equipe, particularmente no que diz

respeito ao atendimento de clientes.

Investimento em tecnologia

Os dirigentes da empresa consideram fundamental o investimento em

tecnologia. Durante o ano de 1995, foi completada a implantação da

automação comercial em todas as lojas da empresa, com equipamentos de

leitura ótica na frente de caixa, informatização da retaguarda e programas

.especialmente projetadospar~ as necessidades da empresa.

Os investimentos incluem a modernização dos centros de distribuição da

empresa e melhoria no sistema logístico com a intensificação de operações

paletizadas. O Pão de Açúcar é uma das empresas que tem investido

bastante na implantação dos conceitos de ECR e Gerenciamento de

Categorias.

Abertura de Capital

Em setembro de 1995, o Grupo Pão de Açúcar foi uma das primeiras

empresas do setor a negociar suas ações em Bolsa de Valores. Segundo

Abílio Diniz, este foi um importante passo na reestruturação da empresa,

iniciada em 1990.
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A rentabilidade do Pão de Açúcar

Conforme vimos nos pontos anteriores, a empresa investiu no seu

reposicionamento de lojas, orientação para clientes e funcionários, tecnologia

e métodos de trabalho. A busca por melhoria de qualidade tem sido uma

ênfase dos dirigentes da empresa. Os resultados parecem estar sendo

refletidos através da rentabilidade da empresa conforme mostram os gráficos

seguintes.

FIGURA 3.1.8 LUCRO LíQUIDO DO PÃO DE AÇÚCAR (EM US$ MILHÕES)
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Fonte: CO ROM Revista Exame - Edições de Maiores e Melhores de 1991 a 1997

Em 1990 o Grupo Pão de Açúcar teve um prejuízo da ordem de US$ 47

milhões. A partir de então, a rentabilidade da empresa passou a apresentar

resultados mais favoráveis, atingindo US$ 116 milhões em 1996.
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FIGURA 3.1.9 RENTABILIDADE DAS VENDAS (EM %)
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Fonte: CO ROM Revista Exame - Edições de Maiores e Melhores de 1991 a 1997

Os dados reforçam a percepção de que a empresa tem passado por uma

melhoria a partir dos anos 90, resultantes do esforço que vem sendo

desenvolvido em busca de maior eficiência e produtividade.

3.2 SE SUPERMERCAD-OS

O Sé Supermercados foi uma das primeiras empresas de supermercados o

Brasil a investir e trabalhar no aprimoramento tecnológico de suas lojas,

atendimento a clientes e funcionários, utilizando conceitos de qualidade total. A

empresa é destacada pela APAS (1997), juntamente com o Pão de Açúcar,

pelos progressos no atendimento às necessidades dos clientes e orientação

para a qualidade.

o desempenho do Sé

o gráfico seguinte mostra uma comparação das vendas por m2 do Sé

Supermercados em relação à média das outras 300 maiores empresas de

supermercados.
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FIGURA 3.2.1 EVOLUÇÃO DE VENDAS EM R$ I M2 DO SÉ
SUPERMERCADOS EM COMPARAÇÃO COM A MÉDIA DAS
300 MAIORES EMPRESAS DE SUPERMERCADOS.

90 91 92 93 94 95

IOSé .Outros I

90 91 92 93 94 95 96
Sé 976 761 865 781 908 972 988
Outros 505 489 509 521 585 661 662
Sé I Outros 1.93 1.56 1.70 1.50 1.55 1.47 1.49
Fonte: Análise de dados do rankinq do setor superrnercadista, conforme descrito na

.metodologia do presente trabalho.

É interessante observarmos que durante toda a década de 90, o Sé

Supermercados sempre apresentou um desempenho superior à média das

outras empresas. Consideramos que esse diferencial de desempenho é

reflexo do padrão operacional desenvolvido pela empresa.

A orientação da empresa em busca de qualidade já podia ser percebida nos

anos 80, quando o Sé Supermercados já apresentava desempenho

diferenciado. Já nesse período, os dirigentes da empresa mostravam

preocupação com os clientes e sua equipe. No entanto, é principalmente a

partir dos anos 90 que a maior competitividade começou a direcionar a

empresa para buscar melhoria de qualidade.

Vamos analisar algumas características do Sé Supermercados, que

direcionam a empresa em busca da qualidade ..
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Profissionalização da administração

Conforme mostra Nogueira (1992 p. 116 - 122), o Sé, em 1992 formava uma

administração enxuta e profissionalizada, preparando a empresa para uma

nova fase de crescimento. Uma das características do Sé, foi a organização

com pequeno número de níveis hierárquicos na empresa; além da Diretoria,

somente Gerentes, Encarregados e Executores. Os dirigentes são

empenhados em melhorar a qualidade e aumentar a eficiência da operação.

Número de lojas

O Sé Supermercados conta com 18 lojas em 1996, ocupando a 11a posição

no ranking nacional do setor. O gráfico seguinte mostra a evolução do número

de lojas da empresa durante os anos 90.

FIGURA 3:2.2 EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE LOJAS DO SÉ

SUPERMERCADOS
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Fonte: Análise de dados do ranking do setor supermercadista, conforme descrito na
metodologia do presente trabalho.

O crescimento da empresa pode ser verificado através dos níveis crescentes

de vendas registrados nos últimos anos, conforme mostra o gráfico seguinte.
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FIGURA 3.2.3 EVOLUÇÃO DE VENDAS DO SÉ SUPERMERCADOS

EM R$ - MILHÕES - VALOR PRESENTE 1996
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Fonte: Análise de dados do ranking do setor supermercadista, conforme descrito na
metodologia do presente trabalho.

A evolução do Sé Supermercados no setor pode ser também percebida pelo

seu crescimento no Ranking das empresas supermercadistas. Em 1990, o Sé

ocupava a 16a posição, subindo para 110 em 1996.

Produtividade por funcionário

A empresa tem cerca de 4 mil funcionários em 1996. No início da década,

com 11 lojas, a empresa tinha cerca de 3,8 mil funcionários. A abertura de

mais 7 lojas até 1996, implicou em um aumento pequeno no número de

funcionários, podendo refletir um aumento de produtividade. O gráfico

seguinte mostra a evolução do número de funcionários da empresa.
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FIGURA 3.2.4 EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DO SÉ
SUPERME~CApOS (MILHAR~S)

4

3,5
3

2,5

3,8 4'
3,53,3 3,33,2

2
1,5

0,5
0+-~~--~~~-4--~~-+~=~L-+-~~--~~~-4--~~~

90 91 92 93 94 95

4

96

Fonte: Análise de dados do ranking do setor supermercadista, conforme descrito na
metodologia do presente trabalho.

No entanto, observarmos que, embora a empresa mostre níveis elevados de

venda I m2 em relação às outras empresas do setor, o indicador de venda

por funcionário é bastante semelhante ao registrado entre as outras

empresas, conforme mostra o gráfico seguinte.

FIGURA 3.2.5 EVOLUçAo DE VENDAS EM-R$ I FUNCIONÁHIO DO SÉ
SUPERMERCADOS EM COMPARAÇÃO COM A MÉDIA DAS
300 MAIORES EMPRESAS DE SUPERMERCADOS.
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Sé 6661 6640 8025 8109 9072 9407 10307
Outros 6855 7083 7562 7315 8255 9601 9994
Sé I Outros 0.97 0.94 1.06 1.11 1.10 0.98 1.03

Fonte: Análise de dados do ranking do setor supermercadista, conforme descrito na
metodologia do presente trabalho.
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Qualidade no atendimento ao consumidor

Conforme mostra Igor Holovko - Diretor de Recursos Humanos do Sé

Supermercados, a empresa dedica forte atenção ao consumidor. O esforço

maior nessa direção surgiu principalmente a partir de 1993. Holovko

acompanha diretamente todo o trabalho para ouvir os consumidores e

funcionários e busca implementar melhorias para satisfação dos clientes.

Segundo ele, a idéia de aprender com os clientes é muito importante.

O Sé é um dos pioneiros no Brasil a realizar comitês de clientes e urnas de

sugestões em todas as suas lojas. A empresa também tem o "cliente secreto",

são pessoas que recebem um check list e vão fazer observações em todo o

atendimento, visitando inclusive a concorrência para fazer comparações. O

cliente é considerado uma fonte muito importante de informações.

FIGURA 3.2.6 MANIFESTAÇÕES ESPONTÂNEAS DE CLIENTES DO SÉ

SUPERMERCADOS - 1996
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Fonte: APAS (1997 p. 9)

As opiniões dos clientes foram obtidas através de cartas, caixas de

sugestões, telefone e balcão de atendimento nas lojas.
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o envolvimento dos funcionários

Holovko percebe a qualidade e produtividade como um estado de espírito que

deve estar dentro de toda a empresa - é o sentimento que está dentro de

todos de fazer melhor aquilo que se faz hoje; fazer melhor, aperfeiçoar.

Segundo Holovko, a qualidade exige uma mudança na forma como lidamos

com os funcionários. O funcionário deve começar a participar com a sua

inteligência na solução dos problemas que acontecem no dia a dia. Não basta

dizer que precisamos melhorar, é preciso mudar o jeito de administrar as

pessoas, se envolver com elas e diminuir a distância que separa os dirigentes

dos funcionários.

Não só o cliente é considerado uma fonte importante de informações e

caminhos para o aprimoramento, mas também os funcionários. Todo mundo

pensa que sabe tudo, mas o fato é que as coisas acontecem n~ dia a dia e

mudam constantemente. A partir . de' 1994, o Sé tem realizado trabalhos

através dos times de qualidade, que são grupos formados por pessoas de

setores diferentes que se reúnem para discutir problemas dos funcionários e

clientes.

Essas reuniões trazem bons resultados como, por exemplo, mostram que

muitas vezes o gerente estava lá e não sabia de um problema existente há

muito tempo na loja. As reuniões geram também resultados específicos, como

certa vez em que o açougueiro durante a reunião, deu uma sugestão simples

que resolveu o problema.

Cada reunião dos times de qualidade é feita com cerca de 10 funcionários.

Depois de cerca de 2 horas de conversa, todos estão orgulhosos do trabalho

que realizam. Todos ficam cada vez mais empenhados em buscar as

soluções em equipe.
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Acompanhando todo o trabalho é desenvolvido um intenso programa de

treinamento com a equipe, motivando para a melhoria da qualidade e

atendimento dos clientes.

A empresa investe periodicamente na realização de pesquisas motivacionais

com a sua equipe para avaliar o grau de satisfação no trabalho, registrando

expressivas melhorias na satisfação da equipe.

Investimento em tecnologia

A exemplo do que vem ocorrendo no setor, desde 1993 o Sé tem lojas

informatizadas, tanto na frente de caixa como na retaguarda. Com os

computadores interligados em rede, a emissão de pedidos é feita

eletronicamente.

