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Conquistar um contrato de fornecimento para o Grupo Pão de Açúcar é tarefa árdua e exige 
muita disciplina das pequenas e médias empresas brasileiras. Para fazer parte da seleta lista 
de fornecedores da rede, é necessário ter todas as contas e impostos em dia, registrar os 
produtos nos órgãos competentes, apresentar uma política de qualidade baseada em boas 
práticas de produção e estar engajado em ações de responsabilidade social. A recompensa é a 
de atender um cliente que faturou R$ 16,5 bilhões em 2006 e tem 550 lojas espalhadas por 13 
Estados brasileiros.   
 
O desafio só não assusta os pretendentes porque as oportunidades de crescimento para quem 
consegue espaço nas gôndolas da rede são enormes. "A pressão é grande e, além da 
qualidade dos produtos, as empresas precisam ter capacidade de produção e de distribuição", 
comenta Rosângela Bacima, diretora de relações sócioambientais do Grupo Pão de Açúcar.   
 
A área da executiva toca o projeto Caras do Brasil, que reúne 80 fornecedores, espalhados em 
19 Estados, responsáveis pela entrega de cerca de 300 itens nas lojas. O foco do projeto é 
comercializar produtos de manejo sustentável e com valor social agregado para dar 
oportunidades de geração de renda e crescimento a empresas formadas por micro 
organizações, ONGs e grupos de artesãos.   
 
"Mesmo com foco em um trabalho social, a inclusão destes fornecedores obedece às políticas 
do grupo. Essa exigência ajuda no desenvolvimento destas empresas", avalia. Criado em 
2003, o Caras do Brasil complementa os programas de desenvolvimento de fornecedores do 
grupo. "Nosso foco é social e não comercial", explica Rosângela.   
 
Já na área de Leonardo Myao, diretor comercial de frutas, legumes e verduras, o trabalho com 
os fornecedores visa os melhores preços com a melhor qualidade. Para isso, uma equipe 
formada por agrônomos visita fornecedores e candidatos ao posto para analisar a 
produtividade, a forma como os produtos são manuseados e embalados e, é claro, a qualidade 
do que sai da roça. Na lista de vendedores de hortifruti estão 800 empresas e o Pão de Açúcar 
avisa: a intenção é reduzir o número para melhorar o controle. "Atualmente, 70% do nosso 
abastecimento é direto. Ou seja, o produtor entrega para as lojas. Mas sabemos que um 
número muito grande de fornecedores não é bom", avalia.   
 
Para reduzir a lista, o Pão de Açúcar incentiva a fusão de pequenos produtores, que podem se 
beneficiar do volume de produção e do uso comum de infra-estrutura. "Os ganhos com 
redução de custo são evidentes. Fornecedores de uma mesma região podem utilizar um só 
local para embalar produtos", exemplifica Myao. De acordo com o executivo, a intenção não é 
interferir, mas orientar os produtores na evolução de seus negócios.   
 
Os conselhos dos agrônomos ligados ao grupo vão desde melhores técnicas de produção e 
armazenamento - com objetivo de capacitar e qualificar os produtores - até consolidação 
inteligente de mercado. "Em alguns casos, acionamos o Sebrae para orientar nossos 
fornecedores."   
 
As diretrizes para o relacionamento do grupo Pão de Açúcar com os fornecedores vão além do 
surrado termo "parceria". O que o Pão de Açúcar pretende é cumplicidade para cumprir as 
suas metas de consumo consciente e segurança alimentar. Questões como a rastreabilidade 
dos produtos estão ganhando força no mercado mundial. De acordo com Myao, os 
consumidores começam a se interessar pela forma de produção e querem saber se o produto 
que estão consumindo vem de uma empresa socialmente e ambientalmente responsável.   
 
"É importante garantir fatores como o cumprimento de normas técnicas, coibição de trabalho 
escravo ou infantil e preocupação do produtor com a comunidade que o cerca", explica o 
diretor, lembrando que a rede que não preparar seus fornecedores para as exigências do 
futuro, enfrentará sérios problemas.   
 



Na opinião de Celso Ruggiero, diretor de marcas próprias do Pão de Açúcar, é justamente o 
bom relacionamento com os fornecedores que garante o desenvolvimento de produtos com 
alta qualidade para serem comercializados em todo o Brasil com marcas Pão de Açúcar, Extra, 
Compre Bem, Sendas e Barateiro. A negociação inicial costuma demorar entre quatro e oito 
meses. Tempo necessário para a rede conhecer o fornecedor e testar seus produtos. "Depois 
que a empresa se torna fornecedora, realizamos auditoria periódica para certificar que os 
processos de produção estão dentro dos requisitos exigidos", avisa.   
 
A auditoria, além de garantir a qualidade, endossa o nome fornecedor, que precisa se adaptar 
às necessidades do cliente e desenvolver linhas de produtos específicas. "Nesse processo 
trabalhamos com empresas de todos os portes. Mas os negócios de menor porte têm mais 
flexibilidade para a customização. Sempre estão dispostos a investir em uma linha exclusiva 
para o grupo", observa.   
 
Um dos objetivos da área de Ruggiero é combater a idéia de os produtos vendidos com marca 
de supermercado são de qualidade inferior. Por isso, além das exigências, o grupo conta com 
um centro de inovação que trabalha junto com o fornecedor no desenvolvimento dos produtos. 
"Os consumidores já começam a reconhecer as marcas próprias como uma alternativa mais 
barata e de qualidade compatível com as melhores marcas", lembra.   
 
A participação dos produtos de marca própria no faturamento do grupo está em 5,5%. A meta 
é chegar ao patamar do mercado europeu, onde as vendas de produtos de marca própria são 
responsáveis por 30% do faturamento das grandes redes de varejo. "Para alcançar isso, só 
trabalhando com muita qualidade."  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 mar. 2007. Micro e Pequenas Empresas, p. F6. 
 


