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E
m um setor em que a concentração
de vendas está perto de 40% em
apenas três grandes redes, pode-se
questionar quais são as alternativas
de sobrevivência para as pequenas
e médias empresas.

É possível pensar em pelo menos
três alternativas para se alcançar o
sucesso nesta situação: locali-
zação, serviços e associação atra-
vés de centrais de negócios.

LOCALIZAÇÃO

Diversas pesquisas nos últimos anos
indicam a preferência do consumidor
por supermercados que se localizem
próximo de suas residências.

Uma destas pesquisas é O con-
sumidor brasileiro: 10 anos de his-
tória, publicada pela revista Super-
Hiper de março/2003 e realizada
pela LatinPanel – empresa do Grupo
Ibope-NPD-TNS – com base em
levantamento feito entre 6 mil

famílias em todo o país, em mu-
nicípios com mais de 20 mil habi-
tantes (exceto na região Norte,
onde foram pesquisadas cidades
com mais de 200 mil habitantes) –
amostra representativa de 68% da
população domiciliar e 77% do
potencial de consumo brasileiro.

Neste estudo, quando perguntado
sobre por que costuma ir a um hiper-
mercado ou supermercado, a prin-
cipal resposta (52%) do consumidor,
de todas as classes socioeconô-
micas (de A a E), foi a proximidade
do estabelecimento com a casa ou
o trabalho do respondente, vindo
antes de fatores como promoções
(terceiro lugar para as classes A/B e
segundo lugar para as classes C e D/E)
e de preços mais baixos (quinto lugar
para as classes A/B e terceiro lugar
para as classes C e D/E).

Este é um indicador importante para
o pequeno e médio supermerca-
dista que, antes de tentar imitar
qualquer concorrente (principal-
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dos consumidores, de todas as classes socioeco-
nômicas (de A a E), quando perguntado por que
costumam ir a um hipermercado ou supermercado,
indicaram a proximidade do estabelecimento com a
casa ou trabalho, vindo antes de fatores como
promoções e preços baixos.

(52%)
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mente os grandes), deve procurar
conhecer com mais detalhes o
público de sua vizinhança refor-
çando em seu mix de produtos e
em sua política de atendimento a
melhor solução de conveniência
para seus clientes próximos.

Em outro estudo, este realizado
pela Booz Allen para a Coca-Cola
(conforme nota publicada na re-
vista Exame de 1/10/03), constata-
se que os assim chamados consu-

midores “emergentes” preferem fa-
zer compras perto de casa, confir-
mando mais uma vez a importância
da localização do supermercado.

SERVIÇOS

Historicamente, o surgimento do
supermercado se deu nos Estados
Unidos como resposta às neces-
sidades de um mercado em crise –
a Grande Depressão do início dos

anos 30. Esta resposta veio na forma
de um tipo de comércio que
trabalhava com os mesmos itens dos
armazéns e mercearias, mas com
duas vantagens: os preços eram
menores e o mix um pouco maior.

Em termos tecnológicos, a grande
solução da época foi o sistema de
auto-serviço que, através de uma
nova maneira de expor e vender
produtos, permitia a redução de
custos. O sistema de auto-serviço
nos supermercados se caracterizou,
portanto, pela quase total ausência
de prestação de serviços.

Esta fórmula básica foi um sucesso
durante vários anos, tanto nos Es-
tados Unidos quanto no Brasil. En-
tretanto, a nova postura do con-
sumidor, mais exigente, somada ao
aumento da concorrência direta e
ao surgimento de novos concor-
rentes indiretos (como lojas de con-
veniência e lojas especializadas)
impôs ao setor uma nova conduta.

Atualmente, parece claro que o
segredo do negócio é a satisfação
total do cliente. A prestação de ser-
viços, mais que as atividades tra-
dicionais de comprar mercadorias e
gerenciar lojas, tornou-se o caminho
para a diferenciação e criação de
vantagens competitivas. Assim,
foram criados novos horários
comerciais (inclusive aos domin-
gos), novas seções com serviço de
atendimento e entrega domiciliar e
algumas mudanças no mix de
produtos, como a maior participação
dos perecíveis (inclusive refeições
semiprontas e pré-cozidas).

Fundamental agora é agregar valor
aos produtos de tal forma que se crie

Em outro estudo, este realizado pela Booz Allen para a Coca-Cola
(conforme nota publicada na revista Exame de 1/10/03), constata-se
que os assim chamados consumidores “emergentes” preferem fazer
compras perto de casa, confirmando mais uma vez a importância da
localização do supermercado.
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um motivo de atração especial para
o ponto-de-venda, que o leve a ser
escolhido em detrimento de outro.
Neste contexto, também se
enquadra a prestação de serviços
terceirizados que tragam conveniên-
cia ao ponto-de-venda, como banca
de jornais, serviço de chaveiro etc.

CENTRAIS
DE NEGÓCIOS

Uma outra alternativa que pode ser
apontada é a possibilidade de os
pequenos e médios supermercados se
associarem a uma central de ne-
gócios. Trata-se de redes e associações
que originalmente surgiram para
aumentar o poder de barganha dos
pequenos e médios na realização de
compras dos grandes fornecedores e
que, atualmente, além de comprarem
conjuntamente, fornecem apoio
operacional e de marketing aos seus

associados, chegando a ter padro-
nização de fachadas das lojas, comu-
nicação visual interna e até mesmo do
layout dos supermercados.

A importância desta alternativa po-
de ser avaliada através dos dados
apresentados pela 5a Pesquisa Ran-
king Abras/SuperHiper de Redes e
Associações de Negócios realizada

pela área de economia e pesquisa da
Abras em parceria com a LatinPanel, em-
presa do Grupo Ibope e publicada na
revista SuperHiper de setembro/2005.

De acordo com a pesquisa, as cen-
trais de negócios já correspondem a
12,3% das vendas totais do setor com
um faturamento bruto no ano de 2004
em torno de R$ 12,02 bilhões (com
aproximadamente 50% deste valor
concentrado nas 30 maiores redes).
Se fossem consideradas como uma
única empresa, estas associações
corresponderiam ao terceiro lugar do
setor (atrás apenas do Grupo Pão de
Açúcar e do Carrefour e na frente do
Wal-Mart, mesmo se considerando
a recente aquisição do Sonae) e
apresentando índices de eficiência
e de produtividade muito próximos
daqueles apresentados pela média
das 300 maiores empresas do setor
supermercadista nacional.

Se fossem consideradas como uma
única empresa, estas associações
corresponderiam ao terceiro lugar
do setor (atrás apenas do Grupo
Pão de Açúcar e do Carrefour e na
frente do Wal-Mart, mesmo se
considerando a recente aquisição
do Sonae)

✲

Historicamente, o surgimento do supermercado se deu nos Estados
Unidos como resposta às necessidades de um mercado em crise – a
Grande Depressão do início dos anos 30.

✲

ESPM


