
Concorrência

APRENDER com o rival
Os supermercados cada
vez mais buscam na
concorrência alternativas
para aprimorar sua
operação. Isso ocorre
entre empresas de
diferentes tamanhos. Se o
pequeno se esmera para
ser um pouco mais como
o grande, o grande não
poupa esforços para
absorver as qualidades
dos pequenos

Trocar experiência, de modo
a agregar conhecimento,
ganhar eficiência e a confi-

ança dos clientes, é o que têm
feito e precisam continuar a fa-
zer os supermercado dos mais
diversos portes. "O grande tem
de aprender com o pequeno, e
o pequeno tem de
aprender com o gran-
de", afirma o professor
de marketing de vare-
jo da Trevisan Escola
de Negócios, João
Paulo Lara de Siquei-
ra. Segundo ele, com
um consumidor cada
vez mais exigente, os
supermercados são
obrigados a conciliar
padrão, versatilidade,
agilidade, variedade e eficiên-
cia com atendimento persona-
lizado ao cliente.

"Os pequenos precisam de
escala para alcançar preços
competitivos e suporte tecnoló-
gico que lhes permita maior efi-
ciência operacional." O atendi-
mento personalizado é marca

registrada dos peque-
nos e não pode, de
modo algum, ser per-
dido. "Os grandes es-
tão informatizados,
automatizados, pa-
dronizados e possu-
em uma boa escala.
Porém, carecem de
um atendimento per-
sonalizado que cative
o cliente", completa.

Siqueira diz que os supermer-
cados de diferentes perfis e ta-
manhos já perceberam a neces-
sidade de incorporar caracterís-
ticas dos rivais menores ou
maiores, sem abrir mão das suas.
A prova está no investimento
das grandes corporações na
abertura de lojas de pequeno

porte no coração de diferentes
bairros e cidades, bem como na
união entre pequenos comerci-
antes em associações de negó-
cios com o intuito de aumentar
a escala com fornecedores de
itens para revenda, assim como
de bens de capital.

O formato da moda

A consolidação da estabilida-
de econômica, o que implica
controle da inflação, mais o au-
mento do poder aquisitivo entre
as pessoas das camadas mais
pobres da população explicam
essa busca por encontrar no
diferente o que falta para melho-
rar a própria operação. Um
exemplo atual são os investimen-
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e ganhar competitividade

tos de Pão de Açúcar e Wal-Mart
num modelo de loja pequeno,
que corresponde à demanda do
consumidor contemporâneo,
sedento por conveniência, pro-
ximidade, praticidade, agilidade
e bom atendimento.

O Wal-Mart, por exemplo,
divulgou no fim do ano passa-
do que investirá R$ 850 milhões
em 2007, a maior parte deste
montante destinada à abertura
de cerca de 20 unidades da
bandeira Todo Dia, um mode-
lo de loja de vizinhança com
foco no público de baixa renda.
A bandeira faz um contrapon-
to ao Dia % do Carrefour, que
difere da rede do Wal-Mart por
atuar como loja de sortimento
limitado, operação que se ca-

racteriza pelo baixo custo ope-
racional e pelo preço agressivo.

Contudo, a mais nova ban-
deira de supermercados de pe-
queno porte - quase uma loja
de conveniência - foi criada pela
Companhia Brasileira de Distri-
buição (Grupo Pão de Açúcar).
O protótipo do Extra Perto (veja
artigo do consultor Antônio
Carlos Ascar, nesta edição), inau-
gurado no bairro do Paraíso, ca-
pital paulista, é uma loja de 150
metros quadrados com bom
mix, especialmente se conside-
radas as suas dimensões.

Essas lojas, muitas vezes lo-
calizadas em bairros de baixa
renda, onde o poder aquisitivo
cresce mais, atendem à cres-
cente demanda dos consumi-

dores pela compra fracionada
em detrimento das compras de
abastecimento - um dos princi-
pais reflexos do controle infla-
cionário e da estabilidade eco-
nômica. Porém, esses formatos
também ganham força nas re-
giões centrais e começam a tor-
nar-se uma opção viável para os
bairros em que há pessoas de
maior poder aquisitivo.

Provas do crescimento

O economista da Federa-
ção do Comércio do Estado de
São Paulo (Fecomercio-SP),
Fábio Pina, diz que na Região
Metropolitana da capital paulis-
ta os pequenos supermercados
apresentaram uma expansão
de aproximadamente 9% na re-
ceita no acumulado de janei-
ro a setembro de 2006. O setor
supermercadista todo obteve,
na mesma área, crescimento
médio de 4% em igual período.

O bom desempenho dos pe-
quenos supermercados não ape-
nas dificulta o trabalho das gran-
des unidades, como também do
varejo alimentar especializado,
caso das mercearias e avícolas,
entre outros. "Costuma-se achar
que todos os pequenos estão se
destacando. Na verdade, os
pequenos supermercados é que
se destacam, muitas vezes em de-
trimento de outros modelos de
varejo", afirma o presidente do
Sindicato do Comércio Vare-
jista de Gêneros Alimentícios
do Estado de São Paulo
(Sincovaga), Wilson Tanaka.

Por Wagner Hilário
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Text Box
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