
Diversificar o formato e apro-
veitar as oportunidades foi o que
o Grupo Pão de Açúcar fez em
menos de um mês ao entrar em
dois dos segmentos mais rentá-
veis do comércio brasileiro atu-
almente: o pequeno varejo e a
venda para o mercado de food
service. O grupo, que no mês
passado realizou parceria para o
abastecimento da central de ne-
gócios Multi Market, e que tem
54 lojas no Rio de Janeiro e no
Espírito Santo, comprou, no ini-
cio do mês, 60% da rede ataca-
dista Assai, com 14 lojas no Es-
tado de São Paulo. O negócio
custou R$ 207 milhões e, até o
final deste ano, duas lojas da
bandeira Sendas ou CompreBem
deverão se transformar em lojas
do Assai. Para o ano que vem,
os planos prevêem a abertura de
15 a 20 unidades do Assai, um
formato de loja de atacado no
qual 70% das vendas são feitas
para transformadores (doguei-
ros, pasteleiros, pizzaiolos, res-
taurantes, hotéis, etc.) e 30%
para os consumidores finais. "É
um avanço no modelo 'atacare-
jo', que não se baseia apenas na

proximidade com as classes C e
D, mas também em uma aproxi-
mação maior com os transforma-
dores e os pequenos varejistas",
diz Abílio Diniz, presidente do
Conselho de Administração do
Grupo Pão de Açúcar.

Com a compra, o grupo, que
faturou R$ 16,5 bilhões em
2006, estréia no modelo de
loja de atacado de auto-servi-
ço ou cash&carry com lojas
grandes, custos operacionais
reduzidos e baixos investimen-
tos em gôndolas, layouts e ser-
viços. "O grupo terá de apren-
der como funciona a venda para
os transformadores e para o
food service, e também terá de
aprender como é o atendimen-
to para o consumidor final, que
enxerga nesse modelo de loja
um formato mais interessante
e melhor do que um hipermer-
cado e um supermercado", con-
sidera Sílvio Laban Neto, pro-
fessor e vice-coordenador do
Centro de Excelência em Vare-
jo (GVcev), da FGV-EAESP.

Além disso, o grupo passa a
concorrer com o Atacadão, que
em abril foi comprado pelo rival

Carrefour por R$ 2,2 bilhões
(US$ 1,1 bilhão). "Estamos bus-
cando todos os formatos de lo-
jas e observando, há tempos, o
formato 'atacarejo', que atende
aos transformadores e ao vare-
jo. É um formato que no Brasil
tem feito sucesso, e por isso re-
solvemos nos associar ao Assai,
que é sério e tem experiência no
assunto", lembra Diniz.

O consultor de varejo Marcos
Gouvêa de Souza, sócio diretor
da GS & MD, ressalta o fato de
que as duas ações, tanto o for-
necimento para as centrais de
negócios como a entrada no
atacado de auto-serviço, visam
uma aproximação com os pe-
quenos lojistas, além de aten-
der o consumidor em todas as
suas necessidades. "O segmen-
to que mais cresce é o de pe-
quenas lojas, que são atendidas
por esse formato de atacado.
Com a compra, ele consegue de
maneira indireta atendê-los e
tê-los como aliados, da mesma
maneira que o faz com as cen-
trais de negócio. Assim, conse-
gue aumentar o poder de com-
pra, melhorar a logística e oti-
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mizar sua presença no merca-
do com multibandeiras para
atender o consumidor onde e
como ele precisar."

Sem a compra pelo Pão de
Açúcar, o Assai, com 33 anos
de mercado, 70 mil clientes re-
gistrados, 1 1 mil itens no mix de
produtos por loja, e que teve um
crescimento de 32% em 2006,
atingindo um faturamento de
R$ 900 milhões, abriria de 3 a
4 novas lojas por ano. Com o
aporte, sua expansão ganha fô-
lego e as fronteiras além do Es-
tado de São Paulo ficam mais
próximas. "O Assai vai se expan-
dir com mais intensidade. É um
concorrente forte e isso será
bom para os clientes e consu-
midores, pois exigirá mais foco
e competência por parte das
empresas atacadistas, que terão
de se adequar para concorrer",
acredita Geraldo Caixeta, presi-
dente da ABAD.

Daqui a quatro anos, o Gru-
po Pão de Açúcar terá a op-
ção de compra dos 40% res-
tantes do Assai, empresa cujo
faturamento nos últimos doze
meses atingiu R$ 1,15 bilhão
e que deverá fechar 2007 com
a receita de R$ 1,3 bilhão. A
autonomia da operação conti-
nuará com os sócios originais,
Rodolfo Nagai e Luiz Kogachi,
e dois executivos do Pão de
Açúcar, Maurício Cerrutti e Luiz
Amarante, integrarão o corpo
diretivo da bandeira. "Vamos
manter o foco nos transforma-
dores e não vamos mudar
nada, mas é claro que, com a
velocidade de expansão, tam-
bém vamos atingir o varejo.
Isso será natural", afirma Ro-
dolfo Nagai, presidente do con-
selho do Assai.
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