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Ias surpreenderam neste ano. Pre-
sentes no topo do ranking, entre a
4a e a 20a colocação, 15 redes com
faturamento acima de RS 500 mi-
lhões alcançaram um aumento de
10% nas vendas, acima da infla-

ção, em relação a 2006, contabili-
zando uma receita de RS 17 bilhões em 2007. É o que
mostra a pesquisa Relatório Anual de SM, realizada
pelo 37° ano consecutivo, ao analisar empresas que
reportaram seus dados em 2006 e 2007. As empresas
cresceram mais do que o setor, cuja alta, sem a infla-
ção, foi de 7% - desempenho já muito bom. Quando
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o assunto é participação nacional,
as redes não integram o grupo dos
gigantes do ramo. A GBarbosa, a
maior entre as 15 empresas, fatu-
rou RS 1,9 bilhão, bem menos do
que o alcançado por Carrefour,
Pão de Açúcar ou Wal-Mart, cujas
vendas estiveram acima de R$ 15

bilhões. Nas regiões onde atuam,
no entanto, incomodam a concor-
rência (inclusive os gigantes) e, em
alguns casos, chegam à liderança.
A maioria conta com processos,
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tecnologia e escala de compras.
Ninguém cresceu à toa.

s

Para se manter competitivas, as
15 empresas sempre souberam
que era preciso ganhar escala de
compra, para aumentar o poder
de barganha com os fornecedores,
reduzir custos, oferecer preços
vantajosos ao cliente e melhorar
margens. Com ganhos de escala,
uma rede consegue, por exemplo,
comprar energia elétrica em lei-
lões e, assim, diminuir despesas.
Não é por acaso que sobrou recur-
sos, entre as grandes do ramo, para
inauguração, ampliação e reforma
de lojas. O que, num círculo virtu-
oso, amplia ainda mais a escala. O
GBarbosa abriu quatro unidades
nos três Estados onde atua: Ala-
goas, Sergipe e Bahia. Também
adquiriu a loja baiana Mercantil
Rodrigues, cuja operação mistura
venda no atacado e no varejo. Fe-
chou o ano com 42 filiais, receita
de R$ 1,9 bilhão e crescimento de
22%, descontada a inflação mé-
dia de 2007 pelo IPCA de 3,64%.
Para este ano, a expectativa é abrir
mais dez filiais, com investimen-
tos de R$ 180 milhões. A abertura
de lojas, somada a outras ações,
deverá elevar o faturamento do
GBarbosa para R$ 2,5 bilhões em
2008. Desde novembro do ano
passado, a rede pertence ao gru-
po chileno Cencosud, que opera
super e hipermercados, além de
home centers e outros formatos.

A empresa está presente no Chi-
le, Argentina e Peru e fatura USS
7 bilhões ao ano. Essa é a terceira
vez que a rede GBarbosa muda de
mãos desde 2002.

Com crescimento real de 11%
e receita de R$ 632 milhões, a
piauiense Carvalho & Fernandes
também abriu lojas: três, no Ma-
ranhão. É verdade que fechou três
unidades em Teresina, mas como
as filiais maranhenses são maio-
res, a rede terminou 2007 com um
acréscimo de 2.800 m2, o que cor-
responde a um aumento na área
de vendas de 6% em relação ao
ano anterior. Foram investidos R$
12 milhões na construção de lojas
e R$ 645 mil em reformas.

Expansão é importante, mas às
vezes a melhor estratégia é desa-
celarar as inaugurações para con-
solidar as lojas abertas. É o que
fez o Prezunic, do Rio de Janei-
ro, cuja receita, descontada a in-
flação, aumentou 20% em 2007,
alcançando R$ 1,5 bilhão. No
ano passado, a rede abriu apenas
uma loja. No entanto, colheu os
frutos da expansão acelerada que
viveu em 2006, quando saltou de
15 para 27 unidades. Somente no
ano passado, as unidades abertas
em 2006 completaram um ano
de funcionamento e puderam ser
somadas ao faturamento. A úni-
ca loja inaugurada em 2007, por
sua vez, foi criada com um olho
no presente e outro no futuro.



74 Relatório Anual
EMPRESAS GRANDES

SUPERMERCADO MODERNO • ABRIL 2008

Ela utiliza conceitos de susten-
tabilidade ambiental. Conta com
equipamentos econômicos de re-
frigeração e com um sistema de
reutilização de água de chuva. O
recurso, além de racionalizar o
uso da água, permite a redução
de 10% a 20% na conta mensal.

A empresa paulista Sonda vive
uma situação oposta à da rede
Prezunic. Suas três lojas aber-
tas em 2007 foram inauguradas
no último trimestre do ano e,
portanto, contribuíram pouco
para o aumento de 4% no fatu-
ramento, descontada a inflação.
"Atingimos crescimento real com
praticamente as mesmas lojas de
2006", afirma Roberto Moreno,
diretor executivo da rede. Com
15 unidades, a receita foi de R$
832 milhões em 2007. Neste ano,
a expectativa é alcançar RS l bi-
lhão, com a inauguração de mais
três unidades e ações de mer-
chandising para atrair e fidelizar
consumidores.

