
EM UM ANO de crédito a rodo
'e juros em queda, o varejo deveria vender
como nunca. Foi quase assim. Enquanto a
turma dos setores eletroeletrônico e auto-
mobilístico fez a festa, o comércio de alimen-
tos pareceu caminhar um pouco mais lenta-
mente. No ano passado, a expansão do seg-
mento foi inferior ao PIB, com um aumento
de tímidos 2,5% na vendas dos supermerca-
dos. E, para 2007, espera-se empatar com a
taxa de crescimento da economia - algo
como 4% a 5% de expansão no ano. Não che-
ga nem mesmo perto do desempenho, por
exemplo, do comércio de automóveis, que
vendeu 22% a mais em 2006 e comemora re-
cordes de venda mensais em 2007. Mesmo
sem um retumbante desempenho, há um
certo ânimo no ar. "Es-
tamos apresentando
resultados melhores
do que os de 2006 e
isso se deve, basica-
mente, ao contínuo au-
mento da renda", co-
memora Sussumu
Honda, presidente da
Associação Brasileira
de Supermercados
(Abras). A expansão
da massa salarial nos
últimos dois anos e a

manutenção dos preços em patamares está-
veis - salvo pontuais elevações - foram de-
terminantes nesse processo recente de de-
manda mais acelerada no varejo alimentí-
cio, reforça a Abras.

No grupo das empresas que conse-
guem crescer acima dessa média do
mercado estão algumas varejistas de
alimentos regionais. Na lista de vanta-
gens dessas pequenas firmas diante dos
grandes negócios está o contato mais fre-
qüente com o cliente (logo, conhecimento
profundo de seu perfil de compra) e a maior
capacidade de reagir aos períodos de crise.
Agilidade e habilidade para reagir aos pas-
sos da concorrência são fundamentais. O pe-
queno varejista tem feito isso com mais



competência do que no passado, con-
cordam analistas como Eugênio Foga-
nholo, da Mixxer Consultoria, e Alber-
to Serretino, da Gouvêa de Souza. En-
tre essas empresas, ganha destaque o
Supermercado Modelo, rede fundada
pelo empresário Altevir Pierozan Ma-
galhães e reconhecida como a melhor
companhia de Varejo de Alimentos em
2006 no ranking de AS MELHORES
DA DINHEIRO. Magalhães, há 23
anos nos negócios, comemora os resul-
tados da cadeia de Mato Grosso com
um largo sorriso. "A gente tem ido
muito bem. Acham que só há vida inte-
ligente nas lojas grandes? Imagina,
aqui tem muita gente boa também",
cutuca o empresário, no comando de 14
lojas espalhadas no interior e na capi-
tal mato-grossense.

Bom de prosa, daquele tipo de em-
presário que adora uma história bem
contada, Magalhães criou a partir do
nada uma das mais rentáveis redes de
supermercados de Mato Grosso. Ao
seu lado, atuando de forma muito ati-
va, estão os cinco irmãos que traba-

lham na gestão dos negó-
cios da empresa de R$
332 milhões e mais de 2,4
mil funcionários. Em
2006, a rede cresceu 20%,
enquanto a média do
mercado supermercadis-
ta foi bem inferior. Nem
mesmo os companheiros
com semelhante porte
conseguiram atingir uma
expansão parecida. As
pequenas e médias re-
des que vendem ali-
mentos registraram
crescimento de 12% no
ano, relata a consulto-
ria ACNielsen. Para
2007, o Modelo espera
crescer entre 6% e 7%
sobre o desempenho
verificado em 2006. Na avaliação de
Magalhães, isso não é nada desprezí-
vel. "Estamos comparando nossos re-
sultados deste ano em cima de uma
base forte. Então, é expansão em cima
de expansão", completa. O segredo do

sucesso, diz ele, está no
olho focado no negócio.
"Eu carrego o orçamen-
to embaixo do braço, o
ano todo, o tempo todo.
Tudo aqui é calculado.
Temos até uma espécie
de governança corpora-
tiva em funcionamento.
Ninguém coloca parente
em cargo na empresa se
não for competente. Não
adianta chiar", diz ele.

A administração feita
na ponta do lápis ajudou
muita gente a não amar-
gar resultados frustran-
tes nos últimos anos.
Quem tem seguido essa
cartilha com afinco é a
maior rede de alimentos

do País, o Pão de Açúcar, que iniciou
uma reestruturação em 2006. Outras
empresas também fazem ajustes sem
abrir mão dos investimentos. "Não dá
para consolidar um projeto de expan-
são sem inovação e sem focar investi-
mento na qualidade de produtos", diz
Flavio Maia, diretor da rede Bob's. A
cadeia brasileira de fast-food foi eleita
a rede de varejo mais inovadora do
País, segundo o ranking de AS ME-
LHORES DA DINHEIRO. Com 566
lojas, a empresa quer chegar à marca
de 600 unidades até o final do ano e co-
memorar a loja número mil no ano de
2010. Em 2006, o Bob's faturou R$ 426
milhões, uma alta de 23% sobre 2005.
"Vamos seguir crescendo", diz Maia. É
a minoria do varejo alimentício que
consegue fazer muito dinheiro. 0
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