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A entrada do Carrefour e do Grupo Pão de Açúcar no segmento atacadista fez com que o 
modelo cash & carry se tornasse ainda mais valioso para o mercado. 
 
 

 
 
 
No ano passado, os executivos do Carrefour e do Grupo Pão de Açúcar, às voltas com lojas que 
sofriam com altos custos de operação e baixa margem de rentabilidade, resolveram diversificar 
a operação com que trabalhavam e apostaram no formato cash & carry como forma de 
melhorar a rentabilidade e atrair um novo público consumidor para as redes. Assim, as duas 
maiores redes supermercadistas do País foram às compras.  
 
As negociações com o Atacadão e com o Assai fizeram com que o modelo atacadista de loja de 
auto-serviço ou cash & carry ganhasse espaço na mídia e acirrasse ainda mais a disputa das 
duas maiores redes supermercadistas em um novo segmento de mercado. Depois das 
negociações, o cash & carry virou a “menina dos olhos” do comércio brasileiro, que viu nela 
um modelo de loja rentável e que atende desde o cliente profissional até o consumidor final, 
com baixos custos de operação e alta rentabilidade. Tanto que o grupo chileno Cenconsud, que 
acabara de entrar no Brasil ao adquirir os supermercados GBarbosa, de Sergipe, fechou, no 
final do ano passado, a compra do Mercantil Rodrigues, que tinha uma loja de cash & carry em 
Salvador/BA.  
 
De acordo com os especialistas, as compras de empresas atacadistas de cash & carry por uma 
parte dos grandes grupos supermercadistas não cessaram, e até o final do ano novas 
aquisições deverão ser realizadas.  
 
Segundo fontes de mercados, antes de definir a compra de 60% do Assai, Abílio Diniz, 
presidente do Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar, visitou as lojas de duas 
empresas paulistas com esse perfil. Ainda segundo o mercado, um dos empecilhos que 
impediram as negociações de serem fechadas foram as dificuldades de se conhecer os 



números financeiros das empresas, “mas nada impede que as negociações prossigam”, diz a 
fonte. 
 
“ O mercado transformador é carente de soluções para o seu negócio, e se o varejo transferir a 
alta experiência de nível de entendimento que tem com o consumidor para o cliente 
profissional, esse mercado dará um grande salto rumo a um maior desenvolvimento”, analisa 
Orlando Portella, consultor de Prática de Mercado da Integration Consultoria.  
 
Também aumentam as chances de consolidação e de concentração em um segmento de 
mercado no qual, descontando-se a hegemonia do líder Makro, o faturamento ainda é bastante 
pulverizado e com espaço para empresas de todos os tamanhos e que atendem a todos os 
tipos de clientes. “Haverá um aumento da consolidação, mas acredito que isso é bastante 
positivo, pois gera benefícios diretos para o consumidor e também melhora os processos tanto 
do varejo como da indústria graças a pesquisas e à introdução de inovações na busca de novas 
formas de se agir no mercado”, acredita José Rafael Vasquez, vice-presidente do Sam’s Club, 
que, juntamente com o Maxxi Atacado, formam as operações atacadistas do Wal-Mart no 
Brasil, a terceira maior rede supermercadista do Brasil e a maior empresa de varejo do mundo.  
 
Apesar de o negócio supermercadista e de o atacado de auto-serviço serem muito parecidos, 
ao entrar no segmento de cash & carry a empresa supermercadista deve estar atenta à 
administração das margens, dos custos e da gestão operacional, que são completamente 
diferentes nas duas áreas. “Quando uma empresa entra em contato com o segmento, é 
preciso conhecer a cultura do negócio, mas o mercado tem espaço para todos e haverá uma 
adequação natural. Mas vejo o atacado de auto-serviço como uma grande alternativa de 
abastecimento que as grandes redes de varejo procuram para continuarem a crescer”, ressalta 
Flávio Almeida, sócio-diretor do Spani Atacadista.  
 