A rentabilidade dó Sé Supermercados

Conforme vimos anteriormente, o Sé Supermercados tem se caracterizado

pela busca de melhoria em tecnologia, atendimento aos clientes, participação

e treinamento dos funcionários. O gráfico seguinte mostra a rentabilidade da

empresa ao longo dos últimos anos.
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FIGURA 3.2.7 LUCRO LíQUIDO DO SÉ SUPERMERCADOS
(EM US$ MILHÕES).
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Fonte: CD ROM Revista Exame - Edições de Maiores e Melhores de 1991 a 1997

Verificamos que a partir de 1992, a empresa passou a apresentar melhor

rentabilidade, período em que foram feitos maiores investimentos em

tecnologia, com a informatização das lojas, administração enxuta, maior

orientação para ouvir o ctíente e a implantação dos times de qualidade nas
. . - .

lojas. Acreditamos que esses fatores exerceram uma contribuição para a

melhoria de desempenho da empresa.

FIGURA 3.2.8 - LUCRO LíQUIDO SOBRE VENDAS DO SÉ
SUPERMERCADOS (EM %)
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Fonte: CD ROM Revista Exame - Edições de Maiores e Melhores de 1991 a 1997
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Consideramos que o exemplo do Sé Supermercados reforça a percepção de

melhoria de resultados e diferenciação de desempenho associados aos esforços -

de aprimoramento da qualidade, eficiência e produtividade. No próximo tópico

vamos analisar uma rede com 5 lojas, que vem apresentando melhoria de

desempenho nos últimos anos - os Supermercados São Jorge.

3.3 SUPERMERCADOS SÃO JORGE

Analisando as publicações do setor supermercadista e os dados de

desempenho dos Supermercados São Jorge, consideramos que esse é um bom

exemplo de uma rede de porte médio, classificada em 520 lugar no ranking dos

supermercados, mas com um trabalho orientado para a melhoria de qualidade,

fazendo com que seus indicadores de desempenho chamem a atenção.

o desempenho dos Supermercados São Jorge

o gráfico seguinte mostra uma comparação das vendas por m2 do

Supermercado São Jorge em relação à média das outras 300 maiores empresas

de supermercados.
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FIGURA 3.3.1 - EVOLUÇÃO DE VENDAS EM R$ I M2 DO SÃO JORGE EM
~COMPARAÇÃO COM A MÉDIA.DAS 300 MAIORES
EMPRESAS DE SUPERMERCADOS.
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São Jorge 777 883 989 1191 1264 1365 1625
Outros 505 489 509 521 585 661 662
São Jorge I Outros 1.54 1.81 1.94 2.29 2.16 2.07 2.45

, .
Fonte: Analise de dados do rankinq do setor superrnercadista, conforme descrito na
metodologia do presente trabalho. .

Desde o início da década de 90, os Supermercados São Jorge apresentam

um desempenho crescente das vendas I m2, assumindo uma posição bem

superior à média dos outros supermercados. Os dirigentes dos

Supermercados São Jorge mostram uma clara orientação para a melhoria de

qualidade das lojas, orientação para os clientes e funcionários, desenvolvendo

trabalhos pioneiros nesse sentido, conforme veremos mais adiante.

A família profissionalizada

Com a primeira loja inaugurada pelo seu fundador, Francisco Rodrigues Filho,

em 1967, a empresa é atualmente dirigida pelos seus 3 filhos, que desde cedo

começaram a trabalhar com o pai, conhecendo todos os setores da loja.

Todos os filhos além da vivência do dia a dia da loja, tem formação

universitária e pós graduação em marketing, o que vem contribuindo para a
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modernização da empresa, sempre respeitando os fundamentos do seu

fundador. Os irmãos ocupam cargos de direção na empresa, ressaltandoa

importância da postura profissional na condução dos negócios.

Número de lojas

Durante toda a década de 90, os Supermercados São Jorge trabalham com 5

lojas situadas na cidade de São Paulo. O mais interessante é observar que

com as mesmas lojas, a empresa subiu 14 posições no ranking de

supermercados, sem abrir uma nova loja. O gráfico seguinte mostra a posição

dos Supermercados São Jorge no ranking da ABRAS, desde 1990.

FIGURA 3.3.2 MELHORIA DA POSiÇÃO DOS SUPERMERCADOS SÃO

JORGE NO RANKING DO SETOR
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Fonte: Análise de dados do ranking do setor supermercadista, conforme descrito na
metodologia do presente trabalho.

O crescimento da empresa pode ser verificado através dos níveis crescentes

de vendas registrados nos últimos anos, conforme mostra o gráfico seguinte.
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FIGURA 3.3.3 EVOLUÇÃO DE VENDAS DOS SUPERMERCADOS

SÃO jORGE EM R$ - MILHÕES - VALOR PRESENTE 1996
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Fonte: Análise de dados do ranking do setor supermercadista, conforme descrito na
metodologia do presente trabalho.

Durante esses anos, os Supermercados São Jorge apresentam contínuo

crescimento das vendas .

.Produtividade por funcionário.

A empresa tem cerca de 700 funcionários em 1996. No início da década, com

as mesmas 5 lojas, a empresa tinha cerca de 540 funcionários. O aumento do

número de funcionários esteve associado ao crescimento das vendas e das

áreas dedicadas a produtos perecíveis, um esforço dirigido ao atendimento

das necessidades dos consumidores atuais. O gráfico seguinte mostra a

evolução do número de funcionários da empresa.
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FIGURA 3.3.4 EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DOS
SUPERMERCADOS SÃO JORGE
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Fonte: Análise de dados do ranking do setor supermercadista, conforme descrito na
metodologia do presente trabalho.

o crescimento das vendas I m2 é acompanhado pela maior produtividade da

equipe, conforme mostra o gráfico seguinte.

FIGURA 3.3.5 EVOLUÇÃO DE VENDAS EM R$ I FUNCIONÁRIO DO SÃO
JORGE EM COMPARAÇÃO COM A MÉDIA DAS 300
MAIORES EMPRESAS DE SUPERMERCADOS.
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90 91 92 93 94 95 96
São Jorge 8484 8810 9817 9056 11300 11213 12282
Outros 6855 7083 7562 7315 8255 9601 9994
São Jorge I Outros 1.24 1.24 1.30 1.24 1.37 1.17 1.23
Fonte: Análise de dados do rankinq do setor superrnercadista, conforme descrito na
metodologia do presente trabalho.
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A participação dos funcionários

Visando uma melhoria no relacionamento e desempenho dos funcionários, a

empresa criou no início dos anos 90 a Associação dos Funcionários. O

objetivo de melhorar o ambiente de trabalho e resolver os problemas juntos foi

atingido, a direção passou a conhecer melhor as necessidades de sua equipe.

O primeiro passo foi realizar uma pesquisa junto aos funcionários, procurando

identificar seus principais problemas e prioridades. Diante das necessidades

da equipe, os dirigentes desenvolveram todos os esforços para que as

solicitações fossem atendidas.

A confiança aumentou à medida que os dirigentes passaram a partilhar ainda

mais as informações e dados de desempenho com os funcionários. Através

de um relacionamento mais aberto tornou-se possível identificar junto à

própria .equipe, quais esforços seriam necessários para redução de

. desperdícios e' aumento de produtividade, refletindo-se em' benefícios para

todos - empresa, funcionários e clientes.

Segundo os dirigentes houve uma melhoria nas relações entre os dirigentes,

funcionários e naturalmente no atendimento dos clientes.

Investimento em tecnologia

Durante os anos de 94 e 95, as lojas da empresa foram informatizadas,

proporcionando maior eficiência na gestão dos dados e no atendimento ao

consumidor.

Embora não disponhamos de dados de rentabilidade dos Supermercados São

Jorge, as informações disponíveis deixam claro a melhoria de desempenho da

empresa durante os últimos anos, consequência de maior integração da equipe,
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melhor atendimento aos consumidores, investimentos em tecnologia e

aprimoramento das lojas.

3.4 ALGUNS PONTOS COMUNS NAS EMPRESAS ANALISADAS

Conforme abordamos durante a revisão bibliográfica, Campos (1992 p. 5)

sintetiza os pilares das melhoria de qualidade em 3 elementos básicos:

Hardware - Máquinas e equipamentos.

Software - Métodos de trabalho, ou a maneira de fazer as coisas.

Humanware - Ser humano, ou seja, funcionários e consumidores.

Nas 3 empresas analisadas, podemos destacar alguns pontos comuns, como:

Hardware - Todas têm investido em tecnologia como por exemplo, a

informatização das lojas. Particularmente o Pão de Açúcar passou .por um.

reposicionamento geral das suas lojas, implicando no fechamento da maior

parte delas e reforma das que permaneceram.

Software - A própria reformulação do hardware, com a informatização e

enxugamento das estruturas administrativas destacadas principalmente no Pão

de Açúcar e Sé, tornam implícita a reformulação dos sistemas e métodos de

trabalho em busca de maior eficiência.

Humanware - A orientação para a melhoria das relações e participação dos

funcionários e também para melhor atendimento dos clientes é um dos pontos

evidentes nos esforços das 3 empresas analisadas.

Acreditamos que essas considerações tornam claro o esforço dos dirigentes das

3 redes de lojas em busca da melhoria de qualidade, bem como os resultados

obtidos. Aparentemente sem a mesma intensidade, essas empresas brasileiras
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adotam uma postura que pode ser associada ao exemplo do trabalho de Stew

leonard em busca da excelência. No próximo tópico, vamos analisar

informações obtidas junto ao consumidor, procurando verificar o seu grau de

satisfação em relação aos supermercados.

4. A PERCEPÇÃO DOS CONSUMIDORES EM RELAÇÃO À QUALIDADE
NOS SUPERMERCADOS

Os resultados apresentados nesse tópico estão baseados em Discussões em

Grupo realizadas com clientes de supermercados, pesquisas domiciliares com

consumidores realizadas pela Francisco Rojo Marketing de Alimentos,

entrevistas em profundidade com dirigentes de supermercados na Grande São

Paulo e pesquisa publicada pela ABRAS sobre o comportamento do consumidor

em supermercados. Queremos ressaltar que os dados apresentados nesse

tópico buscam uma generalização em relação ao setor supermercadista.

4.1 ATRIBUTOS CONS1DERADOS NA ESCOLHA DOS SUPERMERCADOS- ~.. ... .

O quadro seguinte mostra os atributos mais citados pelos consumidores para a

escolha dos supermercados onde faz suas compras. Para o levantamento

dessas informações, foi solicitado a cada consumidora, que citasse os 3

atributos mais importantes para escolha do supermercado onde faz as suas

compras.

FIGURA 4.1.1 - ATRIBUTOS PARA ESCOLHA DO LOCAL DE COMPRAS

Atributos Classe AlB Classe CID Total
Preços, ofertas e promoções 25% 28% 27%

Atendimento 17% 19% 18%
Qualidade I Hig Limp 18% 17% 17%

Variedade 11% 10% 10%
Crédito 9% 7% 8%

Rapidez no caixa 8% 7% 7%
Perecíveis 5% 8% 7%

Outros 7% 4% 6%
Fonte: Francisco ROJoMarketinq de Alimentos - Base = 1400 entrevistas nos Estados

de São Paulo, Paraná e Minas Gerais.
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o gráfico seguinte permite melhor visualização da importância -dos atributos -

para o total de consumidoras entrevistadas.

FIGURA 4.1.2 - ATRIBUTOS PARA ESCOLHA DO LOCAL DE COMPRAS

BASE: TOTAL DE CONSUMIDORAS ENTREVISTADAS
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Fonte: Francisco Rojo Marketing de Alimentos - Base = 1400 entrevistas nos Estados
de São Paulo, Paraná e Minas Gerais.

