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PEQUENOS SUPERMERCADOS

Desafios de Norte
As vantagens e desvantagens de ser pequeno.

A engenhosidade de supermercadistas que
lançam mão de estratégias ímpares e sutis

para cativar ainda mais seus clientes.
As questões de ordem para esses empresários.

As principais tendências. Confira.

"Tudo tem seu lado bom e
seu lado ruim". O ditado
popular cai bem quando fa-

lamos de pequenos supermer-
cados, pois como todo negó-
cio há sempre vantagens e des-
vantagens. Mas os esforços dos
pequenos supermercadistas, a
criatividade e até a união, em
redes e centrais de negócios,
estão revitalizando muitas pe-
quenas empresas do setor e
dando-lhes fôlego para prospe-
rar num mercado tão compe-
titivo, como é o varejo de auto-
serviço alimentar.

Os pequenos empresários
do setor de supermercados le-
vam uma grande vantagem,
que é o conhecimento dos
hábitos de seus clientes, com os
quais convivem diariamente.
Isso permite que trabalhem
com custo operacional baixo e
formulem boas estratégias de
vendas. Mas há desvantagens,
como: menor capital de giro;
dificuldade de acesso a linhas
de crédito; menor poder de ne-
gociação na hora da compra,
em razão da falta de escala;
dificuldade de investimento
seja em tecnologia ou de trei-
namento de pessoal, etc.

Apesar de tantos "contras"
e da ascensão de grandes gru-
pos internacionais no varejo
brasileiro, percebe-se que as pe-
quenas empresas do setor têm
melhorado seu desempenho
de vendas nos últimos anos.
Números da ACNielsen reve-
lam que a participação dos
pequenos supermercados em
2005 cresceu no faturamento
obtido pelo varejo em 157 ca-
tegorias de produtos de consu-
mo de massa, que envolvem
mercearia salgada, mercearia
doce, bebidas, itens de higiene,
limpeza e perecíveis industria-
lizados. O mesmo se deu com
o pequeno varejo alimentar ou
varejo tradicional. Os pequenos
supermercados eram responsá-
veis por 11% das vendas das
categorias em 2003 e 2004, mas
no ano passado atingiram 12%
de participação. O pequeno va-
rejo alimentar saltou de 38% há
três anos para 39% em 2004.
No ano passado, o varejo tra-
dicional chegou a 40% das
vendas (veja nesta edição ma-
téria sobre o pequeno varejo).

Esses números são fruto da
criatividade dos pequenos su-
permercadistas, que percebem
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a Sul do BRASIL
seu ponto forte em relação ao
consumidor e tomam provi-
dências para melho-
rar a gestão de suas
empresas com os
olhos no futuro. O
que é muito impor-
tante para o cresci-
mento do País, pois
o pequeno empre-
sário de hoje será o
médio ou o grande
de amanhã. Daí a
importância das po-
líticas públicas de re-
dução de impostos e de facili-
dades tributárias para esse ni-
cho de negócio.

Preço e sortimento

A operação supermercadis-
ta se faz de minúcias, e cabe ao
empresário fazer com que seu
empreendimento se diferencie
nos detalhes do dia-a-dia para
poder competir. O Supermerca-
do Lanz, localizado na cidade
de Igrejinha, região metropoli-
tana de Porto Alegre (RS), é um
bom exemplo de como uma pe-
quena empresa pode superar a
concorrência com estratégias
simples, como saber olhar o que
seu concorrente está fazendo
e "fazer diferente". A empresa,
de uma loja só, com 1.500
metros quadrados de área de
vendas e quase 40 anos de his-
tória, sofre a concorrência de
um supermercado de grande
porte, localizado a poucos qui-
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lômetros, no bairro Bom Pastor.
"Avaliamos o concorrente em
todas as suas ações, mas espe-
cialmente seu tablóide promo-
cional. Então, com a posse des-

sas informações,
montamos o nosso
tablóide com pro-
moções diferencia-
das", diz. Uma das
estratégias para ter
sucesso é simples.
"Procuramos as in-
dústrias concorren-
tes das que têm pro-
dutos encartados
no tablóide do nos-
so rival, consegui-

mos um preço interessante para
realizar a oferta, e assim dife-
renciamos a ação promocional
do Supermercado Lanz da do
adversário", afirma o diretor da
loja, Ezequiel Stein.

