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próximas das casas dos consumidores, que só vão aos super-
mercados por extrema conveniência. Não querem percorrer
grandes distâncias para fazer compras. Daí a oportunidade na
diversificação do negócio", explica.

ESTABILIDADE - O ambiente econômico que virou o
pano de fundo para essa nova realidade no varejo foi traça-
do após a implantação do Plano Real, em 1994. e com o final
drástico da inflação que, desde então, não passou de um dígito
ao ano. Com a estabilidade econômica, o comércio deixou de
ganhar no dia-a-dia. a remarcacão de preços acabou, e as em-
presas varejistas se viram obrigadas a melhorar sua operação
e reduzir suas margens, explica o professor Cláudio Felisoni
de Ângelo, coordenador geral do Programa de Administração
do Varejo (Provar).

A partir de então, os consumidores ganharam percepção
de valor. "Hoje as pessoas conhecem todos os preços. Não
se pode aumentá-los aleatoriamente", afirma. A ferramenta
mais efetiva nesse conhecimento é a tecnologia da informa-
ção, por meio da qual todos os produtos e processos passaram
a ser conhecidos nos mercados. "Hoje somos vizinhos do
mundo. Todas as informações são acessíveis a todos."

Com margens comprimidas, é preciso ter mais giro. Por isso, se
fez primordial a busca de mais recursos por meio dos novos negó-
cios. "A abertura de negócios paralelos busca a diferenciação, por
meio de maior oferta de produtos e ações e da implementação
de novos formatos, para abranger todo o mercado", explica o
coordenador do Provar.

A diversificação de produtos é uma tendência, e isso se soma
à possibilidade de as empresas conhecerem mais profundamente
o que os consumidores querem. "Quando os varejistas entendem
que a alma do consumidor fica registrada no check-out. abre-se um
imenso leque de opções. O público pode ser segmentado de acordo
com as compras que faz. Com isso, a empresa pode traçar perfis e
adaptar produtos e ações",diz Ângelo. Para ele, quem fizer isso com
maior competência vai lucrar muito.

O economista Nelson
Barrizzelli lembra que o maior
problema do varejo brasileiro
continua sendo a ruptura de
produtos, Segundo ele, é
sobre essa questão que os
supermercadistas devem deitar
todos os seus esforços antes
de partir para a diversificação
dos negócios. "Isso exige
um trabalho muito sério para
criar um relacionamento mais
íntimo com os consumidores e
melhorar o ponto-de-venda. As perdas decorrentes dessa falha
são muito significativas", diz. Para o economista, não existe
melhor atendimento do que não deixar faltar na loja aquilo que
o cliente quer. "Como consumidor, me sinto muito mal quando
isso ocorre e é uma situação muito freqüente", conclui.

Mas essa diversificação, tão vital para a sobrevivência dos ne-
gócios, é encarada com certa preocupação por Barrizzelli. da AGC
International, no caso específico da abertura de farmácias. "Tenho
dúvidas de que isso não signifique uma dispersão de esforços.''

O economista lembra que esse é um setor em que há legisla-
ções específicas e a necessidade de alta especialização, mão-de-
obra qualificada para o atendimento ao cliente e compradores
especializados no ramo. "Por essa série de motivos, me questiono
se é melhor abrir uma farmácia própria ou se juntar a quem já te-
nha essa expertise." Para as grandes redes, ele não vê dificuldades.
"O que me aflige é a situação das pequenas e médias empresas.
Não se pode entrar nessa seara sem um preparo total."
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Cinco anos atrás os negócios tomaram novo rumo na
rede de supermercados São Vicente, com sete lojas
em Americana, três em Santa Bárbara e uma em Cos-

mópolis. no interior paulista, a cerca de 100 quilômetros da
capital. A empresa optou pela diversificação de seus negócios
com o objetivo claro de agregar serviços à loja e melhorar o
atendimento ao cliente.

Atualmente cinco lojas possuem restaurantes self-service
e três unidades têm farmácias. Mas segundo o diretor da em-
presa. Marcos Cavicchiolli, o planejamento prevê que todas
as lojas sejam contempladas com os dois negócios. Porém,
em alguns prédios há dificuldade de adaptação dos empre-
endimentos.

Cavicchioli comemora o fato de muitos clientes se dirigi-
rem às lojas especificamente para as refeições. "O restaurante
ganhou vida própria no espaço, mas é claro que isso melhora
muito o fluxo de pessoas no supermercado também", conta.
A rentabilidade do negócio também é muito maior que a da
loja. e especialmente mais significativa que a da rotisseria. Em

todas as unidades também há um magazine voltado à venda
de roupas, calçados e bijuterias, entre outros itens.