Uma vez identificados os atributos mais importantes, é solicitado à consumidora,

que faça uma avaliação desses atributos para cada supermercado que costuma
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frequentar. Cabe ressaltar que geralmente uma consumidora frequenta pelo

menos 'dois supermercados diferentes para abastecer sua casa.

o quadro seguinte mostra o percentual de consumidoras que classifica os

supermercados onde faz suas compras como excelente em cada um dos

principais atributos.

FIGURA 4.1.3 PERCENTUAL DE CONSUMIDORAS QUE CLASSIFICA O

SUPERMERCADO ONDE FAZ COMPRAS COMO EXCELENTE

Classe AIS Classe CID Total
Preço, ofertas 13 % 21 % 17 %
Atendimento 47 % 58 % 53 %
Qualidade 45 % 56 % 51 %
Variedade 24 % 32 % 28%
Crédito 53 % 51 % 52%
Frente de Caixa 22 % 30 % 27 %
Perecíveis 30 % 39 % 35%-
Outros'

..
34% 42% 38%'. - .. '-.

Fonte: Francisco ROJoMarketinq de Alimentos - Base = 1400 entrevistas nos Estados
de São Paulo, Paraná e Minas Gerais.

O gráfico seguinte permite melhor visualização do percentual de consumidoras

que considera cada atributo como excelente nas lojas que frequenta.
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FIGURA 4.1.4 PERCENTUAL DE CONSUMIDORAS QUE CLASSIFICA O
SUPERMERCADO ONDE FAZ COMPRAS C9MO EXGELENJE

IOClasse AlS .Classe CID OTotal I

o 10 20 30 40 50 60

Outros

Preços, ofertas

Atendimento

Qualidade

Variedade

Crédito

Frente de Caixa

Perecíveis

Fonte: Francisco Rojo Marketing de Alimentos - Base = 1400 entrevistas nos Estados
de São Paulo, Paraná e Minas Gerais.

É interessante ressaltarmos que as consumidoras de classe C/O mostram-se

mais satisfeitas do que as consumidoras de classe A/B quanto aos

supermercados que fazem suas compras. Através das discussões em grupo,

percebemos que parece haver maior aceitação desse segmento em relação ao

que os supermercados oferecem; isso em parte ocorre porque as consumidoras
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de classe C/O tem menos referencial de lojas com qualidade elevada. Por

exemplo, é maior a incidência de consumidoras de classe AIS que conhecem

lojas no exterior, com padrão operacional considerado melhor.

A importância dos Preços competitivos

Conforme podemos perceber, os preços baixos, ofertas e promoções são o

principal atributo destacado tanto pelos consumidores de classe AIS como de

classe C/O. Esses dados correspondem à percepção dos supermercadistas

entrevistados na Grande São Paulo, que destacam o preço como principal fator

de atração dos consumidores.

Através das discussões em grupo, podemos perceber que as consumidoras

realmente dão muito importância ao preço, mas o supermercado não será capaz

de reter seus clientes se, além do preço competitivo, não oferecer bom

atendimento, . qualidade, hiqiene, limpeza e variedade. Com o mercado

competitivo, além de preços baixos, os supermercados estão oferecendo mais

qualidade e serviços, dessa forma, o cliente irá escolher aquele que lhe

proporcionar maior valor.

Assim como também consideram os supermercadistas, o cliente raramente está

satisfeito com os preços do supermercado - quanto mais baixo melhor. Isso está

refletido no fato de apenas 17 % das consumidoras considerarem excelentes os

preços das lojas que frequentam. As consumidoras consideram que ainda é

muito importante comparar preços entre os supermercados, apesar da

estabilidade econômica.

Obviamente o supermercado sempre deverá procurar ser competitivo em

preços, uma vez que essa variável é importante para os consumidores. No

entanto, acreditamos que essa competitividade deve ser consequência da

eficiência e produtividade, conforme vimos através da Reação em Cadeia de
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Deming. Assim, o supermercado pode ser competitivo, sem necessariamente

sacrificar cada vez mais suas margens de lucro.

Atendimento

o atendimento aparece como segundo atributo mais importante, praticamente

com a mesma frequência que a qualidade. Essa percepção também

corresponde ao manifestado pelos supermercadistas que consideram o

atendimento a variável mais importante, após o preço. O atendimento é

percebido pelos próprios supermercadistas, como fator de atração e

principalmente de fidelização do consumidor. Para os supermercadistas é

fundamental que o cliente sinta que foi atendido com cordialidade e eficiência

durante as suas compras na loja.

Podemos perceber, através das discussões em grupo, que as consumidoras

realmente dão bastante. importância ao atendimento no supermercados.
. . .. .'

Curiosamente,· a consumidora de classe C/D- dá ao atendimento tanta

importância ou até mais do que as de classe AlB. Para as consumidoras de

classe CID é forte o sentido de que ela "está pagando pelo que está comprando"

e por isso quer ser respeitada e bem atendida.

Durante a maior parte do tempo durante as compras em um supermercado, a

consumidora tem pouco contato pessoal com os funcionários, a não ser quando

o açougue tem atendimento pessoal, na compra de frios, frutas e principalmente

na frente de caixa, momento de pagar. Assim, muito da imagem do atendimento

pessoal é atribuído ao pessoal da frente de caixa e ressaltam as consumidoras -

muitos supermercados tem pessoal despreparado nessa função.

Do total das consumidoras, 53 % consideram excelente o atendimento nos

supermercados que frequenta, mas deixam claro que é preciso continuar a

melhorar o padrão, demonstrando um grau crescente de exigência. Podemos
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considerar, que existe muita oportunidade para melhoria no atendimento,

buscando maior satisfação de quase metade das pessoas que não consideram

o atendimento excelente.

Pesquisa realizada pelo The Marketing Group (ABRAS, jul 1996 p. 80 - 86)

também demonstra que apesar da percepção de melhoria no atendimento após

o Plano Real, os consumidores ainda consideram que este é um atributo que

precisa ser aprimorado.

Qualidade

Também é uma variável importante, assim como o atendimento. Durante as

discussões em grupo, as consumidoras demonstram que a imagem de

qualidade da loja está associada principalmente a dois fatores:

- padrão arquitetônico e tecnológico do supermercado,

- 'produtos perecíveis.

A loja moderna reforça a percepção que a consumidora tem em relação à

qualidade do supermercado. No entanto, é através dos produtos perecíveis que

as consumidoras constituem grande parte da sua percepção em relação à

qualidade da loja. Os produtos industrializados, como por exemplo os enlatados,

são iguais em todos os supermercados, mas quando a cliente compara a

qualidade de uma fruta ou verdura, identifica mais facilmente as diferenças de

qualidade entre lojas concorrentes. Dessa forma, ressaltam as consumidoras - o

supermercado precisa cuidar muito bem da exposição e qualidade dos produtos

perecíveis.

A qualidade das lojas frequentadas é considerada excelente por 51 % das

consumidoras. Quando consideramos a avaliação dos perecíveis, verificamos

que esse percentual cai para 35 %, demonstrando que muitos consumidores

mostram-se menos satisfeitos com os supermercados. Nas discussões em
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grupo as consumidoras são ainda mais críticas, deixando claro que muitos

detalhes precisam ser aprimorados nas lojas.' que vão desde a limpeza em

banheiros para clientes, pias na loja para lavar as mãos após o manuseio de

frutas e verduras, até pisos e equipamentos mal conservados.

Variedade

Para muitas consumidoras, a variedade é também um fator de diferenciação

importante para a escolha do supermercado. Os supermercadistas reconhecem

a importância dessa variável, e consideram que demonstram isso à medida que

estão procurando aplicar cada vez mais o conceito de gerenciamento de

categorias nas suas lojas. Para o varejista, a gestão da variedade pode ter forte

impacto no seu investimento e giro de estoques, afetando diretamente a

rentabilidade da loja.

As consumidoras, mesmo de classe CID, demonstram que gostam de .çomprar

determinadas marcas quê reconhecem em - função da qualidade. Podemos

perceber em todas as reuniões com consumidoras que, tão importante quanto a

definição da variedade para a loja, é a constância da presença dos produtos no

ponto de venda. Demonstram muita irritação quando não encontram

determinados produtos que estão habituadas a comprar.

A variedade é considerada excelente por apenas 28 % das consumidoras,

apesar de destacarem que a maior abertura para produtos importados trouxe

mais alternativas para as suas compras. Essa constatação também é verificada

pela pesquisa do The Marketing Group, mostrando que a variedade é um dos

atributos que melhorou bastante a partir da entrada de produtos importados.

Entre as consumidoras de classe mais alta, apenas 24 % consideram excelente

a variedade dos supermercados que frequentam. Grande parte da fraca

avaliação da variedade nas lojas parece estar associado à falta de constância
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de produtos considerados importantes. A consumidora experimenta um novo

produto, gosta, e na próxima compra não o encontra mais, reforçando a

sensação de falta.

Crédito

Sem dúvida o crédito através de cheques pré datados e cartões atrai o

consumidor. No entanto, uma vez que quase todos os supermercados estão

oferecendo alguma forma de crédito, isso tem representado um diferencial

competitivo relativamente pequeno. Para as consumidoras é claro que se o

supermercado oferecer prazo e facilidade de pagamento é melhor, mas segundo

elas - não é o aspecto mais importante.

Entre as consumidoras, 52 % consideram que as alternativas de crédito

oferecidas pelos supermercados atendem plenamente suas expectativas, mas

mesmo as mais satisfeitas' demonstram que - quanto mais prazo melhor.

Para o supermercadista, o crédito é considerado um mal necessário - se a

concorrência oferece prazo, não podemos ficar muito atrás, mas aumenta o

risco devido à inadimplência.

Rapidez no caixa

Também associada à imagem de atendimento da loja, a rapidez para pagar as

compras parece ser um ponto de estrangulamento nos supermercados. Apesar

da informatização, para muitas consumidoras esse ainda é o pior momento da

loja - é hora de pagar e ainda ter que esperar na fila.

Apenas 27 % das consumidoras considera excelente a frente de caixa nas lojas

que frequenta. A pesquisa do The Marketing Group também reforça a baixa

satisfação das consumidoras nesse atributo.

"
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As discussões em grupo deixam clara a insatisfação e necessidade de melhoria

nos processos e atendimento na frente de caixa. Queixas como falta de troco,

demora para passar o produto, falta de cuidado no manuseio das compras e

mau humor da operadora de caixa são comuns entre as consumidoras. Uma

das principais queixas ocorre quando existem grandes filas e alguns caixas

estão fechados, o que é percebido como total falta de respeito ao cliente.

Perecíveis

Como vimos anteriormente, os perecíveis muito contribuem para formar a

imagem de qualidade do supermercado. As consumidoras demonstram que

esse atributo deverá ser cada vez mais importante como fator de diferenciação

da loja.

Apesar dos investimentos crescentes feitos pelos supermercados para
. - ~ ..-

ampliação e melhoria 'das seções perecíveis, as avaliações 'das consumidores

demonstram que ainda há muito a percorrer; apenas 35 % consideram

excelentes as seções perecíveis das lojas que frequentam.