A estratégia promocional
utilizada pela loja gaúcha
pode ser praticada também
para definir quais produtos ga-
nharão maior destaque den-
tro do sortimento de uma loja,
sempre observando o perfil do
seu público e as formas de
cativá-lo ainda mais.

"O pequeno precisa obser-
var a concorrência, encontrar
suas brechas, ver quais os itens
maltrabalhados pelo concor-
rente, ver que tipo de varejo es-
pecializado há no seu entorno,
quais as suas falhas. Nenhuma
operação é completa, o peque-
no precisa fazer bem o que se
propõe e, ao mesmo tempo,
destacar-se onde os concor-
rentes não se destacam", diz o
presidente da Associação Sul-
Matogrossense de Supermerca-
dos (Amas), Adeilton Feliciano
do Prado, que na Abras, como
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vice-presidente, ocupa uma
pasta empenhada na defesa
dos pequenos empresários do
setor. Seu conhecimento na
área vem do próprio negócio.
Prado é proprietário do super-
mercado Pag Poko. São duas lo-
jas na cidade de Campo Gran-
de; juntas somam mil metros
quadrados de área de vendas.
As lojas do Pag Poko fazem
parte da associação de negó-
cios Rede Econômica.

Na briga com a concorrên-
cia, é fundamental para o pe-
queno supermercadista saber
definir o sortimento da sua
loja, já que o espaço disponí-
vel é geralmente bem limitado.
"Não adianta dispor de muitos
produtos nem de grande vari-
edade de marcas, se há pouco
espaço na loja. É preciso saber
o que é indispensável para a
constituição do seu sortimen-
to, de acordo com seu perfil de
cliente, e quais produtos ofere-
cem boa rentabilidade e giro",
diz o presidente da Associação
Paraense de Supermercados
(Aspas), Carlos Rodrigues Li-
mão, também vice-presidente
da Abras. Limão atua em defe-
sa do pequeno empresário do
setor, pois conhece bem as suas
dificuldades. Como supermer-
cadista, é proprietário do Su-
permercado Amazônia, que
tem duas lojas. Juntas, somam
3.200 metros quadrados de
área de vendas. "Hoje me con-
sidero um supermercadista de
médio porte, mas já fui peque-
no e sei das dificuldades", diz.

A dica de Carlos Limão, de
que o segredo é saber escolher
o mix certo, olhando para a
margem de vendas, é útil para
impedir que haja poluição visu-

al na gôndola. Também evita
perda de vendas e de merca-
dorias, além de contribuir para
que se aumentem as compras
dos itens verdadeiramente ne-
cessários, uma alternativa para
conseguir escala e menores
preços junto aos fornecedores.

Mais serviços

Como a principal vantagem
do pequeno supermercadista é
o conhecimento profundo que
tem dos seus clientes sem pre-
cisar dispor de um sistema in-
formatizado para armazenar
dados de consumidores como
fazem as grandes redes, ele
pode oferecer mais serviços e
de forma eficiente, coisa que as
grandes empresas geralmente
não conseguem.

O Supermercado da Vila,
que fica no Recife (PE), é um
exemplo de loja que transforma
dificuldade em diferencial. "Se
tem algo com que nos preocu-
pamos é com a ruptura (falta de
produto) na gôndola. É um dos
maiores aborrecimentos dos
clientes. No entanto, é difícil
impedir que ela ocorra algumas
vezes, mesmo que raras. A so-
lução para esses casos: entregar
o produto não encontrado, as-
sim que chegar à loja, na casa
do cliente sem cobrar nada. É
um custo a mais para a empre-
sa, mas, como não ocorre sem-
pre, só em determinadas cir-
cunstâncias, acaba por ser um
investimento", diz o diretor da
loja Ésio Dário Batista. O Super-
mercado da Vila tem 350 metros
quadrados de área de vendas.