Desde 2005 a empresa busca espaço no segmento das far-
mácias, apesar de o faturamento não ser tão expressivo. "Ainda
há muito para crescer nesse sentido", destaca o diretor. Agora
a companhia está aperfeiçoando a automação, com a troca de
software, e centralizando as--compras.

Para o sucesso da farmácia é preciso haver um fluxo alto
de clientes nas lojas. ''Esse negócio envolve questões ligadas
à confiança e à credibilidade. É preciso, inicialmente, fa/er
o nome e sempre buscar preços competitivos", observa Ca-
vicchioli.

Ao se arriscar em novos negócios, o supermercadista se
depara com a séria dificuldade de encontrar no mercado mão-
de-obra especializada para atendimento. Segundo o diretor da
rede São Vicente, é preciso buscar muita informação devido à
falta de conhecimento sobre o setor. ':Nada é impossível, mas
é preciso conhecer bem os segmentos, porque isso é muito
diferente de vender arroz e feijão", comenta.
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N o bairro Niterói, em
Itaperuna (RJ), a 400
quilômetros da capital,

a rede de Supermercados Flu-
minense não pára de crescer.
A empresa nasceu em 1982,'
com a abertura de um bar e
mercearia. Dez anos depois,
driblando as dificuldades com
obtenção de crédíto,foi adqui-
rido um imóvel, onde funciona
a lo ja i . .

Com o passar do tempo, a
pequena mercearia se trans-
formou em uma loja com 1,6
mil metros quadrados de área
construída, um estacionamen-
to com 800 metros quadrados
e uma frota própria de 17 ca-
minhões, que fazem gratuita-
mente entregas em domicílio
em toda a região noroeste flu-
minense, além de Ilaperuna.

Algum tempo depois foi
dado início à diversificação dos
negócios na empresa. Em 2005,
a loja 2 - no bairro Presidente
Costa e Silva, da mesma cidade
- foi aberta com 4 mil metros
quadrados, e estacionamento
com metade dessa área. Ali
foram erguidos também uma
lanchonete e choperia, uma
drogaria, uma papelaria, uma
videolocadora c um magazine.
Um outro magazine foi aberto
no centro da cidade e uma dro-
garia foi montada na loja 1.

Em 2008 será inaugurado
um posto de gasolina em fren-
te à segunda loja, com sistema
de pagamento com cartão de
crédito próprio da empresa, e
também será aberto mais um supermercado, segundo o diretor
de Marketing, Jovane Leonardo Freitas.

"Os negócios paralelos agregam valor para o supermercado
e representam pouco mais de 20% do faturamento total da
empresa", explica Freitas. Ele relata que. de todos os empreen-

dimentos, o mais rentável é o magazine, seguido por papelaria,
drogaria, videolocadora c, por fim, a lanchonete/choperia. "A
farmácia vende bem, mas há grande concorrência na cidade,
o que nos leva a fazer muitos convênios. Isso derruba a lucra-
tividade", afirma.
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O negócio forte da Coop, além do auto-serviço alimentar,
são as farmácias. Há uma unidade instalada em cada
uma das 25 lojas da cooperativa. Treze por cento do

faturamento é gerado por elas, que contemplam uma estrutura
de 29 check-outs, 2.694 metros quadrados de área de vendas e
162 empregados, entre atendentes de drogaria e farmacêuticos.
Para este ano está planejado um novo passo para a loja do
bairro Capuava, em Mauá: a abertura, até junho, de um posto
de combustíveis, cujo processo está em fase de aprovação.

O planejamento estratégico prevê entre 2008 e 2011 o cres-
cimento da Coop, com a abertura de 61 lojas em um raio de 200
quilômetros a partir do Grande ABC. sede da cooperativa.

Em 2007 foram comercializadas 14.2 milhões de unidades
de medicamentos ante 14,6 milhões em 2006.0 faturamento
das farmácias passou de R$ 131 milhões em 2006 para R$ 127
milhões no ano passado.

Segundo Evanir José Izolani, gerente de Negócios Dro-
garia e Panificação da Coop, em um primeiro momento, as
farmácias foram abertas para atender ao público oferecendo
melhores condições de preços. O negócio, porém, foi ganhan-
do importância.

Alguns problemas afligem a administração.como a falta de
estrutura logística para distribuição dos medicamentos, já que
as lojas antigas não foram planejadas,mas aproveitadas para a
construção dos supermercados. A grande dificuldade de tráfego
de caminhões nas regiões fez a Coop limitar a quantidade de
distribuidoras de remédios, que hoje não passam de três.