As principais causas de insatisfação estão associadas a aspectos como:

Açougue:

Filas (quando a loja vende com serviço de atendimento)

Embalagens com sangue (Auto serviço)

Cortes inadequados

Odor no açougue

Falta de higiene

Variedade inadequada nas embalagens auto serviço
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Frutas e verduras:

Verduras com aparência ruim

Poucas balanças para pesagem

Falta de cortesia no atendimento (pesagem)

Falta de padrão nos produtos - variação de qualidade na mesma

banca

Frios e Laticínios

Produtos com pouco tempo para vencer a validade

Má conservação de produtos refrigerados

Padaria

Necessidade de maior variedade, principalmente na confeitaria.

Falta de qualidade na apresentação dos produtos.

Através das discussões em grupo, podemos perceber que existem muitas

necessidades de melhoria nas seções perecíveis dos supermercados. No

entanto, as consumidoras ressaltam que, principalmente entre as grandes lojas,

há uma qualidade crescente nessas seções, tornando-se muito atraentes e,

para muitas, a principal opção como local de compra.

De qualquer forma, se analisarmos o setor supermercadista de maneira mais

geral verificamos que muito das compras de perecíveis ainda é feita fora dos

supermercados, em açougues, feiras, sacolões e padarias, conforme mostra o

quadro seguinte.

~I
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FIGURA 4.1.5 - PARTICIPAÇÃO DOS SUPERMERCADOS, POR SEÇÃO,
NAS COMPRAS DAS CONSUMIDORAS_

Seções AJ8 CID Total
Mercearia 93% 92% 91%

Carnes e Aves 57% 53% 55%
Frios e Laticínios 90% 88% 89%
Frutas e Verduras 49% 42% 45%

Bazar 76% 75% 75%
Padaria 31% 25% 28%

Fonte: Francisco Rojo Marketing de Alimentos - Base = 1400 entrevistas nos Estados
de São Paulo, Paraná e Minas Gerais.

o gráfico seguinte permite melhor visualização dos dados de participação dos

supermercados nas compras das consumidoras, por seção.

FIGURA 4.1.6 - PARTICIPAÇÃO DOS SUPERMERCADOS, POR SEÇÃO,
NAS COMPRAS DAS CONSUMIDORAS

!Illl]Classe A/B IlIICI.as_seCID DTotal !
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Fonte: Francisco Rojo Marketing de Alimentos - Base = 1400 entrevistas nos Estados
de São Paulo, Paraná e Minas Gerais.
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Nos produtos de mercearia (91 %), frios e laticínios (89 %) e bazar (75 %) os

supermercados mostram uma forte participação como local de compras para as

consumidoras. No entanto, nas seções perecíveis como Carnes e Aves (55 %),

Frutas e Verduras (45 %) e Padaria (28 %), os supermercados ainda tem

participação relativamente baixa. O desenvolvimento dessas seções ainda

representa uma oportunidade de crescimento para muitos supermercados. São

seções que comercializam produtos comprados frequentemente, podendo criar

maior fluxo de clientes para os supermercados. As consumidoras deixam claro

que uma das principais dificuldades encontradas, principalmente pelas lojas de

porte médio e pequeno, é a qualidade dos produtos.

Nas discussões em grupo podemos claramente perceber que os supermercados

tem melhorado as seções perecíveis, atendendo uma solicitação crescente das

consumidoras. Para elas, é importante poder fazer a totalidade das suas

compras ef!1 um mesmo local. Assim, à medida que os supermercados forem

aprimorando as seções perecíveis, deverão conquistar maior fatia de mercado

nesses segmentos.

Visando oferecer alguma contribuição para o direcionamento de esforços nesse

sentido, apresentamos no quadro seguinte, o percentual de consumidoras que

considera excelente as seções perecíveis dos supermercados que frequenta.

FIGURA 4.1.7 - PERCENTUAL DE CONSUMIDORAS QUE CONSIDERA
EXCELENTE AS SEÇÕES PERECíVEIS DOS
SUPERMERCADOS ONDE FAZ COMPRAS.

Seções Classe AiS Classe CID Total
Açougue 26 34 30
Frutas e Verd 22 34 28
Frios e Latic 33 39 37
Padaria 37 50 44
Fonte: Francisco ROJoMarketmg de Alimentos - Base = 1400 entrevistas nos Estados
de São Paulo, Paraná e Minas Gerais.
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o gráfico seguinte ilustra esses dados.

FIGURA 4.1.8 - PERCENTUAL DE CONSUMIDORAS QUE CONSIDERA
EXCELENTE AS SEÇÕES PERECíVEIS DOS
SUPERMERCADOS ONDE FAZ COMPRAS.

Im Classe AlB II1IIClasse CID O Total I
o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Padaria 50

Carnes e Aves

Frutas e
Verduras

Frios e
Laticínios

Fonte: Francisco Rojo Marketing de Alimentos - Base = 1400 entrevistas nos Estados
de São Paulo, Paraná e Minas Gerais.

Também aqui podemos verificar que o grau de satisfação das classes CID com

as seções perecíveis dos supermercados é maior do que os de clientes de

classes AlB. Os dados também reforçam a percepção de que existe espaço

para melhoria da imagem das seções perecíveis junto aos clientes das lojas.

4.2 OPORTUNIDADES PARA MELHORIA DOS SUPERMERCADOS

Nas empresas analisadas no estudo de casos, pudemos perceber que existem

núcleos de excelência entre os supermercados. Através das informações
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apresentadas sobre as tendências do setor, também pudemos perceber que de

maneira geral existe um movimento dos supermercadistas em busca de

aprimoramento do seu negócio. A própria competitividade torna esse esforço

uma condição indispensável para a sobrevivência a longo prazo.

Durante as discussões em grupo, também pudemos perceber claramente que

existe um reconhecimento das consumidoras, no sentido de que os

supermercados têm melhorado seus serviços e sua qualidade.

No entanto, as informações apresentadas sobre como os consumidores

percebem os supermercados onde fazem suas compras, tornam claro que

existe a necessidade e muitas oportunidades para que o setor se desenvolva

em direção à melhoria de qualidade, eficiência e produtividade.

5. UM MÉTODO PARA IMPLANTAÇÃO DA FILOSOFIA DE

ADM.INISTRAÇÃO PARA A QUALIDADE TOTAL NOS SUPERMERCADOS

Procurando contribuir para que o setor supermercadista possa dirigir seus

esforços em busca de qualidade, eficiência e produtividade, propomos uma

metodologia que tem por objetivo a implantação da filosofia de administração

para a qualidade total em empresas de supermercado. Alguns exemplos são

apresentados, ilustrando resultados obtidos através da execução dessa

metodologia em supermercados.

5.1 O PROCESSO PARA IMPLANTAÇÃO DA FILOSOFIA DE

ADMINISTRAÇÃO PARA A QUALIDADE TOTAL NOS

SUPERMERCADOS

Com base nos conceitos apresentados na revisão bibliográfica e em
experiências realizadas através da participação como consultor em processos
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de implantação da filosofia de administração para a qualidade total em
supermercados, elaboramos' um método, cujas etapas apresentamos a seguir.

Como pudemos perceber através dos conceitos e experiências discutidos nos
tópicos anteriores, para que se alcance a excelência nos negócios é preciso um
processo de educação orientado para a qualidade. Para o melhoramento da
qualidade, concluímos através dos conceitos de Juran, que é importante a
evolução projeto a projeto, constituindo exemplos de sucesso que motivem a
equipe e a empresa em direção à melhoria de qualidade.

Dessa forma, propomos um processo de trabalho que tem por objetivo implantar
os conceitos de qualidade total no supermercado, ao mesmo tempo em que são
constituídos projetos para servir de exemplo e motivação para as equipes. O
processo de trabalho está basicamente formado pelas etapas mostradas na

figura a seguir.

FIGURA 5.1.1 - ETAPAS DO PROCESSO DE TRABALHO VISANDO A
'IMPLANTAÇÃO DA FILOSOFIA DE·ADMINISTRAÇÃO PARA

. A QUALIDADE rOTÀL .. .

5. Avaliação dos resultados e
troca de experiências entre
as equipes

4. Participação da equipe
integrando conceitos e projetos

3. Realização de projetos de
melhoria de qualidade

2. Pesquisas com Consumidores

1. Palestras com conceitos sobre
Marketing e Qualidade Total

Através desse processo, que detalharemos a seguir, procura-se fazer com que
a equipe não apenas receba conceitos e palestras, mas principalmente exercite
o aspecto prático, através de projetos específicos e possa vivenciar melhor os

resultados.
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. Ciclos contínuos

o processo de qualidade tem início, mas não tem fim, é um ciclo contínuo de
melhoria. O método proposto é elaborado de forma a criar exemplos e
resultados em um ciclo inicial de 4 meses, que se repete posteriormente.

Nos tópicos seguintes exemplificamos as etapas do processo considerando um
ciclo inicial de 4 meses em uma rede de supermercados com 6 lojas.

5.1.1 PALESTRAS COM CONCEITOS SOBRE MARKETING E QUALIDADE

TOTAL

Conforme vimos anteriormente, o envolvimento da alta direção é fundamental
para o sucesso do processo de qualidade nas empresas. Dessa forma, o
primeiro passo é obter esse comprometimento da direção e alta gerência da
empresa. Para efeito de acompanhamento do processo, é constituído um qrupo

-. de apoio, formado pela alta gerência administrativa da empresa, como por

exemplo:

FIGURA 5.1.1.1 ENVOLVIMENTO DA ALTA DIREÇÃO - GRUPO DE APOIO

Presidência

Grupo de apoio, constituído por 3 a 4
Gerentes de áreas como:

Marketing
Recursos Humanos
Operações
Compras
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Esse grupo de apoio tem o acompanhamento do consultor ou facilitador da
qualidade. Através do suporte desse grupo, as equipes irão viabilizar projetos de

melhoria na empresa.

PALESTRA INICIAL

A palestra inicial reúne um grupo com cerca de 25 a 30 participantes,

constituído pelo grupo de apoio, e por responsáveis das principais áreas da
empresa, formadores de opinião em suas atividades, como:

- Compradores
- Supervisores

- Gerentes de Lojas

A palestra inicial tem a duração de 1 dia, onde são abordados e discutidos os
conceitos da filosofia de administração para a qualidade total. Os conceitos
abordados em nossa revisão bibliográfica constituem a base para essa palestra

inicial, sendo discutidos temas como:

- A competitividade nos supermercados
- Marketing de Serviços
- Os princípios de qualidade total
- A reação em cadeia de Deming
- A evolução projeto a projeto de Juran

- O trabalho em equipe
- A busca de melhoria contínua

São pontos chaves nessa reunião inicial, os seguintes conceitos:

Orientação para
o consumidor

Trabalho em
equipe

Juran
Melhoria Projeto

a Projeto
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As ferramentas da qualidade não são ainda discutidas durante essa reuruao
inicial. Serão abordadas através de reuniões periódicas com as equipes e

utilizadas com acompanhamento do consultor da qualidade, conforme a
necessidade de cada projeto. A finalidade é simplificar o processo de
aprendizado, evitando qualquer bloqueio da equipe em relação ao uso de
estatísticas e números. Durante a execução dos projetos, o trabalho conjunto
torna mais fácil a assimilação das ferramentas da qualidade.

