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O modelo de negócios Extra Perto também receberá atenção da companhia porque será uma 
das fortes tendências do setor neste ano 
 
Contra-atacar nos formatos de lojas menores e no `atacarejo'. Esse é o plano do Grupo Pão de 
Açúcar para recuperar a liderança no faturamento do auto-serviço no País, perdida no ano 
passado para a rede francesa Carrefour. A empresa, que tem seu controle acionário dividido 
entre o fundador Abílio Diniz e a francesa Casino, agora acirra a disputa no mercado com a 
expansão do Assai, adquirido em novembro de 2007. 
 
A meta da companhia é praticamente dobrar a presença da marca no Brasil neste ano, com 
cerca de 14 novas unidades. Além disso, levar a rede de `atacarejo' para o Nordeste do País e 
outras regiões, pela primeira vez. Hoje, existem em operação 16 lojas Assai, sendo todas elas 
no Estado de São Paulo. A 16ª loja foi inaugurada ontem, no bairro de Sapopemba, zona leste 
de São Paulo.  
 
Com 3,3 mil metros quadrados, a loja foi aberta onde anteriormente funcionava uma unidade 
do Comprebem, outra bandeira do portfólio do Grupo, que estima 91 novas lojas neste ano, de 
várias bandeiras e formatos, como o Extra Fácil — conveniência (80), Extra (1) e as demais 
lojas no formato de supermercado, como Pão de Açúcar (6) Comprebem/Sendas ( 3 ) e Extra 
Perto (1). 
 
Segundo o diretor de operações do Pão de Açúcar, Hugo Bethlem, além desse modelo do 
segmento chash&carry, também conhecido como `atacarejo', o Grupo posicionou seu foco de 
crescimento nos varejos de até quatro ckeck-outs e em outros pontos-de-venda menores. 
"Assim, a previsão é a de que sejam inaguradas cerca de 14 lojas apenas com a bandeira 
Assai, com esse perfil, neste ano". A previsão inicial da empresa, no final do ano passado, no 
momento da compra da atacadista, era de 20 novas lojas no País em 2008. 
 
 
Incluindo a recém-inaugurada unidade de Sapopemba, a rede Assai, responsável por um 
faturamento de R$ 1,2 bilhão no ano passado, está na Grande São Paulo, em Santos, 
Sorocaba, Jundiaí, Osasco, São Bernardo do Campo, Guarulhos e Ribeirão Preto. A previsão é 
levar a expertise da marca, provavelmente ainda neste semestre, a regiões até então 
inexploradas pelo Grupo, com o segmento de vendas no atacado e no varejo, juntos.  
 
A meta é que seja aberta a primeira loja da Assai no Nordeste, na cidade de Fortaleza (CE). A 
expansão para essa região do País visa bater de frente com o Atacadão, que também usa o 
mesmo modelo de `atacarejo' e está totalmente estabelecido no Norte e Nordeste. Essa rede 
foi adquirida pelo Carrefour no ano passado e é a grande responsável pela tomada da liderança 
do setor por parte da varejista de origem francesa. 
 
"O interior de São Paulo também está sendo estudado para ampliação, bem como lojas em 
outros estados. O Pão de Açúcar detém 60% de participação no negócio, mas a gestão é do 
empresário e sócio fundador Rodolfo Nagai", lembrou Bethlem. 
 
Potencial 
 
Para o diretor de Operações do Assai, Luiz Kogachi, o processo de expansão da rede ficou mais 
acelerado depois da associação com o Pão de Açúcar. "O grande segredo é posicionar a loja 
para sua bandeira certa. Mas o mais importante é ter o cliente satisfeito." O modelo de 
`atacarejo' criado pelo Assai em 1974, segundo o executivo, apenas em 1998 se expandiu. 
Hoje, os clientes principais da rede são os transformadores — entre restaurantes, dogueiros e 
pizzarias. Os clientes secundários são os consumidores do varejo final. Em geral as lojas 
maduras da rede têm 70% de clientes transformadores e 30% de clientes do varejo final. No 
entanto, há pontos que operam na proporção de 60% e 40%. 
 



Kogachi frisa que seu negócio "não tem cartão de clube, anuidade ou mensalidade", 
diferentemente de alguns concorrentes, como Sam's Club, braço de `atacarejo' da norte-
americana Wal-Mart, além do grupo líder no setor de atacado no Brasil, o holandês Makro. 
 
Loja de bairro 
 
Outro modelo de varejo do Grupo Pão de Açúcar que está em ampliação é o Extra Perto, que 
deve ter mais uma loja inaugurada este ano. O ponto-de-venda é também chamado de 
supermercado de não-alimentos, justamente por privilegiar a venda deste tipo de produto, 
foco da rede este ano. 
 
Para Hugo Bethlemn, do Pão de Açúcar, a empresa tem feito alterações de bandeiras nos 
pontos de acordo com o perfil do consumidor. Os formatos de promoções e preços também 
foram repensados. "No Rio de Janeiro, a Sendas precisou de um posicionamento diferente do 
Pão de Açúcar ou do Extra. As ofertas para classe C e D eram as mesmas feitas para A e B e 
também criavam um certo desconforto. Agora temos ofertas cirúrgicas para produtos 
sofisticados e populares." 
 
A administração do grupo tem buscado cortar custos com ganho de eficiência e 
competitividade, enfocando no resultado. Tanto que, recentemente, o Pão de Açúcar fez um 
ampla reformulação de sua diretoria inclusive com diversas demissões.  
 
Gestão 
 
As mudanças corporativas geralmente provocam insegurança, mas às vezes é necessária a 
revisão de algumas estruturas para enfrentar as transformações no mercado. De olho nisso, o 
Pão de Açúcar mudou o organograma atual da companhia. A reformulação foi impactante, 
tanto que a empresa demitiu, de uma vez só, 20 executivos de alto escalão, no final do mês 
passado. 
 
Agora, a rede criou três novas vice-presidências: Operacional, Marketing, Comercial; Cadeia de 
Suprimentos e Tecnologia da Informação; e Administrativo-financeira. "No caso, foi feito um 
reestudo para estruturar e integrar o poder de decisão", disse o diretor de Relações 
Corporativas e Responsabilidade Socioambiental, Paulo Pompilio. Antes a configuração dos 
cargos principais estava distribuída em diretorias executivas cujas três vice-presidências 
passaram a reunir sob guarda-chuvas próprios. 
 
As ações do Grupo estão mais regionais, com reforço às áreas comercial e operacional. A idéia 
é que as lojas desenvolvam fornecedores na região com produtos locais. Os que apresentarem 
capacidade de produção poderão estar em lojas de outros estados. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 13 mar. 2008. Comércio, p. A12. 
 


