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A entrada de Super Muffato, Supermercados BH e Zona Sul no grupo dos 20 maiores 
supermercadistas do País mostra como redes de menor porte estão com crescimento acelerado 
para fazer frente ao formato de lojas de vizinhança, meta de líderes como Carrefour, Wal-Mart 
e Grupo Pão de Açúcar. Com planos ousados, as médias começam a adotar formato de 
hipermercados e acirram a disputa também pelo `atacarejo', segundo a Associação Brasileira 
de Supermercados. 
 
Criada por dois irmãos na cidade de Cascavel, no Paraná, a rede Super Muffato, que até então 
não aparecia no ranking do setor, tirou a décima posição da concorrente Cooperativa de 
Consumo (Coop), ultrapassando a empresa paulista com um faturamento de quase R$ 1,15 
bilhão, frente ao R$ 1,10 bilhões registrado pela concorrente em 2007.  
 
Composta por 26 unidades, sendo três no segmento de atacado e as demais de varejo, 
distribuídas entre o Paraná e o interior de São Paulo, a Super Muffato quer ampliar sua 
presença no mercado este ano, e anuncia a expansão com a criação de um novo formato, o 
hipermercado, que será aberto em Curitiba, no segundo semestre, por R$ 23 milhões. 
 
Serão 26 mil metros quadrados de área construída, estacionamento para mil veículos, e uma 
galeria comercial com lotérica, farmácia, videolocadora e lavanderia.  
 
"Para a empresa, as redes regionais conhecem o perfil e a cultura do mercado local, ao 
contrário das grandes. Estamos conseguindo ser competitivos mesmo em um cenário de forte 
disputa e concentração, especialmente no Sul do País, onde já existe um volume de lojas por 
habitante semelhante ao que se vê na Europa", analisa Everton Muffato, diretor do Grupo 
Super Muffato e presidente da Associação Paranaense de Supermercados. 
 
 
No ano passado, as operações da rede paraense cresceram 10% em relação a 2006 e a 
previsão é atingir um crescimento de 18% este ano. Para alcançar essa meta, a empresa 
começou o ano fazendo aquisições. Foram incorporadas três lojas pelos irmãos Muffato no final 
de fevereiro, oriundas da rede Fatão, de Londrina, administrada por Pedro Muffato, tio dos 
empresários. Agora, as unidades estão em processo de readequação de marca para aumentar 
mais ainda a presença do Grupo Muffato no estado. O valor da transação financeira não foi 
revelado pela empresa. 
 
Tendência 
 
Abrir novas unidades ou incorporar lojas de vizinhança à rede é tendência entre as companhias 
menores, principalmente em relação àquelas que atuam apenas no segmento de varejo — 
tanto que a mineira Supermercados BH, formada por 78 estabelecimentos e ocupando a 15ª 
colocação do ranking da Abras, planeja abrir oito lojas neste ano, mantendo-se nas mesmas 
praças em que atua: Belo Horizonte e interior do estado. 
 
 
A primeira loja foi inaugurada em janeiro, na cidade de Santa Luzia e as outras serão em 
Contagem, Vespasiano, Lagoa Santa e Nova Lima. As demais ainda estão em negociação.  
 
"O valor para esta expansão está avaliado em R$ 16 milhões, pagos com recursos próprios", 
conta a gerente de Marketing, Grasiélli Caldeira Soares. 
 
A executiva dos Supermercados BH detalha que a estratégia da rede é estar próximo do 
consumidor, o que permite conhecer suas necessidades, compreender o que ele precisa.  
 
O retorno desse relacionamento é um mapeamento preciso dos potenciais locais para a 
implantação de novos estabelecimentos, conforme explica a empresa mineira, que sairá da 
casa dos R$ 860 milhões de faturamento para atingir R$ 1 bilhão até o final deste ano.  
 



 
Internet 
 
Pioneiro no segmento de vendas pela Internet no Rio de Janeiro, o grupo Zona Sul, criado pelo 
imigrante italiano Francesco Leta, também seguirá a tendência do setor de crescer no mercado 
de olho em trabalhar com o conceito de loja de vizinhança, principalmente com lojas entre 200 
e 1.500 metros quadrados.  
 
Ocupando o 17º lugar entre os maiores supermercados do País pela Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), e com faturamento bruto de R$ 767 milhões no ano passado, a rede 
carioca de 29 lojas afirma que dará mais atenção a esse canal de vendas, que representa 7% 
do total comercializado pela empresa. Além disso, a companhia também destaca a abertura de 
duas lojas no mesmo reduto de atuação, entre a Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes, 
e a ampliação do centro de logística, ligado ao canal Zona Sul Atende. 
 
 
Em 2007, o crescimento nominal da empresa (sem deflação) atingiu 13%, já o crescimento 
real (deflacionado) de 7,04%. No ano em curso, ficará em torno de 5%, de acordo com a 
Abras. "É uma meta que podemos alcançar apenas com o volume de vendas, sem a 
necessidade de abrir novas unidades", comenta Jaime Xavier, diretor comercial e de 
Marketing. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 11 mar. 2008. Comércio, p. B12. 
 