Para essa reunião inicial, podem ser usadas fitas de vídeo como:
- Stew Leonard - Em Busca da Excelência.
- Grupo Pão de Açúcar - As lições da competitividade.

Através das fitas, desenvolvem-se exemplos de empresas que têm adotado

uma postura de busca de melhoria de qualidade.

Ainda na reunião inicial, são formadas as equipes de trabalho, compostas por 4
·a 6 membros. As equipes devem ser constituídas .de forma a integrar
participantes de diferentes áreas da empresa. Em nosso exemplo, sãó formadas
6 equipes, sendo que cada uma delas deve ter pelo menos um representante de

cada loja da empresa. A figura seguinte ilustra esse conceito:

Dirigentes da empresa e lojas

As 6 pirâmides, com o topo em azul, indica que inicialmente estamos
envolvendo apenas pessoas de nível mais alto na organização.
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REUNiÕES PERiÓDICAS

São programadas reuniões mensais com as equipes, onde serão definidos e
acompanhados os projetos, além de discutidos e utilizados os conceitos de
qualidade total. Essas reuniões são coordenadas pelo grupo de apoio e pelo

consultor da qualidade.

Ainda na reunião inicial, é constituído um cronograma de trabalho para as

equipes, conforme mostra o exemplo seguinte:

EXEMPLO DE CRONOGRAMA

1. Palestra inicial sobre conceitos de Marketing e Qualidade Total

Meses
1 2 3 4
./
./ ./ ./ ./

./
./
./ ./ ./

./

./

Atividades

2. Reuniões mensais com as equipes para discussão de conceitos e
orientação dos projetos.

3. Pesquisa com Consumidores com acompanhamento das equipes.

4. Seleção de projetos prioritários
5. Realização de projetos de melhoria de q_ualid~de .'
6. Seminário para avaliação de resultados e troca de experiência

entre as equipes
7. Planejamento do próximo ciclo

5.1.2 PESQUISAS COM CONSUMIDORES

Visando trazer a voz do cliente para o processo de melhoria, deve ser realizada
uma pesquisa com consumidores que permita avaliar os principais pontos fortes
e fracos das lojas da empresa. Podem ser utilizadas diferentes metodologias de

pesquisa, como:

- Discussões em grupo com clientes das lojas.
- Urna de sugestões.
- Entrevistas com clientes das lojas através de questionários.
- Entrevistas domiciliares na área de influência da loja.
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Independente da metodologia adotada, o mais importante é que a equipe se
conscientize da contribuição que pode ser obtida através da voz do cliente para
selecionar projetos prioritários e orientar os esforços de melhoria.

A pesquisa pode ser coordenada pelo Departamento de Marketing ou
contratada de uma empresa especializada, mas é fundamental que a equipe
esteja envolvida, acompanhando o processo.

5.1.3 REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE MELHORIA DE QUALIDADE

Com os resultados da pesquisa com consumidores, deve ser realizada uma
reunião geral com as 6 equipes, quando serão estabelecidos projetos
prioritários. Cada equipe deverá ficar responsável por um tema de projeto, como
por exemplo:

11
li

Equipe 1 - Hortifrutícolas

Equipe 2 - Açouque

Equipe 3 - Frente de Caixa

Equipe 4 - Padaria

Equipe 5 - Atendimento a clientes

Equipe 6 - Abastecimento da loja

Cada equipe deverá ter à sua disposição uma loja, que será utilizada como loja
piloto para eventuais avaliações e implantação de ações de melhoria definidas

pela equipe.
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5.1.4 PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE INTEGRANDO CONCEITOS E

PROJETOS·

Os membros da equipe elaboram o seu plano de trabalho, tendo consciência
que ao final do ciclo, deverão apresentar as principais conclusões obtidas em

relação ao seu projeto.

Com o suporte do grupo de apoio e acompanhamento do consultor da
qualidade, através de reuniões mensais, ou eventualmente quando se fizer
necessário, as equipes recebem conceitos sobre métodos de solução de
problemas, como o Ciclo PDCA e as ferramentas da qualidade, apresentadas no

presente trabalho durante a revisão bibliográfica.

São realizadas reuniões periódicas
com as equipes de projetos.

Durante as reuniões as equipes são
orientadas e estimuladas a utilizar
métodos de soluções de problemas em

cada projeto.

Como parte do processo, cada equipe
deve buscar formas para mensurar os
resultados obtidos em seu projeto.

Vendas Margens Quebras

Nessa etapa dos projetos, podem ser muito úteis as fitas de vídeo como as
elaboradas pela Associação Gaúcha de Supermercados sobre:

- Qualidade Total em Atendimento

- Padaria e Confeitaria

- Como formar preços de venda

- Frios Laticínios e Congelados

- Noções sobre Hortifrutigranjeiros
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5.1.5 AVALIAÇÃO DE RESULTADOS E TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE

AS EQUIPES

Ao final dos 4 meses que compõem o ciclo do projeto, com orientação do
consultor da qualidade, cada equipe deverá preparar uma apresentação, com
todas as ilustrações e resultados obtidos durante o período. Será assim

constituído, um seminário de 2 dias, reunindo todos os dirigentes e participantes

das equipes, onde são revistos os conceitos de qualidade total e discutidos os
exemplos criados pelos integrantes das equipes. O apoio do consultor da

qualidade é fundamental para integrar e dimensionar a apresentação das
equipes.

As experiências nas lojas piloto se constituem exemplos que formam a base

para definição de procedimentos e padrões que podem ser reproduzidos nas
outras lojas.

Intercâmbio de informações

Através desse seminário, ocorre

o intercâmbio de informações
entre as equipes. O aprendizado
é potencializado pelos resultados

positivos e negativos eventualmente
obtidos em cada equipe.

5.1.6 PLANEJAMENTO DAS ETAPAS SEGUINTES

A programação do novo ciclo deve ocorrer com base nessa experiência inicial.
Em função dos resultados obtidos, podem começar a ser envolvidos outros
níveis dentro da organização.
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Conforme vimos na revisão bibliográfica, Juran aborda o processo de
"clonaqern", ou seja a reprodução de projetos bem sucedidos em outras áreas

da empresa. No caso dos supermercados, essa possibilidade é bastante forte,

uma vez que o trabalho feito, por exemplo, para hortifrutícolas em uma loja,
provavelmente será uma base consistente para reprodução em outra loja
similar. Dessa forma, pode ocorrer um efeito multiplicador bastante rápido entre
as lojas da rede.

A figura seguinte mostra, que nesse momento deve começar a ocorrer o
envolvimento de outros níveis hierárquicos da organização.

NOVO CICLO

Reprodução das Experiências bem sucedidas em outras
lojas e envolvimento de outros funcionários

o próprio material elaborado para o seminário,
com forte envolvimento da equipe, com

ilustrações coloridas, fotos e transparências
para apresentação, constituem a base para a
reprodução do conhecimento e formação de
novos projetos.

Dessa forma, desenvolve-se o treinamento orientado para o local de trabalho,
conforme recomendado nos princípios de Deming.

No próximo tópico, vamos apresentar alguns exemplos de projetos
desenvolvidos por equipes em processos como esse, de implantação da filosofia
de administração para a qualidade total.
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6. EXEMPLOS DE PROJETOS DE MELHORIA DE QUALIDADE

Para ilustrar o processo descrito no tópico anterior, descrevemos três exemplos

de projetos realizados em supermercados do sul do país e no Estado de São

Paulo, com os seguintes temas:

- Frutas e Verduras

- Frente de Caixa

- Gerenciamento de Categorias

6.1 FRUTAS E VERDURAS

o projeto com a seção de frutas e verduras na loja piloto constituiu um exemplo

interessante, cujos pontos principais são descritos nesse tópico.

6.1.1 O 'DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO

Durante o primeiro mês, a equipe concentrou seu esforços na observação e

levantamento de informações que pudessem dirigir os esforços de melhoria .

• AVALIAÇÃO COM CLIENTES

Durante as pesquisas Iniciais realizadas com os clientes da loja piloto,

especificamente sobre o setor de frutas e verduras, foram realizadas 100

entrevistas com clientes que estivessem fazendo compras na seção. Os

membros da equipe, motivados com o projeto, acompanharam pessoalmente

boa parte dessas entrevistas, dedicando muita atenção ao que estava

ocorrendo na loja.
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Nas pesquisas feitas com clientes, foram feitas sugestões para melhoria da

seção. A equipe considerou que o levantamento das opiniões dos clientes foi

muito importante para identificar oportunidades de aprimoramento. O gráfico

seguinte mostra uma síntese dos resultados obtidos através de uma escala de

avaliação de atributos, variando entre:

Nota 1 - Péssimo

Nota 4 - Bom

Nota 2 - Ruim

Nota 5 - Ótimo

Nota 3 - Regular

FIGURA 6.1.1.1 RESULTADOS DE PESQUISA COM CLIENTES DA LOJA

PILOTO SOBRE AS FRUTAS E VERDURAS

Atendimento 4,4

Variedade 4,4

Qualidade 4,1

Preços 3,7

Horário de
Abasteci mento

o 0,5 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Confirmando a expectativa da equipe, verificou-se que um dos principais

problemas da seção estava associado ao horário de abastecimento da loja.

Várias sugestões espontâneas foram feitas no sentido de padronização dos

tamanhos de produtos como laranjas, batatas, abobrinhas, que eram expostas

na mesma banca com muita diferença de qualidade.
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Frutas e verduras tendem a crescer nos supermercados

Através dos contatos com clientes, a equipe percebeu que a seção de frutas e

verduras tende a crescer em vendas nos supermercados. Algumas razões

identificadas para isso foram:

• Os consumidores estão mais preocupados com a composição dos alimentos

(Gordura, calorias, colesterol)

• Aumenta a adoção de estilo de vida mais sadio, refeições mais leves.

• Novas lojas tendem a dedicar mais espaço aos Hortifrutícolas.

Frutas e verduras criam fluxo e reforçam a imagem de qualidade da loja

Conforme percebido junto aos consumidores:

• A qualidade das frutas e verduras influencia muito a percepção de imagem da

loja.

• Apelo visual e frescor são fundamentais.

• O padrão e constância de qualidade são fundamentais para a boa imagem

desses produtos.

• As frutas e verduras não podem ser estocadas pelos consumidores por muito

tempo.

• São produtos de compras frequentes, trazendo fluxo de clientes para a loja.

• VISITA AO CEASA E AOS CONCORRENTES

A equipe elegeu 3 principais supermercados concorrentes para conhecer melhor

o trabalho realizado por eles. Em dois dos concorrentes, a qualidade foi

considerada similar pela equipe, mas o principal concorrente apresentava um
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padrão claramente superior de qualidade, equipamentos e exposição dos

produtos.

Foi feita uma visita de observação ao CEASA onde é comprada a maior parte

das frutas e verduras da loja. A empresa mantém um comprador no CEASA,

com um box específico para abastecimento dos seus caminhões. Como a

equipe já havia identificado através dos consumidores que o principal problema

estava na qualidade e no horário de entrega, foram identificados os seguintes

pontos onde o esforço de melhoria traria resultados positivos para a qualidade

dos produtos na loja:

• Necessidade de fazer as compras mais cedo.