Serviços são realmente o
ponto forte do pequeno super-
mercado. O uso da entrega em
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domicílio entre os pequenos,
porém, vai além do plano de
contingência inteligente do Su-
permercado da Vila. O flumi-
nense Supermercado Santana,
que fica em Duque de Caxias
e conta com duas unidades,
uma com 800 metros quadra-
dos e outra com 500 metros
quadrados, lança mão desse
expediente como mais um di-
ferencial em seu "cardápio de
serviços". "Fazemos entrega em
domicílio e não cobramos
nada por ela", diz o proprietá-
rio da empresa, Victor Ferreira.

O presidente da Associação
Pernambucana de Supermerca-

dos (Apes), Geraldo José da
Silva, concorda que os peque-
nos precisam dispor do máximo
de serviços que puderem, como
ter empacotador e entregar em
domicílio sem custo adicional.
"Por mais que exista uma rela-
ção boa com os clientes, a fide-
lidade é quase impossível atual-
mente, o que não elimina a
necessidade de oferecer servi-
ços diferenciados. Pelo contrá-
rio, tais serviços são ainda mais
necessários", diz. Geraldo José
conta que há casos interessan-
tes, em Pernambuco, de lojas
que oferecem um guarda-volu-
mes para os clientes fazerem

suas compras mais à vontade.
Isso porque muitas vezes eles
trazem sacolas com produtos de
outras lojas. "É um bom exem-
plo de iniciativa do pequeno su-
permercado para transformar
uma adversidade em diferenci-
al. Trata-se de um estímulo ao
consumidor para
que compre também
em sua loja. Ou seja,
'pode comprar em
outras, mas não dei-
xe de comprar na mi-
nha'", ressalta.

Contudo, vale
lembrar que para
trazer o cliente para
a sua loja, mesmo
pequena, também é
preciso pensar na conveniên-
cia na hora da compra. Ou seja,
é preciso responder às pergun-
tas. É fácil e rápido comprar na
sua loja? Os produtos estão
bem-dispostos e bem-açessí-
veis? É fácil ver os preços?
"Uma ação simples e que fun-
ciona muito bem, especialmen-
te no caso das lojas que aten-
dem a um público de baixa ren-
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Supermercado Carol, de Guabiruba (SC): atenção especial aos clientes inclui até presente de Natal

da, é a precificação, não ape-
nas nas gôndolas, mas também
nos produtos", diz Geraldo
José. Segundo ele, a operação
da grande loja, que precisa de
operação ágil e informatizada
para gerir milhares de itens com
leitura óptica e sistema de có-
digos de barras, é muito distin-
ta da do pequeno, daí este po-
der precificar item a item, para
oferecer mais comodidade a
seus clientes.

Gentil e cativante

Além de prestar serviços
continuamente, com um aten-
dimento atencioso como só o
dono do negócio consegue fa-
zer, é também preciso planejar
mais. Uma oportunidade de au-
mentar os ganhos, por exemplo,
está nas ações em datas espe-
ciais. O Supemercado Carol, do
município de Guabiruba (SC),
tem alcançado bons resultados
nesse aspecto. "Fizemos, por
exemplo, uma campanha no
Natal com distribuição de pre-
sentes que movimentou toda a
cidade", diz o proprietário, Ivan
Luiz Tridapalli.