As compras são centralizadas na matriz e as vendas são
feitas a preços de fábrica. A comercialização de genéricos
representa 18% do toíal.-Sào 7 mil itens. Com o propó-
sito de ampliar esse movimento, no mês de março uma
campanha está promovendo a venda de genéricos com até
70% de desconto. Durante todo o ano, a comercialização da
terceira caixa de um mesmo medicamento genérico custa-
rá R$ 0,01. "São campanhas para melhorar o faturamento
e reduzir os preços, afinal, a concorrência está apertada'',
relata Izolani.

Alem disso, a Coop começou a atuar com o Programa Far-
mácia Popular, que subsidia até 90% do preço de 126 itens de
medicamentos para diabetes, hipertensão arterial e anticon-
cepcionais. "O objetivo é atingir os cidadãos que não fazem
tratamento médico'', explica o gerente.
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APA novos negócios

OGrupo Pão de Açúcar está diversificando seus negó-
cios e seus formatos de loja há muitos anos. A empresa
afirma que foi pioneira no projeto de farmácias pró-

prias a partir de 2001. Hoje a companhia possui 142 unidades
em 12 estados, sendo 65 no Extra; 4 no Pão de Açúcar; 23 no
CompreBem; 45 no Sendas, e 5 no ABC CompreBem.

As farmácias trabalham com 7 mil itens, incluindo medi-
camentos isentos de prescrição, toda a linha de genéricos e
tarjados de prescrição médica, perfumaria c equipamentos para
controle e diagnóstico.

Já o primeiro posto de gasolina foi aberto em 1998 na loja
Extra Carapicuíba. Atualmente são 68 unidades nas regiões
de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná e Minas Gerais. A
empresa garante que os preços praticados são extremamente
competitivos, devido ao grande volume comercializado.

A estratégia é comum a todos os que optaram por atuar
nesse segmento: dar mais uma opção para que o consumidor
tenha toda a comodidade e segurança ao abastecer o carro e
fazer as compras em um único local.

Em outubro de 2007. a entrada da rede no segmento das

lojas de conveniência com a criação do Extra Fácil trouxe a
expertise do Casino. principal sócio do Grupo Pão de Açúcar,
que opera com mais de 6 mil pontos-de-venda nesse formato
na França. Já estão abertas 20 unidades e outras 80 devem ser
inauguradas neste ano, segundo a empresa.

O Extra Fácil, com área de vendas de até 250 metros qua-
drados, fica localizado sempre próximo às residências, escolas
ou pontos comerciais, com objetivo de acompanhar o trajeto
diário dos consumidores e possibilitar as compras de itens para
café-da-manhã e da tarde, sobremesas e até mesmo para o
almoço. São cerca de 2.6 mil itens cm produtos alimentícios,
perecíveis e mercearia em geral.

Além das lojas de rua, nos formatos bairro, trabalho e pas-
sagem, o grupo abriu uma unidade da loja de conveniência em
um posto de combustível próprio, no bairro do Tatuapé, zona
leste da capital paulista.

Na linha da diversificação, a empresa opera também labora-
tórios fotográficos em 32 unidades da bandeira Extra em todo o
País. E para este ano, deve intensificar sua atuação no segmento
de e-commerce com o extra.com.br (não-alimentos).
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OWal-Mart atua fortemente no segmento
de farmácias,especialmente no Nordes-
te, onde a empresa herdou as unidades

após a aquisição do grupo Bompreço. São 134
farmácias, sendo 108 no mercado nordestino. A
rede também opera postos de gasolina, restau-
rantes e laboratórios fotográficos.

Em junho de 2007 a empresa lançou o pro-
grama de genéricos, que funciona em todas as
farmácias da rede atuantes sob as bandeiras
Bompreço. Todo Dia, Wal-Mart, Nacionai, Big
e Maxxi. A campanha prevê preços até R$ 9.90
e contempla uma lista de mais de 500 medica-
mentos de prescrição médica de uso contínuo,
como os voltados para diabetes, hipertensão e
doenças cardíacas. Segundo a companhia, os
itens chegam a custar 50% menos que os pro-
dutos de referência.

FOWTES DESTA MATÉRIA
AGC International: (11) 3043-7705
Anvísa: (61)3448-1000
Grupo Pão de Açúcar: (11) 3886-0533
Provar: (11) 3894-5006
Rede Coop: (11) 4991-9614
Rede Wal-Mart: 0800-771 -0979
Supermercados Fluminense; (22) 3811 -0131
Supermercados São Vicente: (19) 3455-6788

revista@superviirejo.com.br
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