
Grandes redes supermer-

cadistas investem em lo-

jas menores de olho em

uma maior rentabilidade

Cristiano Eloi

As grandes redes supermer-
cadistas investem em novos for-
matos de lojas para aumentar a
rentabilidade em um cenário de
extrema concorrência e onde o
lucro atinge 1,75%. Após o lan-
çamento de bandeiras como o
Dia%, do grupo Carrefour, e o
Econ, da Companhia Brasileira
de Alimentos, maior atacadista/
distribuidora de cestas de ali-
mentos do Brasil, com foco nos

consumidores das classes C, D
e E, o novo modelo a ser testa-
do são as lojas menores e de
vizinhança. Esses formatos,
como o Extra Perto e o Extra
Fácil, do Grupo Pão de Açúcar,
o Coop Zapt, da Cooperativa de
Consumo (Coop), e o Wal-Mart
Todo Dia, do Wal-Mart, buscam
consumidores de todas, clas-
ses sociais que preferem a pra-
ticidade e fazem compras de
conveniência e de reposição.

Depois de um período de in-
vestimento pesado em hiper-
mercados, os grupos varejistas
constróem estabelecimentos
que variam de 250 m2 até 3.000
m2. Números fornecidos pela
Associação Brasileira de Super-
mercados (Abras) apontam para
o fato de que a participação das
lojas de 251 m2 até 1.000 m2

no total dos estabelecimentos

do setor passou de 25% em
2005 para 25,9% em 2006. No
mesmo período, as lojas com ta-
manhos que vão de 1.001 m2

até 2.500 m2 passaram de 19%
para 19,2% dos estabelecimen-
tos do segmento supermercadis-
ta "É o modelo que ainda cabe
no mercado que não comporta
lojas de grande tamanho. E o re-
sultado operacional das lojas
maiores não satisfaz às grandes
empresas, que por isso vão bus-
car custos mais baixos com lo-
jas menores", diz Wilson Tanaka,
presidente do Sindicato do Co-
mércio Varejista de Géneros Ali-
mentícios do Estado de São
Paulo (Sincovaga-SP).

Outra pesquisa da Abras
constatou que as lojas com até
quatro check-outs apresenta-
ram um incremento de 5,3% em
2006 em comparação com o
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ano anterior. No mesmo período,
os estabelecimentos com mais de
20 check-outs auferiram retração
de 2,5%. "O brasileiro passou a
frequentar mais vezes o super-
mercado e a realizar compras
menores. E, para realizar apenas
compras de necessidades pre-
mentes, o consumidor trocou o
hipermercado pelo supermerca-
do de bairro. Os grandes varejis-
tas perceberam esse fenómeno
e passaram a optar por esse for-
mato", comenta Sussumo Honda,
presidente da Abras.

As três grandes redes super-
mercadistas têm bandeiras com
lojas menores e vislumbram um
grande crescimento nesse merca-
do. Em 2006, o Grupo Pão de
Açúcar f aturou R$ 16,5 bilhões,
e o Wal-Mart e o Carrefour atingi-
ram uma receita de R$ 12,9 bi-
lhões, com uma diferença de R$
2 mil favoráveis à rede fundada
por Sam Walton. Com a aquisição
do Atacadão (faturamento de R$
4,9 bilhões) pelo Carrefour por
US$ 1,1 bilhão (R$ 2,2 bilhões)
em abril deste ano, a varejista fran-
cesa saltará para um montante de
R$ 17,8 bilhões no final de 2007.

O Grupo Pão de Açúcar, que
em outubro de 2006 lançou o
formato Extra Perto, com lojas de
conveniência de até 250 m2 e
com sortimento de 2.600 itens
em produtos alimentícios, perecí-
veis e mercearia, resolveu, em
julho deste ano, reformular o
nome e o projeto depois de reali-
zar pesquisas de mercado. Ago-
ra, as 10 lojas existentes nesse
formato passam a se chamar
Extra Fácil. O nome Extra Perto
será utilizado nos supermercados
de bairro, com tamanhos de até
3.000 m2. A empresa projeta fe-
char o ano com a abertura de dez

novas lojas para cada bandei-
ra. O investimento no Extra Per-
to é de R$ 15 milhões por loja,
enquanto no Extra Fácil cada
abertura de loja custa R$ 500
mil. Claudia Pagnano, diretora
executiva de Marketing e Re-
lações Corporativas do Grupo
Pão de Açúcar, explica que o
público das lojas com novo for-
mato é o mesmo do hipermer-
cado Extra: as classes B e C.
"A necessidade da compra é
que varia."

O Wal-Mart projeta ter 28 uni-
dades do Wal-Mart Todo Dia
até o final deste ano. Ao todo,
serão dez novas lojas em 2007.
São dois os tipos de tamanho
dessas lojas: um com 600 m2

a 800 m2, destinados à perife-
ria das grandes cidades, com
concentração maior .das cias--

O Carrefour, que opera 270 lo-
jas do Dia%, focado nas classes
C, D e E, não revela os planos
de expansão da bandeira.

A Coop, com faturamento aci-
ma de R$ 1 bilhão em 2006,
inaugurará em setembro uma
loja chamada Coop Zapt A par-
tir daí, a ideia é inaugurar três lo-
jas por ano até 2010 na região
do ABC paulista e no interior do
Estado de São Paulo. Os esta-
belecimentos terão de 500 m2 a
1.000 m2 de área de vendas,
com um mix de 4 mil a 6 mil itens
de produtos e direcionada para
as classes BCD. As lojas terão
de cinco a seis check-outs e,
além de perecíveis, padaria,
açougue e hortifrútis, também
oferecerão alguns eletrodomés-
ticos de pequeno porte. "Estamos
indo atrás de uma tendência atu-

ses C, D e E, e o outro formato
será para cidades com 200 mil
habitantes, com consumidores
que fazem parte das classes A
e B. Nessas cidades, as lojas
terão de 1.200 m2 a 2.000 m2.
Todas as lojas terão um maior
sortimento em alimentos e em
itens de higiene pessoal e be-
leza, além de alguns serviços.

ai de mercado. Os grandes per-
deram terreno para os pequenos
e nós queremos ocupar o espa-
ço do mercado de vizinhança, que
traz comodidade para a dona de
casa", diz António José Monte,
presidente da Coop.

Além disso, a empresa abrirá
o Coop Empório, lojas com
1.000 m2, para a classe A.

Distribuição 45

Text Box
Fonte: Distribuição, ano 15, n. 175, p. 44-45, ago. 2007.