A empresa, que tem 12 anos
de história e três lojas - uma
de 900 metros quadrados,
outra de 650 e uma terceira
de 250 -, desenvolve ações
arrojadas e inusitadas para
cativar boa parte dos 14 mil
habitantes de Guabiruba. "No
domingo que antecede o Na-
tal, conseguimos levar às nos-
sas lojas 10 mil pessoas", con-
ta. Ao longo do ano, todas as
crianças que passam pelos
check-outs das lojas do Super-
mercado Carol são cadastra-
das, e no domingo que ante-
cede a data os brinquedos são
distribuídos. "O cliente se sen-
te presenteado. Há pessoas
que prometem fidelidade às
nossas lojas, porque se emoci-
onam com a ação", afirma.

Mas a fidelização dos clien-
tes do Supermercado Carol
não é feita apenas em datas
de grande apelo comercial.
"Quando falece um dos muní-
cipes, enviamos um buquê de
flores à família que perdeu o
ente. Pode parecer ridículo,
mas o que faz um vizinho, um
companheiro de comunida-
de, quando morre um amigo
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da vizinhança? Geralmente
manda flores", explica o em-
presário. Para uma grande ou
média rede, essa prática é
quase inviável. Mas para os
que têm estabelecimentos em
pequenas cidades ou comuni-
dades, iniciativas como essas
de presentear ou homenage-
ar são factíveis. Basta fazer um
bom cadastro de clientes e
assim poder cumprimentá-los,

especialmente em datas de
aniversário, por exemplo.

Outra maneira de cativar o
cliente é preservar as tradições
da empresa. Caso do Super-
mercado Lanz, no Rio Grande
Sul, em que Kerty Lanz, a esposa
do fundador da loja, Werno
Lanz, ainda faz as cucas - bo-
los de origem alemã - vendidas
na padaria do supermercado,
mesmo com 74 anos de idade.

Nem todo pequeno
supermercado consegue
crédito como gostaria, às
vezes nem consegue,
mas há casos de empre-
sas que não só conse-
guem, mas em razão de
uma boa situação finan-
ceira, por estar capitaliza-
das, oferecem crédito
próprio, com cartão pró-
prio aos seus clientes.
(Leia nesta edição maté-
ria sobre meios de pagamento.)

"Nosso cartão fidelidade oferece
duas opções: acúmulo de pontos ou
compra a prazo. Nós que operamos
nosso cartão fidelidade e oferecemos
crédito de até R$ 2 mil", diz o propri-
etário do Supermercado Carol, de
Guabiruba (SC), Ivan Luiz Tridapalli.
De acordo com ele, a empresa é pio-
neira no município, já que as demais
detentoras de cartão próprio
terceirizam esse tipo de serviço. "Cer-
ta vez parei para pensar e perguntei:
por que uma operadora dessas con-
segue prestar esse tipo de serviço
sem nunca ter visto o cliente, e eu,
que o conheço, sei bem quem é ele,
se é confiável mesmo, não consigo?
Sou incompetente? Não, então re-
solvi fazer também", conta.

Cerca de 60% das vendas do Su-
permercado Carol se dão por meio do

cartão Cliente Especial, e
o índice de inadimplência
é de apenas 0,5%. O fato
de ser uma cidade peque-
na e praticamente todos
se conhecerem ajuda
bastante, mas, de qual-
quer maneira, é um nú-
mero significativo, o que
mostra o sucesso dessa
estratégia. "Não preten-
do terceirizar este servi-
ço e gostaria que todas

as minhas vendas fossem feitas
pelo cartão", diz.

A verdade é que o cartão private
label estimula as vendas e permite ao
pequeno lançar mão de alternativas
de pagamento antes apenas disponí-
veis no grande, como se comprova nas
lojas do Supermercado Santana, de
Duque de Caxias (RJ). "Fazemos mui-
tas ações com o Unidos Card, cartão
de todos os associados da rede Uni-
dos, e isso ajuda muito na disputa pelo
cliente. Há datas especiais em que
vendemos em até três vezes sem ju-
ros", diz o proprietário do supermerca-
do, Victor Ferreira.