• Redução do tempo entre a compra e entrega na loja.

• Sempre que possível - entrega direta do fornecedor à loja.

• Emissão de nota por computador, para não atrasar caminhões.

• Contr.olede qualidade rigoroso. Estabelecer padrão.

• Eliminar desperdício e quebra, rejeitando produtos de má qualidade.

• O ABASTECIMENTO DA LOJA

Segundo a conclusão dos envolvidos no trabalho em equipe é necessário um

esforço para:

• Maior qualidade na compra - A qualidade dos hortifrutícolas tem início no

momento da compra. Uma rigorosa inspeção de qualidade deve assegurar

que sejam encaminhados para a loja, apenas produtos de boa qualidade,

adotando um critério similar ao do principal concorrente.

• Qualidade no transporte - O manuseio e as boas condições de transporte,

devem assegurar que os hortifrutícolas cheguem até as lojas em condições

de conservação e com o mínimo de quebras.
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• Qualidade na recepção da loja - As frutas e verduras devem ser preparadas e

imediatamente encaminhadas para a área de vendas, a-ssegurando melhor'

apresentação aos clientes.

• A loja deve estar pronta e abastecida no momento de sua abertura - 8:00 HS.

• A EXPOSiÇÃO NA LOJA

Através da observação da concorrência e da análise feita pela equipe conclui-se

que a forma de expor as frutas e verduras estava dando pouco destaque aos

produtos.

• QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL

Ficou claro para a equipe, que era necessária uma melhor preparação de todos

os envolvidos no processo de comercialização de frutas e verduras.

-
6.1.2 O PROCESSO DE MELHORAMENTO DA QUALIDADE

Diante do diagnóstico, a equipe estabeleceu um plano de ação a ser implantado

na loja piloto e acompanhando durante os 3 meses seguintes, visando a

melhoria da qualidade da seção de frutas e verduras. Os pontos chaves desse

plano de ação foram:

• Estabelecer um processo especial de compra e abastecimento para a loja

piloto para medir o potencial de melhoria.

• Realizar um treinamento com toda a equipe de funcionários que trabalha com

frutas e verduras na loja piloto.

• Definir ferramentas de controle dos resultados obtidos na loja:

Horário de entrega das frutas e verduras e controle de causas para o

atraso.

Controle de quebras (produtos impróprios para a venda)
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Evolução das vendas da seção no total da loja

Satisfação dos clientes

• Aprimorar a exposição dos produtos, dando mais destaque no ponto de

venda.

6.1.3 ALGUNS RESULTADOS OBTIDOS DURANTE O PROJETO PILOTO

• Redução do índice de quebras

o controle do índice de quebras passou a ser registrado no computador da loja,

gerando um controle diário de cada produto comercializado na seção de frutas e

verduras. O controle de quebras foi implantado conforme exemplo a seguir:

Beringela:

Quantidade Recebida

Quantidade imprópria para vendas.ao final do dia

= 25 caixas.

= 2 caixas.

Percentual de quebra = 2 caixas I 25 caixas.

Percentual de quebra = 8 %.

Entre o início e o final do projeto piloto, obteve-se uma redução de quebra na

seção de frutas e verduras, considerada muito satisfatória pela equipe e

dirigentes da empresa. O gráfico seguinte mostra os resultados obtidos:
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FIGURA 6.1.3.1 REDUÇÃO NO íNDICE DE QUEBRAS DA SEÇÃO DE
FRUTAS E VERDURAS
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• Melhoria no horário de abastecimento

Com a atenção especial dada à loja piloto, foi possível atingir o objetivo do

horário de abastecimento, eliminando-se a principal causa de insatisfação dos

clientes, No entanto, ficou claramente identificada a necessidade de um projeto

específico e mais profundo junto ao sistema de .trabalho no CEASA, uma vez

que a causa dos atrasos foi associada principalmente ao processo de compras

que vem sendo adotado pela empresa,

Identificou-se também, que o maior atraso na entrega ocorre na 2a feira, dia em

que a loja está desabastecida devido às fortes vendas do sábado, De qualquer

forma, a equipe e a direção da empresa ficou motivada para buscar uma

solução mais definitiva no CEASA, uma vez que os resultados de desempenho

da seção na loja piloto foram muito positivos,

o gráfico seguinte ilustra o acompanhamento do horário de chegada das frutas

e verduras na loja piloto durante 60 dias,
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FIGURA 6.1.3.2 CONTROLE DO HORÁRIO DE CHEGADA DOS PRODUTOS
NA LOJA

• Melhoria na forma de expor e nas vendas

o apelo visual das frutas e verduras é considerado muito importante. Aumento

.de vendas foram registrados na loja. piloto' através da melhor de exposição de

produtos.

Algumas ações relativamente simples foram feitas na loja piloto, como:

Exposição piramidal - A exposição piramidal dá mais destaque aos produtos,

podendo ser feita com "fundos falsos" para não onerar os estoques e quebras.

Exposição baixa

Sem destaque

Exposição Piramidal

Maior destaque
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Exposição vertical, contraste de cores dos produtos e espelhos dão vida à

seção - Na loja piloto, os produtos foram agrupados procurando ressaltar o

contraste de cores das próprias frutas e verduras. A colocação de espelhos nos

equipamentos de exposição, deu mais amplitude à seção, criando a impressão

de mais fartura de produtos. A Verticalização e Contraste de cores valorizaram a

exposição:

o gráfico seguinte mostra o aumento da participação da seção de frutas e

verduras nas vendas da loja piloto.·

FIGURA 6.1.3.3 PARTICIPAÇÃO DA SEÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NAS
VENDAS DA LOJA PILOTO (EM %)

9
8
7
6
5
4
3

!t- JlIIIIIIIIII ~--------~--------JL------~

8,3 %
6,6 %

Histórico
anterior

Projeto Piloto

• A melhor rentabilidade da loja

Não dispomos de dados precisos sobre a melhoria de rentabilidade da loja como

um todo, uma vez que os mecanismos de controle até então implantados, não

proporcionaram esses resultados com precisão. Por ocasião do projeto piloto, as
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lojas da empresa estavam sendo informatizadas e implantado um sistema de

geslãó comercial que permitiria maior qualidade na informação sobre a margem

de lucro mensal da loja como um todo.

De qualquer forma, ficou claro para os dirigentes da empresa, que os resultados

com o projeto piloto de frutas e verduras proporcionaram melhor rentabilidade

para a loja, considerando que:

• A margem bruta de frutas e verduras é de 35 %, uma das maiores da loja.

Dessa forma, o crescimento da participação da seção nas vendas totais,

proporciona maior contribuição para a margem bruta da loja como um todo .

• A redução verificada nas quebras significa menos desperdício de produtos.

No próximo tópico analisamos um projeto piloto realizado sobre um dos pontos

mais críticos do supermercado - a frente de caixa.

6.2 FRENTE DE CAIXA

Seguindo um processo similar ao de frutas e verduras, o projeto de frente de

caixa foi realizado por uma equipe em supermercado escolhido como piloto.

6.2.1 O DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO

Durante um mês, a equipe procurou analisar os processos da frente de caixa,

ouvir consumidores e levantar possíveis causas para os problemas

encontrados .

• AVALIAÇÃO COM CLIENTES

Foram realizadas duas pesquisas com os clientes, a primeira no início do projeto

e a segunda ao final do 40 mês, após serem efetivados os esforços para



melhoria da frente de caixa na loja piloto. Os resultados da avaliação objetiva,

feita através de notas pelos clientes da loja, serão apresentados ao final 'desse

tópico, permitindo a comparação entre os dois momentos.

Uma das principais causas de insatisfação dos clientes era a fila de espera na

frente de caixa. A fila de espera gerava insatisfação nos clientes e irritação nos

funcionários, o que acabava agravando a situação .

• ANÁLISE DAS CAUSAS DE INSATISFAÇÃO FEITA PELA EQUIPE

Através de reuniões utilizando o diagrama de causa e efeito, a equipe

responsável pelo projeto piloto sobre frente de caixa identificou as seguintes

causas principais que determinam os problemas:

FIGURA 6.2.1.1 DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO SOBRE PROBLEMAS NA
FRENTE DE CAIXA

CAUSAS

Equipamento

Iluminação
inadequada

Cadeira
inadequada

Esteiras
com problemas

Espaço - Funcionários na
Frente de Caixa

Ambiente

EFEITO

Mão de Obra

Número de
Funcionários

Treinamento /
Educação

Pacoteiros
Outros trabalhos

Falta pessoal no
horário de pico

Relacionamento
Problemas na
Frente de
Caixa

Produtos sem
Preço Falta de

Troco

Diferenças no
preço do produto
e computador

Critério de
avaliação de
desempenho

Método
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Os principais pontos considerados pela equipe para gerar problemas na frente

de caixa estavam--assoeiados a:

• Falha na programação do número de operadoras de caixa em relação ao

fluxo de clientes.

• Falta de treinamento.

• Falta de indicadores de acompanhamento de desempenho.

A seguir apresentamos uma análise bastante interessante desenvolvida pela

equipe em relação à programação do número de funcionários na frente de caixa.

A equipe concluiu que existia um foco de desperdício na frente de caixa,

verificando que dependendo do horário, ocorrem momentos de ociosidade da

equipe ou excesso de filas. As duas situações são indesejadas e geram

prejuízos:

.. Situação lndesejada: Desperdício devido a:
. - .. ...

Ociosidade Excesso de funcionários em Equipe ociosa. Custos que

relação ao movimento de poderiam ser evitados.

clientes

Filas O fluxo de clientes é grande Insatisfação do cliente, que

em relação ao caixas abertos poderá não voltar a comprar na

loja devido ao mal atendimento

na frente de caixa.

O gráfico seguinte ilustra essa relação indesejada entre a equipe na frente de

caixa e o fluxo de clientes na loja.
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FIGURA 6.2.1.2 - PROGRAMAÇÃO DESBALANCEADA DA EQUIPE DE
FRENTE DE CAIXA

Núm. de Caixas
Clientes / Tempo

'·W'tJ!'rya
20

15

10

8 10 12 14 16 18 20 22
Horas

Programação de Caixas

Fluxo de Clientes

Sendo uma loja informatizada, na realidade existiam dados disponíveis no

sistema que permitiam uma proqrarnação do número de funcionários nos caixas
. . -

érn função do fluxo de clientes .:

6.2.2 O PROCESSO DE MELHORAMENTO DA QUALIDADE

Com um cenário relativamente claro das principais causas de problemas na

frente de caixa, a equipe desenvolveu e implantou os seguintes esforços para

melhoria da qualidade nesse setor.

• Escala de trabalho

Através da análise de fluxo de clientes por hora, foi feita uma reprogramação do

número de funcionários para atender na frente de caixa. O objetivo foi reduzir o

tempo ocioso, reduzir filas e melhorar o atendimento ao cliente.
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• Treinamento e estímulo ao trabalho em equipe com as operadoras de
- caixa

Em integração com Recursos Humanos foi feito um programa de treinamento

com as operadoras de caixa da loja piloto. Os tópicos prioritários de orientação

da equipe nesse treinamento foram:

• Apresentação do funcionário - Uniforme completo, limpo e higiene pessoal.

