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Pressionadas pelo crescimento das grandes redes varejistas, que têm planos ousados de 
aumentar seus domínios em formatos menores, as redes supermercadistas regionais 
perceberam que era o momento de agir e anunciam planos de até dobrar em dois anos, de 
olho em um crescimento geográfico favorável, com unidades no interior paulista.  
Esses são os planos, segundo analistas do mercado, de quatro redes menores, que terão bom 
desempenho neste ano, no interior paulista: Gimenes, Savegnago, Galassi e Jaú Serve.  
 
A rede Gimenes, criada em Ribeirão Preto, tem um plano ambicioso de dobrar até 2009, com 
24 novas lojas. Com faturamento estimado em R$ 550 milhões, em 2007, a rede vai aplicar 
neste ano cerca de R$ 25 milhões em expansão "Nos próximos 12 meses teremos 10 novas 
lojas, todas no interior", disse, ao DCI, o presidente da companhia, Ricardo Doebeli.  
 
Vale lembrar que a Gimenes há dois anos está sob controle do fundo GG Investimentos, 
dirigido pelo ex-ministro Antonio Kandir. O economista viu no varejo uma mina de ouro, e não 
descarta a aquisição de outras redes. Para também se tornar atrativa a grupos estrangeiros, 
como os franceses do Carrefour e do Casino (do Grupo Pão de Açúcar) e também Wal-Mart, 
além do chileno Cencosud, que adquiriu no final do ano passado a rede supermercadista do 
nordeste GBarbosa, a GG Investimentos está atenta ao crescimento da rede pelo interior 
paulista, hoje considerado o quarto maior pólo econômico do País, atrás da capital São 
Paulo,de Rio de Janeiro e de Minas Gerais.  
 
Tanto que a primeira filial a ser aberta neste ano será em Barretos, no final de abril. A área de 
vendas da loja será de 2 mil metros quadrados. Com ela a rede somará 30 unidades, 
concentradas basicamente na região de Ribeirão Preto. "Estamos prospectando outras lojas de 
vizinhança a um raio de 400 km da matriz", complementou. O agrupamento de unidades visa 
ganho de escala nos custos de administração, veiculação na mídia e distribuição. 
 
O escopo abrange lojas pequenas, médias e grandes, de 8 mil a 12 mil itens. Seu modelo de 
varejo tem evoluído e ultimamente está apostando na criação de seções geradoras de tráfego 
e de receita como rôtisseries e pizzarias. "É uma evolução natural da loja de varejo para 
oferecer mais conveniência ao cliente", justificou o presidente da companhia, Ricardo Doebeli.  
 
Concorrência 
 
A concorrente de maior porte, e considerada a maior do interior paulista, Savegnago, cujo 
faturamento foi de R$ 630 milhões em 2007, também tem planos de aumentar o número de 
unidades, mas segue mais cautelosa.  
 
O plano estratégico a médio prazo do supermercado é de lojas em São Carlos e Araraquara, 
sendo que em setembro passado a empresa abriu unidades em Bebedouro e Barretos. 
"Estamos agora atingindo também o público da classe B. Antes a maioria de nossos clientes 
estava na C. Foi também uma mudança grande ir para uma região inexplorada pela rede", 
declarou o gerente de Marketing da rede, Valdir José Ribeiro. A marca tem 18 pontos no 
interior, entre Ribeirão Preto, Sertãozinho, Franca e Jardinópolis. 
 
Segundo o executivo, o Savegnago acaba de investir em Tecnologia da Informação. Assim, 
reorganizou seus sistemas com a divisão dos 20 mil itens em categorias, subcategorias e 
setor. "Agora vamos medir o percentual de vendas em cada categoria e comparar loja a loja, e 
ano a ano, verificando a rentabilidade", disse. 
 
Perfil 
 
No ano passado, as redes de supermercados com faturamento superior a R$ 1 bilhão 
apresentaram alta de 9% no faturamento, em comparação a 2006. Segundo pesquisa da 
ACNielsen, por outro lado, as redes médias tiveram em igual período de comparação um 
crescimento de 10,6%. Para o vice-presidente da Associação Paulista de Supermercados 



(Apas), Martinho Paiva Moreira, isso ocorreu por conta de o foco do negócio das maiores redes 
ser na área do estado e da compra de `atacarejos' como o Atacadão, pelo Carrefour, e o Assai, 
pelo Pão de Açúcar. "Mas o Sonda tem crescido bem, com belo desempenho, como também o 
Coop, Savegnago, Gimenes, Russi e Confiança." 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 25  mar. 2008. Comércio, p. B14. 
 