As vendas pelo Unidos Card
eqüivalem a 17% do total vendido
pelo Supermercado Santana anual-
mente, e 40% das vendas efetua-
das por meio dos mais diversos car-
tões no mesmo período.
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"Ela faz questão de estar presen-
te à loja e, por ser conhecida
dos clientes, confere ao ambi-
ente um ar mais familiar. Aliás,
esse é o nosso objetivo, fazer
com que o cliente se sinta em
casa, em família", diz Stein. O
slogan da loja é: "Supermerca-
do Lanz, o Super da Família".

Parceria com atacado

De acordo com Geraldo
José da Silva, recém empossa-
do vice-presidente da Abras, o
mercado globalizado faz com
que as empresas internacionais
de varejo estejam mais próximas
das indústrias líderes de vendas,
em geral também multinacio-
nais. Ou seja, verifica-se entre
essas megacorporações uma
parceria de longa data e de am-
plitude global, o que re-
duz a quase nada a es-
perança dos peque-
nos de brigar em
preço. Dessa maneira
os pequenos precisam
comprimir ainda mais
suas margens para fa-
zer frente a essa con-
corrência, além de
lançar mão dos mais
variados recursos pos-
síveis para gerir da me-
lhor maneira seus empreendi-
mentos, de modo a fazê-los en-
xutos e ágeis na operação.

"Mais do que tentar ganhar
escala, cabe ao pequeno se
aproximar de atacadistas e de
empresas regionais. Assim, pode-
se ganhar, não só em preço, mas
também em qualidade, pois a
troca se dará de modo muito
mais abrangente, por meio de es-
tratégias de vendas conjuntas",
recomenda Geraldo José.

SuperHiper

O dirigente aponta a ne-
cessidade de mais entrosamen-
to com as empresas de ataca-
do como saída para o peque-
no supermercado. A própria
Apes reformulou sua
feira, a Apes Super.
Agora, a entidade a
realiza em parceria
com a Associação
Pernambucana de
Atacadistas e Distri-
buidores (Aspa), que
também abriu mão
de uma feira só sua,
a Aspamix. O novo
evento foi denomina-
do Supermix - En-
contro das Indústrias, Ataca-
distas, Distribuidores e Super-
mercadistas de Pernambuco. O
primeiro desses encontros
ocorreu neste ano, de 23 a 25

de julho. "O atacadis-
ta sabe que precisa da
sobrevivência do pe-
queno para sobrevi-
ver também, e se mos-
tra disposto a melho-
rar a relação com
seus clientes", diz Ge-
raldo José.

A iniciativa inse-
re-se em uma tendên-
cia no setor, já que
outras feiras estaduais,

como a da Associação Catari-
nense de Supermercados
(Acats), já contam com esse
mesmo tipo de parceria das en-
tidades atacadistas.

Gestão difícil

O despreparo, não apenas
dos funcionários, mas dos pró-
prios donos de pequenos super-
mercados, e a falta de ferramen-
tas alinhadas com o momento

histórico vivido pelo varejo são
fatores de grande preocupação
entre os pequenos. Para o pre-
sidente da Associação de Super-
mercados da Paraíba (ASPB),

José Bernardino da
Silva - proprietário do
Mercadinho Boa Espe-
rança -, a solução
para esse problema
também pode passar
pelas parcerias com
fornecedores. "O
auto-serviço é com-
pletamente diferente
do que era há 30 anos.
A gestão das lojas pre-
cisa ser muito ágil.

Para tanto, é necessário ter tec-
nologia e conhecimento", diz.

Bernardino comenta que
antes do Plano Real as empre-
sas não precisavam ser tão efi-
cientes na sua gestão. Isso
porque o lucro, à época, com
a inflação, dava-se não na
boa compra e venda de mer-
cadoria, ou seja, no negócio
varejo, mas principalmente na
operação financeira. "Hoje é
diferente, a maior parte do lu-
cro da loja vem da operação.
É preciso comprar e vender
muito bem", ressalta.