• Atendimento - Simpatia, ouvir os clientes com atenção, estar preparado para

fornecer informações corretas, sorrir e agradecer ao cliente.

• Manuseio cuidadoso das mercadorias.

• Acompanhamento constante para não faltar troco no momento do

atendimento ao cliente.

Caderno de sugestões - Através de um trabalho muito interativo, foi

implantado.. por sugestão das próprias operadoras de caixas, um caderno onde

seriam registradas suas sugestões de melhorias em função dos acontecimentos

do dia a dia.

Reuniões periódicas - Sob coordenação da equipe responsável pelo projeto

piloto, passaram a ser realizadas reuniões semanais com a equipe de frente de

caixa. Essas reuniões com duração de 10 a 20 minutos reforçam os padrões de

atendimento desejados e constituem uma espécie de treinamento no próprio

local de trabalho.

• Acompanhamento do número de registros de produtos por minuto

Com a informatização da frente de caixa, o sistema disponibiliza o número

médio de registros de produtos feito por uma operadora de caixa por minuto. Em
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um primeiro momento, a equipe dirigiu os esforços para utilizar esse parâmetro

como uma medida de eficiência das operadoras.

No entanto, através das próprias operadoras, que de início passaram a buscar

maior rapidez na passagem de produtos, verificou-se que:

• O excesso de rapidez, provoca erros e falta de atenção ao cliente.

• A lentidão representa baixa produtividade e insatisfação do cliente.

Dessa forma, a análise dos dados e a troca de idéias com a equipe criou um

parâmetro bastante interessante de desempenho para as operadoras, conforme

mostra o gráfico seguinte:

FIGURA 6.2.2.1 MEDIDA DE DESEMPENHO DAS OPERADORAS DE CAIXA

23

18

Falta de atenção ao cliente devido ao
excesso de produtos registrados / minuto.
Erros na passagem.

Limite Superior

Limite Inferior
Lentidão na passagem de produtos.
Baixa produtividade e insatisfação do cliente

1 Semanas2 3 4 5

Assim, o direcionamento é feito para que a operadora trabalhe dentro de uma

faixa de desempenho considerada boa pela loja, visando melhor atendimento do

cliente. A premiação pelo desempenho dentro dos padrões desejados é motivo

de estímulo para as operadoras.
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6.2.3 A MELHORIA NA PERCEPÇÃO DOS CLIENTES

A principal motivação da equipe e das operadoras durante o projeto piloto foi

buscar melhoria da avaliação feita pelos clientes no final do processo em

comparação com o momento inicial.

Conforme depoimentos da própria equipe, a melhoria da satisfação dos clientes

podia ser percebida através dos contatos informais feitos no dia a dia pelas

operadoras de caixa. A pesquisa feita por pesquisadores independentes, não

envolvidos no processo de trabalho comprovou a expectativa da equipe,

conforme mostra o gráfico seguinte.

FIGURA 6.2.3.1 A AVALIAÇÃO DA FRENTE DE CAIXA

Início do projeto Final do projeto

-Cortesia no atendimento 4,2 4,4
...

Higiene e limpeza 4,1 4,0
Rapidez no atendimento (fila) 3,2 3,8
Cuidado no manuseio de mercadorias 4,0 4,5
Base: 100 entrevistas no Início e 100 entrevistas no final do processo.

A cortesia no atendimento apresenta uma melhora menos forte do que a

observada em relação à rapidez no atendimento e o cuidado no manuseio de

mercadorias. Quanto à higiene e limpeza, é verificada uma leve queda, que não

pode ser explicada por qualquer aspecto específico.

De qualquer forma, a equipe percebeu a necessidade de melhoria contínua e

considerou os resultados bastante positivos, passando a ser reproduzidos em

outras lojas.
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No próximo tópico, apresentamos um exemplo de projeto associado à

implantação do conceito de gerenciamento de categorias em supermercados. -

6.3 - GERENCIAMENTO DE CATEGORIAS

Nesse tópico apresentamos os resultados de trabalhos realizados utilizando o

mesmo tipo método descrito anteriormente, tendo como tema o gerenciamento

de categorias. Os resultados correspondem a experiências feitas com 3

categorias de produtos em uma loja piloto na Grande São Paulo.

O objetivo através dos trabalhos em equipes foi criar exemplos sobre o

processo de gerenciamento de categorias que pudessem formar um material de

treinamento para toda a empresa, constituindo casos que formem a base para

"clonagem" do processo em outras lojas e outras categorias.

Esse é um tipo de projeto, onde a integração entre os profissionais de compras

. e de lojas é fundamental.

6.3.1 - A ANÁLISE E PLANEJAMENTO

No processo de Gerenciamento de Categorias foram percorridas as seguintes

etapas:

• Definição das categorias

O processo de gerenciamento de categorias tem início com a própria definição

da categoria, procurando caracterizar um agrupamento lógico que permita uma

análise de desempenho com base em características similares de produtos.

Dessa forma, o trabalho da equipe de projeto responsável pela gerenciamento

de cada categoria, teve início na própria definição da categoria a ser trabalhada.
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A seguir apresentamos um exemplo de classificação de uma categoria em

diferentes níveis:

FIGURA 6.3.1.1 - EXEMPLO DE DEFINiÇÃO DE CATEGORIA

Seções Categorias Sub Categorias

Frios e Laticínios Iogurtes Iogurte Polpa

Iogurte Líquido

Iogurte Natural

Iogurte light I diet

• A ANÁLISE E O PAPEL DA CATEGORIA

A definição do papel da categoria na loja é estratégica. Para que a equipe

pudesse ter elementos que permitissem melhor entendimento dos caminhos a

serem adotad9s em cada cateqoria, durante o primeiro mês foram realizados

levantamentos de informações sobre cada categoria deprodutos junto a:

Consumidores - através de discussões em grupo onde foram analisados todos

os produtos que compõem cada categoria.

Concorrência - foram escolhidos os 3 principais concorrentes da loja piloto e

feito um levantamento da variedade, preços e exposição das categorias

analisadas em cada um desses concorrentes.

Desempenho na loja piloto - foi levantado o desempenho de vendas de cada

produto das categorias analisadas durante os 6 meses que antecederam o início

do trabalho.

Desempenho no mercado - com auxílio dos fornecedores foram obtidos dados

de desempenho das categorias de produtos no mercado como um todo. Através
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de dados como Nielsen e IBOPE, foi possível identificar as principais marcas

atuantes no mercado e estabelecer comparações com -o desempenho -da loja

piloto.

• MEDIDAS DE DESEMPENHO DA CATEGORIA

A equipe de projetos estabeleceu que as seguintes medidas seriam as mais

importantes para medir os resultados de desempenho das categorias de

produtos.

Vendas em Unidades

Estoque em dias

Vendas em R$

Margem bruta

Preço

Custo

Esses relatórios foram criados pelo departamento de informática, uma vez que

as lojas informatizadas dispõem dos recursos necessários para isso.

• ESTRATÉGIA ETÁTICAS

o gerenciamento de categorias é um processo que envolve fornecedores e

varejistas, administrando categorias como unidades estratégicas de negócios,

obtendo melhores resultados ao proporcionar maior "valor" aos consumidores.

Assim, diante da análise dos dados, cada equipe, gerenciadora da categoria

estabeleceu a estratégia considerada mais adequada para oferecer maior "valor"

ao consumidor. A contribuição e parceria com fornecedores é muito importante

para viabilizar ações específicas na categoria.

Alguns pontos básicos das estratégias e táticas adotadas pelas equipes foram:
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Estratégias ' . Táticas
• Reduzir faltas de produtos de alto • Melhor acompanhamento de estoques

giro dos principais produtos.
• Melhor programação de compras desses

produtos.
• Maior adequação da área de exposição

da categoria na loja em relação ao
volume e vendas

• Aumentar a rentabilidade da • Ampliação da variedade de produtos que
categoria através da variedade de proporcionam maior margem bruta.
produtos • Retirar de linha produtos com baixa

venda e baixo lucro, reduzindo a
variedade desses itens.

Adotar . - mais Revisão geral na forma de expor• uma exposiçao • os
agressiva de produtos. produtos.

• Destaque na exposição para produtos de
maior margem, colocados na altura dos
olhos.

• Redução na exposição de produtos com
baixa margem.

• Obter' maior aproximação de • Realização de degustação de produtos
fornecedores que pudessem cpm maior margem bruta. ' '
estimular as vendas de produtos • Instalação de display especial em
com maior margem parceria com o fornecedor.

6.3.2 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO

Após 1 mês de análises, formatando relatórios de desempenho e preparando

para a implantação da experiência na loja piloto, as equipes passaram a

efetivamente executar as ações planejadas, conforme definidas no plano

estratégico.

Contando com apoio do pessoal de reposição da loja, as categorias foram

revistas em termos de variedade, exposição e arrumação de produtos.
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6.3.3 O MONITORAMENTO E A MELHORIA DOS RESULTADOS

Através do acompanhamento dos dados de desempenho, as equipes foram

identificando ajustes necessários na forma de trabalhar a categoria. A finalidade

é gerar um padrão a ser "clonado" pelas outras lojas. Durante 3 meses, as

categorias utilizadas como exemplo tiveram seus resultados medidos,

proporcionando experiências e trocas de idéias entre os membros das equipes.

Em todas as categorias em que foram realizadas experiências dessa natureza

os resultados obtidos foram considerados muito positivos.

A seguir apresentamos as variações de vendas em unidades, margem bruta e

dias de estoque para as 3 categorias em que os projetos foram realizados. Para

apresentação dos resultados foi considerado o período anterior (6 meses) como

base 1DO, sobre o qual foram calculadas as variações durante o projeto piloto.

A seguir apresentamos alquns resultados obtidos em cada categoria.

Categoria 1

100 114
120
100
80
60
40
20
0+----'---

100 115

Vendas Margem
Bruta

Dias de
Estoque

lO Antes • Projeto Piloto I
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Categoria 2

100 107 100 121 100140
120
100
80
60
40
20
0+---'---

Vendas Margem
Bruta

Dias de
Estoque

IDAntes. Projeto Piloto

Categoria 3

131
100 103140

120
100
80
60
40
20
0+---'---

100 84

Vendas Margem
Bruta

Dias de
Estoq ue

I [JAntes. Projeto Piloto

Nas 3 categorias foi observada uma melhoria nos resultados. As vendas

cresceram, a margem bruta melhorou como consequência de um melhor mix de

produtos e também da percepção de que os preços praticados pelas lojas

estavam muito abaixo da concorrência. O processo de abastecimento mais ágil

através da maior integração com os fornecedores, um melhor planejamento de

compras em função das vendas e o próprio aumento de vendas, fez com que o

giro de estoques melhorasse.

Os resultados foram muito motivadores para as equipes, constituindo a base

para o início de um novo ciclo de melhoria que imediatamente passou a ser

realizado para outras categorias de produtos envolvendo um maior número de

leias da empresas.