Nicho atraente 
 
Atacado de auto-serviço aumenta as vendas para os consumidores finais que buscam preços 
mais baixos e sortimento de produtos mais amplo 
 
Além de atender os clientes profissionais, o atacado de auto-serviço cresce no atendimento 
aos consumidores finais, o que justifica o interesse das grandes redes supermercadistas pelo 
formato. Números fornecidos pela Nielsen mostram que o ano de 2007 representou um cenário 
muito positivo para o cash & carry. Cerca de 7,5 milhões de lares (20% do total dos lares 
brasileiros) compraram pelo menos uma vez nesse modelo de loja, o que representa um 
incremento de 10% em comparação com 2006.  
 
Em média, os consumidores visitaram seis vezes esse tipo de estabelecimento em 2007, o que 
representou um aumento de 7% em relação ao ano anterior. Com lojas mais despojadas, sem 
piso de granito, sem ar condicionado e sem empacotadores, o auto-serviço tem custos 10% 
mais baixos em comparação com hiper e supermercados. O fato de as pessoas manipularem 
os produtos em embalagens maiores também facilita a movimentação de carga. Além disso, a 
área de armazenamento é também a área de vendas, o que permite uma redução entre 5% a 
10% nos custos operacionais em comparação com a modalidade atacadista de entrega, pois a 
empresa não gasta com distribuição, visita e apoio à loja do cliente.  
 
Ao contrário do que se pensa, são as classes sociais mais abastadas as que mais compram 
nesse tipo de loja. De acordo com a Nielsen, os consumidores das classes A, B e C, 
representantes de lares médios com 4 ou 5 pessoas, são os maiores freqüentadores desse tipo 
de loja no Estado de São Paulo.  
 
“O principal atributo que faz com que o consumidor final compre em uma loja de cash & carry 
é a percepção que ele tem de que o preço é baixo. Muitas vezes, as pessoas que compram 
nesses lugares são transformadores sem CNPJ, o que os transforma em pessoas físicas”, 
explica Olegário Araújo, gerente de Atendimento ao Varejo da Nielsen.  
 



No Deskontão, loja cash & carry de Recife/PE do grupo KarneKeijo, as vendas para os 
consumidores da classe A representam 7%, enquanto as classes B e C contribuem com 26% e 
40%, respectivamente, das 1.200 vendas diárias realizadas. Por sua vez, a classe D responde 
por 26% dos tíquetes movimentados todos os dias. “Temos uma boa oferta de frigorificados e 
o preço bom atrai todo mundo, pois todo mundo gosta de comprar barato e economizar nos 
preços”, comenta Inácio Miranda, superintendente do Grupo KarneKeijo.  
 
Na loja de auto-serviço de Recife do Grupo KarneKeijo, a venda para o consumidor final 
representa 50% das vendas e o food service contribui com os 50% restantes. No Mercantil 
Rodrigues, agora pertencente à rede G. Barbosa, o consumidor final representa 70% da 
clientela. No Assai, a relação se inverte e 30% da clientela é composta por consumidores 
finais, enquanto 70% são clientes profissionais.  
 
No Spani Atacadista, cerca de 15% da clientela é composta de consumidores finais. No Makro, 
as vendas para o consumidor final oscilam entre 15% e 20%. Com venda para dois públicos 
distintos, as empresas atacadistas dizem que o consumidor final é muito bem-vindo nas lojas, 
mas a maior preocupação é com a banalização da imagem do atacado diante do público-alvo, 
que são os comerciantes e os transformadores. “A partir do momento em que se abre um 
atacado em cada esquina e ocorre uma migração dos clientes das lojas de varejo para essas 
lojas de atacado, nossa função principal só fará sentido para o transformador, pois o 
comerciante pequeno e o médio serão prejudicados”, argumenta Ricardo Roldão, diretor do 
Roldão Atacado. “Atualmente, o modelo de auto-serviço desempenha um papel muito 
importante no abastecimento do pequeno e médio comerciante e do transformador em geral, 
dando todo o suporte de estoque e financiamento de suas compras”, finaliza Roldão. (C.E.) 
 