Para resolver o problema
de gestão vivido por boa par-
te dos pequenos, Bernardino
considera imprescindível a
aliança com fornecedores. "O
pequeno nem sempre pode ar-
car com despesas de aperfei-
çoamento da gestão do negó-
cio, como treinamento de
pessoal, etc. Assim, parcerias
com fornecedores, investi-
mento conjunto nesse tipo de
ação são de suma importân-
cia. Afinal, a indústria e mes-
mo o atacado têm interesse
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em que os supermercadistas
vendam bem", afirma.

Geraldo José, da Apes,
lembra de outra questão po-
lêmica que envolve os peque-
nos. "Comparativamente, os
pequenos pagam mais aos
seus funcionários do que os
grandes supermercados. Isso
porque a produtividade dos
funcionários dos grandes -
em relação a faturamento - é
40% maior, e o piso para nós
e para os grandes é o mesmo",
diz. A entidade pernambuca-
na reivindica um piso menor
para os funcionários dos pe-
quenos supermercados. "Aqui
em Pernambuco já consegui-
mos uma diferença entre os pi-
sos, por regiões. As lojas do
sertão e do brejo pernambu-
cano pagam um piso de R$
355, enquanto as das demais
regiões pagam R$ 400."

No que tange à aquisição
de equipamentos de tecnologia
que otimizem a operação dos
pequenos, Bernardino, da
ASPB, afirma que, enquanto os
grandes conseguem crédito
com baixas taxas de juros, boa
parte dos pequenos geralmen-
te não tem como arcar com as
altas taxas que lhes são cobra-
das em troca da concessão de
recursos. "Nesse sentido, os
bancos estatais poderiam, e até
deveriam, prestar um serviço
em prol do desenvolvimento do
pequeno varejista, ao conce-
der-lhe um crédito aceitável,
compatível com as suas possi-
bilidades", reivindica.

Mas as dificuldades no que
se refere à gestão do negócio
vão além do crédito. Carlos
Limão, da Aspas, diz que, para
o pequeno, é tão importante

Com 40 anos de história e atendimento pessoal, o slogan da empresa é: "Supermercado Lanz, o Super da Família"

ter um advogado, contador,
entre outros profissionais mais
técnicos, quanto para uma
grande corporação. Contudo,
é caro. "Esses profissionais são
caros e não são contratados
em larga escala. Por exemplo,
uma rede média geralmente
não demanda mais do que
um contador, mais do que um
advogado. A mesma quanti-
dade que o pequeno necessi-
taria, mas que onera o seu ne-
gócio", diz Limão.

Associativismo

Qual a solução para todos
esses entraves? O presiden-
te da Aspas é categórico:
"Não existe essa conversa de
ser pequeno para sempre.
Quem pensa assim, pára no
meio da jornada. O pequeno
deve aderir ao associativis-
mo ou traçar uma estratégia
de expansão. Em suma, a sa-
ída é procurar crescer, se de-
senvolver", afirma.

Sem dúvida, o associativis-
mo pode ser a grande respos-
ta para as pequenas empresas

continuarem existindo como
pequenas e, ao mesmo tempo,
prosperar com ganhos de es-
cala e de eficiência. Ou seja,
para os pequenos terem atribu-
tos de grandes redes, sem per-
der a essência humana que os
caracteriza. Esse fenômeno
vem ocorrendo de Norte a Sul
do País, com o crescimento
das redes e associações de ne-
gócios em supermercados
(veja matéria exclusiva sobre
esse modelo de associativismo
nesta edição).

Mas ainda há aqueles su-
permercadistas que preferem
ter uma operação indepen-
dente, o que resulta em mai-
or dependência frente a polí-
ticas públicas. "A princípio,
não queremos abrir mão de
nossa bandeira. Queremos
crescer de forma independen-
te, mas, se não for possível, o
caminho será fazer parte de
uma associação de negócios
no futuro", afirma o diretor do
gaúcho Supermercado Lanz,
Ezequiel Stein.

Por Wagner Hilário
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