6.4 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS PELAS EQUIPES PARTICIPANTES

Ao final do primeiro ciclo de implantação de projetos, durante o seminário para

avaliação de resultados e troca de experiência entre as equipes, tivemos a

oportunidade de avaliar o método de trabalho adotado. Os aspectos abordados

a seguir refletem a opinião de cerca de 60 funcionários de 3 empresas de

supermercados, que estiveram envolvidos na execução de projetos, adotando-

se o método de implantação da filosofia de administração para qualidade total

apresentado no presente trabalho.

Aspectos positivos

Os dirigentes das empresas e membros das equipes são unânimes quanto à

validade do método e consideram que o processo deve ser continuado através

de novos ciclos. Consideram que esses projetos foram muito importantes para a

assimilação dos conceitos e motivação da equipe ..

Destacam a execução dos projetos piloto, como muito importantes para criação

de exemplos "práticos", que estimulam as equipes a desenvolver novos

projetos, em função do sucesso alcançado durante a experiência. O

aprendizado das ferramentas da qualidade é alcançado através da experiência,

o que permite assimilar melhor o conceito.

Os participantes destacam a participação e envolvimento dos membros das

equipes como um ponto muito positivo. A troca de idéias durante as reuniões

permite melhor entendimento das características do tema estudado, gerando

soluções simples, mas com algum impacto para melhoria de desempenho.

Os funcionários percebem a atenção dos dirigentes da empresa e reconhecem a

importância do trabalho que está sendo realizado. Sentem-se importantes por

participarem do projeto e oferecerem sua contribuição.
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É criada uma "competição", considerada saudável entre as equipes, na busca

da obtenção ·de resultados nos projetos que estão realizando.

Em todos os projetos é possível identificar alguma contribuição da equipe para

melhoria de desempenho. É uma consequência até natural, decorrente da

atenção dedicada à solução do problema. Quando necessário o grupo de apoio

e o consultor da qualidade valorizam os resultados alcançados,

complementando o relatório do projeto com conceitos sobre qualidade. Dessa

forma, mesmo as equipes menos efetivas em termos de resultados obtidos,

percebem melhor o valor do trabalho que foi feito.

Limitações

Apesar do alto envolvimento dos participantes, um pequeno número de

membros da equipe não consegue acompanhar a evolução dos projetos, devido

. a aspectos como - falta de tempo, dificuldade de assimilação dos conceitos e

falta de interesse.

o perfil heterogêneo dos participantes em termos de nível de formação, dificulta

a assimilação de alguns conceitos, particularmente das ferramentas da

qualidade. Isso é verificado principalmente com os funcionários menos

qualificados.

Algumas equipes realizam projetos cujos resultados são pouco relevantes em

termos de melhoria mensurável de resultados. Embora o direcionamento seja

para o aprendizado e implantação dos conceitos de qualidade, torna-se

necessário maior atenção a essas equipes, devido à preocupação de alguns

membros em relação à avaliação do seu trabalho.
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v. CONCLUSÕES

Os conceitos de administração para a qualidade total muito contribuiram para o

desenvolvimento das empresas japonesas ao longo das últimas décadas. O

conceito de qualidade total está baseado na orientação da empresa para a

melhoria de processos de trabalho visando a plena satisfação das necessidades

dos consumidores.

À medida que a qualidade melhora, os processos e sistemas na empresa

funcionam melhor, propiciando maior eficiência. A produtividade aumenta à

medida que o desperdício diminui. Com a melhor qualidade, produtividade e

eficiência, aumenta a satisfação dos clientes que podem obter produtos e

serviços melhores.

A liderança em qualidade está baseada nos seguintes elementos:

.Educação e participação da alta qeréncia ..

Estratégia pa-ra melhoria a longo' prazo

Rede de apoio e orientação

Formação de uma cultura organizacional

Treinamento e educação de todos na empresa

Evolução através de projetos de melhoria

Trabalho em equipe

Os pilares do melhoramento da qualidade são:

Hardware - Máquinas e equipamentos.

Software - Métodos de trabalho, ou a maneira de fazer as coisas.

Humanware - Ser humano, ou seja, funcionários e consumidores.
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o melhoramento da qualidade ocorre passo a passo, projeto a projeto. Os

resultados devem ser mensurados através de ferramentas da qualidade que dão

suporte às decisões e permitem o monitoramento dos resultados.

A confiabilidade do consumidor é a base para a excelência em serviços. A

qualidade em serviços também é associada à maior produtividade e eficiência,

em decorrência de maiores vendas e menores custos. As empresas vitoriosas

são aquelas que oferecem qualidade em produtos e serviços.

Os supermercados no Brasil cresceram em importância na distribuição de

alimentos ao longo das últimas décadas. No entanto, a margem de lucro sobre

vendas no setor supermercadista é relativamente baixa e tem sido cada vez

mais pressionada por uma concorrência crescente.

Conceitos como ECR - Efficient Consumer Response e Gerenciamento de

Categorias tem sido cada vez mais adotados pelos supermercadistas

americanos como formas de melhorar a qualidade na gestão dos seus negócios.

Um dos principais exemplos de qualidade em supermercados no mundo é Stew

Leonard's, que fundamenta seu trabalho em uma forte orientação para a

satisfação dos seus clientes, treinamento dos funcionários e tecnologia.

As pesquisas realizadas no presente trabalho mostram que diante da maior

competitividade no setor, os supermercadistas brasileiros têm procurado

melhorar a qualidade das suas lojas através de esforços como:

Pesquisas para conhecer melhor seus consumidores

Investimentos em informatização

Maior ênfase para o treinamento dos funcionários

Estudos sobre o ECR

Adoção de conceitos sobre Gerenciamento de Categorias

Maior orientação para a adoção de conceitos de Qualidade Total.
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Destacamos algumas empresas de supermercados como Pão de Açúcar, Sé e

São Jorge que apresentam. indicadores de melhoria de desempenho,

associados a um esforço de busca de qualidade nas suas lojas.

No entanto, apesar dos esforços crescentes desenvolvidos pelo setor

supermercadista no Brasil, as pesquisas indicam que é relativamente pequeno o

percentual de consumidores que considera os supermercados onde costuma

fazer compras como excelentes. A partir das considerações dos consumidores e

dos próprios supermercadistas, podemos considerar que existem muitas

oportunidades para aprimoramento dos supermercados, particularmente no que

diz respeito ao atendimento, qualidade e produtos perecíveis.

Com base na revisão de conceitos, estudos de casos e visando contribuir para o

desenvolvimento do setor, propusemos um método para implantação da filosofia

de administração para a qualidade total nos supermercados. Esse método está

baseado em um processo de trabalho que integra as seguintes etapas:

Palestras com conceitos sobre marketing e qualidade total

Pesquisas com consumidores

Realização de projetos de melhoria de qualidade

Participação da equipe integrando conceitos e projetos

Avaliação contínua de resultados e troca de experiências entre as

equipes

o método tem como base a implantação dos conceitos de qualidade total e

marketing através de palestras e realização de projetos. Através dos projetos, a

equipe vivencia experiências que poderão ser reproduzidas em outras lojas da

rede à medida que mostrem-se bem sucedidas. Pela similaridade entre lojas da

mesma rede, é forte o efeito multiplicativo de experiências de sucesso através

da clonagem de projetos piloto
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Exemplos de projetos realizados com frutas e verduras, frente de caixa e

gerenciamento de categorias mostram aprimoramento de qualidade e melhoria

nos indicadores de desempenho, reforçando a recomendação para que as

empresas busquem a qualidade total em seus processos de trabalho.

Com a maior competitividade dos supermercados, acreditamos que os conceitos

de qualidade total são um caminho importante para a busca de eficiência e

produtividade. A constatação dos resultados obtidos através do método

proposto, poderá ser útil para supermercados que estejam planejando a

implantação dos conceitos de qualidade total em suas operações.

Sugestões para outros trabalhos

a) Trabalho em equipe

Percebemos a dificuldade de alguns membros das equipes de projetos em

acompanhar o trabalho' proposto pelo grupo. Dessa forma, consideramos que

futuros trabalhos poderão ser direcionados para avaliar e implantar

mecanismos que permitam melhor envolvimento e participação de todos os

membros das equipes.

b) Ferramentas da qualidade

Pudemos perceber que um fator importante para o aprendizado é a criação e

adequação dos exemplos a situações vividas no dia a dia pelos participantes

das equipes. Mesmo com a realização dos projetos, alguns funcionários

mostram dificuldades para assimilar as ferramentas da qualidade. Consideramos

que futuros trabalhos podem contemplar a criação de exemplos e exercícios

específicos sobre o uso das ferramentas da qualidade em temas associados a

supermercados. Dessa forma, pode-se obter como contribuição, um material

específico para treinamento das equipes.
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c) Novas ferramentas da qualidade

Com base nas tradicionais ferramentas da qualidade, que foram descritas e

utilizadas no presente trabalho, têm sido criadas novas ferramentas.

Acreditamos que futuros trabalhos podem contemplar o estudo dessas

ferramentas e sua aplicação junto ao segmento supermecadista.

d) Avaliação de novos ciclos de projetos

Conforme vimos, o processo de melhoria de qualidade é contínuo, exigindo um

planejamento de longo prazo. O método proposto é elaborado com base no

conceito de projetos de melhoria, criando exemplos e resultados em ciclos que

se repetem periódicamente.

Através da clonagem de experiências bem sucedidas, os projetos são
~ . .. .

reproduzidos em outras lojas da rede, proporcionando um efeito rrurltiplicativo na

implantação de ações de melhoria de qualidade.

Os exemplos apresentados mostram resultados obtidos em projetos com ciclos

iniciais de 4 meses. Consideramos que novos estudos podem ser

desenvolvidos, acompanhando-se a clonagem dos projetos em outras lojas de

uma rede. Dessa forma, pode ser avaliada a eficácia do método em períodos de

tempo mais longos e envolvendo-se outros níveis da organização, conforme

mostramos através da seguinte figura:
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NOVOS CICLOS

Reprodução das Experiências bem sucedidas em outras
lojas e envolvimento de outros funcionários

AAAAAA-- ~pu,:~~~:~t~~~é~~~O a
proposto em novos ciclos,
envolvendo outros níveis
hierárquicos na organização.

Nos projetos realizados foi observada uma boa motivação da equipe envolvida.

No entanto, consideramos que novos estudos também poderão contemplar uma

pesquisa específica para avaliação da motivação dos funcionários envolvidos

em projetos dessa natureza.

e) ECR e Gerenciamento de Categorias

Esses temas têm sido amplamente discutidos entre os dirigentes de

supermercados e estão diretamente associados à busca de eficiência e

produtividáde no setor. Algumas empresas' estão se mobilizando para a

implantação e criação dé projetos piloto que sirvam - como exemplo" para

desenvolvimentos futuros. O Movimento ECR - Brasil contempla a realização de

experiências que permitam a disseminação dos conceitos e experiências entre

as empresas varejistas e fornecedores da indústria de alimentos,

Acreditamos que futuros estudos podem contemplar o aprofundamento nos

conceitos de ECR e Gerenciamento de Categorias e uma análise do papel que

deverão representar junto ao segmento supermercadista nos próximos anos.

Acreditamos que novos estudos como os propostos nesse tópico, poderiam

trazer contribuições efetivas para o aprimoramento dos processos de

implantação da filosofia de administração para a qualidade total em

supermercados.
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