Segundo Flávia Ghisi, professora
do Provar (Programa de varejo),
da Universidade de São Paulo, as
grandes redes conhecem bem o
consumidor de suas lojas, pois a
maioria atua regionalmente. "Essa
é uma vantagem em relação aos
gigantes do ramo. Elas nasceram
e cresceram em um único local,
enquanto as empresas que vêm de
fora precisam de um tempo para
conhecer a operação e adaptá-la
aos consumidores da região", afir-
ma a professora Flávia.

Em função da intimidade com
o público local, as 15 empresas
com faturamento acima de R$
500 milhões operam com um
mix adequado às necessidades da
clientela e conhecem as ações que
mais a estimulam a comprar. O
Prezunic, por exemplo, se sai bem
em um mercado que impôs difi-
culdades ao Carrefour no passado
e no qual o Pão de Açúcar patina
com a marca Sendas (veja matéria
na p. 60). Segundo especialistas
em varejo, o Rio de Janeiro é mui-
to voltado a promoções e as redes
de fora encontram dificuldades
em se adaptar à agressividade das
ofertas. Já o Prezunic, que nasceu
no Estado, sabe lidar com essa ca-
racterística. Um exemplo: no ano
passado, intensificou com sucesso
um tipo de promoção comum no
setor. Além dos tradicionais dias
de oferta de carne e hortifrútis,
a rede criou uma promoção para
cada dia da semana, sempre com
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As pizzarias de algumas unidades
estão entre as razões que
garantem ao Zona Sul vendas por
mj de R$45 mil/ano

descontos de 10% a 20%. Segunda-
feira é dia das carnes menos no-
bres, como o patinho. Terça-feira
tem oferta de laticínios e produtos
de padaria; quarta-feira, de cor-
tes de qualidade, como contrafilé,
alcatra e filé mignon; e quinta, de
hortifrútis. Sextas, sábados e do-
mingos são dias de ofertas varia-
das, com boa saída de carnes para
churrasco, além de pertences para
feijoada e bebidas. "Promoções
diárias exigem a criação de um
calendário diário de ofertas, além
de negociações pesadas com for-
necedores para não comprometer
a rentabilidade das ações", afirma
Genival Beserra, diretor executivo
da rede. "Também é preciso am-
pliar o leque de fornecedores para

evitar falta dos produtos em pro-
moção, principalmente de carnes,
pois o mercado interno concorre
com as exportações", explica.

Os grandes também vêm incluin-
do produtos de maior preço e
valor agregado ao mix. "Além de
elevar o faturamento, esses itens
melhoram o lucro", afirma Flávia,
do Provar. O Carvalho & Fernan-
des investiu R$ 900 mil em 2007
para importar produtos da Chi-
na, como brinquedos, louças e
utilidades do lar. "Aumentamos
o número de itens nessas catego-
rias", afirma Van Carvalho, supe-
rintendente do grupo.

O Sonda, por sua vez, está di-
versificando a confeitaria com re-
ceitas de bolos e tortas de outros
Estados. No ano passado, intro-
duziu doces feitos por um confei-
teiro de Santa Catarina, como o
rocambole com doce de laranja.
Esse profissional passou um mês
em São Paulo, patrocinado pela
empresa, para ensinar suas recei-
tas aos padeiros paulistanos. "Pa-
gamos o equivalente a um salário
para que ele passasse seu período
de férias em nossas lojas", comen-
ta Moreno, diretor executivo da
companhia.

Embora boa parte das redes já pos-
sua cartão de crédito com a pró-



78 Relatório Anual

EMPRESAS GRANDES

SUPERMERCADO MODERNO • ABRIL 2003

pria marca, algumas
adicionaram novos
usos no ano passado.
É o caso do Sonda. A
rede, que já possui um
cartão próprio usado
apenas em suas lojas,
lançou outro com a
bandeira Mastercard,
que é aceito em vários
estabelecimentos. Administrado
pela Fininvest, é isento de anui-
dade. O prazo de pagamento é de
40 a 45 dias e é possível parcelar as
compras em três vezes sem juros.
"Parcelamento é importante prin-
cipalmente para quem atendem
clientes de baixa renda, pois eles
se sentem estimulados a gastar
mais," comenta Moreno. Em outu-
bro, quando foi lançado, o cartão
Mastercard movimentou R$ 3,9
milhões em compras no Sonda.
Em dezembro, saltou para R$ 6,8
milhões - alta de 74%.

Moreno explica
que um dos princi-
pais méritos dos dois
cartões (o de bandei-
ra própria e o Mas-
tercard) foi estimu-
lar a migração, pela
maioria dos clientes,
do cheque pré-data-
do para o plástico. O

número de cheques diminuiu e a
inadimplência caiu de 3,5% para
0,01%. "Dispensamos a empresa
de cobrança, que prestava serviços
para a rede, e passamos a fazer in-
ternamente a tarefa", diz o diretor.

O Carvalho & Fernandes tam-
bém aposta em prazos maiores
de pagamento ao consumidor. A
empresa realiza, uma vez por mês,
uma campanha na qual o cliente
que possui o cartão do supermer-
cado ganha prazos maiores nas
compras, como 80, 90 ou 120 dias,
enquanto o normal é 40 dias. SM

pdv
Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Supermercado Moderno, a. 39, n. 4, p. 71-78, abr. 2008.

pdv
Rectangle




