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Treze redes de supermercados juntam-se para enfrentar Pão de Açúcar, Wal-Mart e Carrefour. 
 
Em um cenário dominado por colossos como Pão de Açúcar, Carrefour e Wal-Mart, 
supermercados como D'avó, de São Paulo, Gimenes, do interior paulista, ou Extrabom, de 
Vitória, no Espírito Santo, não chamam muita atenção. São empresas de médio porte, com 
atuação marcadamente regional e poder de negociação limitado com fornecedores. E, quanto 
maiores seus concorrentes ficam, menores são as chances de crescimento - um círculo vicioso 
do qual é complicado sair. Para quebrá-lo, D'avó, Gimenes, Extrabom e outras dez redes de 
perfil semelhante juntaram-se há dois anos para criar a chamada Rede Brasil. Nesse caso, a 
consolidação - tendência mundial no setor de varejo - não seguiu o caminho óbvio das fusões 
e aquisições. Apenas as operações de compras foram unificadas, numa tentativa de ganhar 
maior poder de negociação e competitividade. A estratégia, ainda em fase inicial, está criando 
o que promete ser o quarto maior grupo de supermercados do Brasil. Os faturamentos anuais 
somados das 13 redes chegam a 3 bilhões de reais -- mais que o dobro do da rede Zaffari, do 
Rio Grande do Sul, atual quarta colocada no ranking da Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras). 
 
Até agora, a Rede Brasil tem funcionado em caráter experimental. As empresas participantes 
ainda estudam o formato da entidade jurídica que deve encabeçar as ne gociações com 
fornecedores. Procurados por EXAME, os empresários ligados à rede não quiseram comentar a 
estratégia. Por enquanto, a Rede Brasil não será exatamente uma empresa, mas uma central 
de relacionamentos com a indústria. Cada um dos 13 supermercados mantém sua 
administração independente. Seus executivos se reúnem apenas para trocar experiências e, 
principalmente, negociar em peso. Segundo fontes do setor, os supermercadistas já 
conseguiram alguns trunfos, como descontos em produtos sazonais. Em alguns casos, as 
reduções variaram de 5% a 10% -- percentual comparável ao conseguido por cadeias como o 
Wal-Mart. A estratégia do grupo agora é apresentar-se formalmente aos grandes fornecedores 
nacionais, que já reconhecem o poder dos varejistas. "Ainda não negociamos com a Rede 
Brasil, mas sabemos o poder que ela pode ter. Separadamente, esses supermercados já estão 
entre nossos maiores clientes", diz uma executiva de uma multinacional do setor de produtos 
alimentícios. A estimativa do mercado é que, se tudo der certo, em dois anos a Rede Brasil 
comece a incomodar a trinca Pão de Açúcar, Carrefour e Wal-Mart. 
 
A reunião de empresas em associações é uma tendência que está reinventando o varejo 
brasileiro desde a metade da década de 90. "É um fenômeno típico de setores pulverizados 
que passam por um processo de consolidação e aumento da competição", diz o consultor 
Marcos Gouvêa de Souza, autor de um livro sobre o assunto. Além dos supermercados, setores 
como o de materiais de construção e varejo de medicamentos passam por experiências 
semelhantes. E elas não param de se multiplicar. Segundo a Abras, hoje existem cerca de 150 
associações apenas no varejo supermercadista. Elas foram uma reação ao violento processo de 
concentração no setor, que praticamente isolou os três líderes. O faturamento combinado do 
trio Pão de Açúcar, Wal-Mart e Carrefour foi mais de 40 bilhões de reais em 2005 -- e 
esperam-se números ainda mais poderosos em 2006. "Criou-se uma enorme diferença entre 
os grandes e os médios nesse setor porque todos os outros supermercados que estavam entre 
eles foram comprados", diz Marcio Kawassaki, da Fator Corretora. 
 
Para analistas do setor, a grande chance de sobrevivência dos pequenos é justamente essa: 
associar-se. Além da Rede Brasil, que chama a atenção pelo tamanho, já existem outros 
exemplos. Um deles é a Smart, do grupo atacadista Martins, de Minas Gerais, a maior do 
gênero até agora, que reúne 800 lojas com faturamento conjunto de 2,5 bilhões de reais. 
Analistas especializados em varejo esperam um futuro promissor para grupos como Smart e 
Brasil.  
 
 
 



O faturamento de associações de supermercados cresce a um ritmo dez vezes maior que o de 
redes tradicionais -- e as associações já são responsáveis por 13% das vendas no setor 
supermercadista do país. Na Europa, o destaque é a holandesa Spar, maior cadeia de varejo 
do mundo em número de lojas, com 14 400 unidades, que atendem 8 milhões de clientes por 
dia. Criada na década de 30, espalhou-se por 33 países, incluindo Japão, Rússia e África do 
Sul, e tem vendas de cerca de 37 bilhões de dólares. 
 
Os cinco maiores: 
  
A Rede Brasil teria o quarto maior faturamento anual entre as redes de 
supermercados do Brasil (1)  
(em bilhões de reais). 
 
1 - Pão de Açúcar (SP) 16,1  
2 - Carrefour (SP) 12,5  
3 - Wal-Mart (SP) 11,7  
4 - Rede Brasil 3,3  
5 - Zaffari (RS) 1,4  
 
Os supermercados que, juntos, formam a Rede Brasil  
 
- ABC (MG) 
- Bahamas (MG) 
- Condor (PR) 
- D’avó (SP) 
- Extrabom (ES) 
- Fortaleza (AP) 
- Gimenes (SP) 
- Imperatriz (SC) 
- Modelo (MT) 
- Nordestão (RN) 
- Super Nosso (MG) 
- Tonin (MG) 
- Zona Sul (RJ)  
(1) Faturamento anual de 2005 Fonte: Abras  
 
Tornar-se uma potência do varejo é um sonho que vai exigir muitas transformações por parte 
da Rede Brasil. A mais imediata é unificar as visões e as expectativas de 13 companhias, 
muitas delas familiares. Dentro do grupo, existem empresas afeitas às práticas mais modernas 
de gestão, como o supermercado Gimenes (que teve parte do controle acionário comprado 
pela GG Investimentos, do ex-ministro Antonio Kandir) e grupos regionais dirigidos com mão-
de-ferro por seus fundadores. Lidar com a diversidade de visão e de gestão, amplificada pelas 
diferenças regionais, pode ser uma tarefa ainda mais complexa do que brigar com Pão de 
Açúcar, Wal-Mart e Carrefour. 
 
Fonte: Exame, a. 41, n. 4, p. 50-51, 14 mar. 2007. 
 