Foco certeiro 
 
O caminho para uma melhor rentabilidade do cash & carry está nos mercados específicos  
 
No futuro, o melhor nível de atendimento e serviço, a segmentação e a especialização em 
nichos de mercado específicos, bem como a venda para o food service, são as apostas de 
especialistas e empresários do setor, para os quais as lojas de cash & carry irão se sobressair 
em meio ao aumento da concorrência e da competitividade, e a uma possível consolidação do 
segmento. O Makro, por exemplo, aposta no crescimento das vendas para hotéis, restaurantes 
e cafeterias, o chamado público HoReCa. O Deskontão continuará a focar naquilo em que é 
especialista: a venda de produtos da cadeia de frios ou frigorificados.  
 
O Assai, que vende 15 toneladas de queijo por mês, continuará a centrar esforços no 
atendimento especializado ao público de dogueiros, pizzaiolos, pasteleiros e restaurantes. “O 
cash & carry tem se segmentado na área de food service, e como essa é uma área que cresce 
aceleradamente, há espaço para o cash & carry crescer sem atrapalhar o atacado distribuidor e 
somente aproveitando esse nicho de mercado”, analisa Nelson Barrizzeli, professor da 
Faculdade Escola de Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP). 
 
Se, por um lado, a complexidade do negócio atacadista de auto-serviço deverá aumentar, por 
outro lado ela deverá gerar grandes oportunidades de negócio para o empresário que estiver 
atento ao crescimento do mercado e à prospecção de novos mercados. “Por que não pensar 
em um auto-serviço especializado com o melhor sortimento de produtos e serviços para o 
dono da pizzaria, por exemplo? As oportunidades são muitas e a segmentação pode ser por 
tipo de produto ou por público freqüentador da loja”, comenta Orlando Portella, consultor de 
Prática de Mercado da Integration Consultoria. 
 
O trabalho focado na região em que a loja está instalada também pode ser um diferencial. 
“Temos um trabalho de pesquisa para detectar as necessidades e adequar o mix e a 
comunicação de acordo com o cliente de cada segmento, seja ele transformador ou pequeno 
varejista”, informa Flávio Almeida, sócio-diretor do Spani Atacadista.  
 
 



Com a entrada das grandes redes supermercadistas no atacado de auto-serviço, o ritmo de 
expansão e de abertura de lojas do Atacadão e do Assai deverá aumentar consideravelmente. 
Se, até agora, o Assai tem 15 lojas, entre 15 a 20 novas lojas serão abertas neste ano além 
das fronteiras do Estado de São Paulo, passando a atuar nas cidades de Fortaleza/CE e 
Salvador/BA. O Atacadão, com 40 lojas, deverá chegar a 60 até o final do ano. No contra-
ataque e para continuar a ser líder, o Makro, com 57 lojas, pretende chegar a 80 
estabelecimentos até 2010.  
 
O fato de contar com o aporte de redes supermercadistas deverá fazer com que o Assai e o 
Atacadão, que hoje têm 30% e 75%, respectivamente, das vendas realizadas para o cliente 
final promovam ainda mais o crescimento da participação do consumidor nas vendas da 
empresa.  
 
“O consumidor é multicanal, pois ao mesmo tempo em que paga mais barato por um produto 
no atacado, ele também atravessa a rua e vai pagar 40% mais por um produto orgânico. Sábio 
é quem tiver o insight de segmentar e focar nos clientes profissionais e oferecer o melhor 
serviço para ter um melhor valor de vendas e não precisar entrar em guerra de preços, que 
destrói o valor do negócio”, aconselha Adriano Maluf, diretor do Instituto Nacional de Vendas 
e Trade Marketing (INVENT) e professor da Escola Superior de Propaganda (ESPM) e do 
Mackenzie. (C.E.) 
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