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nquanto as grandes redes man-
têm ambiciosos planos de expan-
são, as pequenas empresas, res-
ponsáveis por 46% do mercado,
incrementam as vendas. No ano
passado, dos RS 136 bilhões que
o setor faturou, R$ 61,4 bilhões

ficaram nas mãos dos pequenos, aqueles com uma
a dez lojas, segundo pesquisa de SM que deu origem
ao 37° Relatório Anual. Esse valor representou um
crescimento real de 7%, em linha com o setor. Nada
mal para um grupo de empresas que, muitas vezes,
encontra dificuldade em conseguir financiamento
com taxas menores, transpira para obter vantagens
dos fornecedores e sofre com atrasos na entrega de
produtos, o que significa menos vendas.
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O crescimento dos pequenos
está intimamente ligado ao aumen-
to real de salários do público de
baixa renda, principal cliente desses
estabelecimentos. Afinal, as lojas
ficam no interior dos bairros, pró-
ximas à residência do consumidor.
Não exigem condução, facilitam e
agilizam as compras. Mas não é só
isso. Para Flávia Ghisi, professora
do Provar, programa de varejo da
Universidade de São Paulo, os em-
presários aumentaram a variedade
de produtos e ampliaram ofertas e
promoções. "Se o cliente consegue
variedade de produtos, qualidade
e preço no supermercado próximo
de sua casa, por que não aprovei-
tar?" comenta ela.

Para Richard Vinic, coordenador

da pós-graduação de Marketing da
FAAP (Faculdade Armando Álvares
Penteado), o consumidor passou a
avaliar melhor o custo-benefício do
local onde faz suas compras. Assim,
ganhou importância a experiência
de compras nas pequenas lojas, nas
quais os funcionários conhecem as
preferências e o nome dos clientes.
"As grandes redes tentam se apro-
ximar mais do consumidor, mas,
nesse quesito, as pequenas já estão
adaptadas", comenta Vinic.

Para ele, outra vantagem dos
pequenos é o próprio tamanho e
estrutura, que permitem maior
controle sobre a gestão.

Thaís Zara, economista da Ro-
senberg Consultores Associados,
aponta a criação de serviços, como
entrega domiciliar e financiamento
das compras com cheque pré-da-
tado ou cartão próprio. "Como o
empresário está mais próximo do
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Sorteios de prêmios aos clientes, como o
de motos, ajudaram o Pato Branco (RO)
a elevar em 18% o faturamento real

cliente, o calote é menor," acredita.
O crescimento das centrais de

negócio também é apontado pelos
especialistas como um fator que
tem contribuído para a profissiona-
lização das empresas e maior com-
petitividade no mercado.

E não pára por aí. As próprias
ações dos pequenos explicam os
motivos do sucesso. Confira algu-
mas boas histórias.

O Supermercado Zimbreira am-
pliou ainda mais o sortimento da
única loja, aumentando a oferta de
marcas regionais, sobretudo de ali-
mentos e produtos de limpeza. Re-
formou o supermercado e alargou
os corredores para tornar as insta-
lações mais confortáveis. Também

intensificou o treinamento dos
funcionários com a construção de
uma área específica para cursos e
palestras, o que garantiu melhor
atendimento ao cliente. Resulta-
do: a loja de 3 mil m2 aumentou
o faturamento em 21%, desconta-
da a inflação. As vendas em 2007
chegaram a R$ 49 milhões. Nada
mal para um supermercado que,
na cidade paulista de São José dos
Campos, enfrenta a concorrência
das grandes redes regionais. Se-
gundo César Heitor de Matos, um
dos proprietários da loja, também
contribuiu para o resultado o bom
relacionamento com os fornecedo-
res, que tem evitado atrasos na en-
trega e outros problemas de abaste-
cimento. O Zimbreira diversificou
ainda as formas de pagamento:
aceita todos os cartões de crédito e
débito, tíquete-alimentação e che-
que, além do cartão próprio.

Promoções em todos os dias da
semana, que variaram de parcela-
mento das compras a descontos de
10% no pagamento à vista. Cam-
panhas específicas para o Dia das
Mães, Pais, Crianças e Natal, com
sorteios de prêmios como carros,
motos e notebooks. Essas foram
algumas das iniciativas que con-
tribuíram para o crescimento do
Supermercado Pato Branco, loca-
lizado em Vilhena, no interior de
Rondônia, a 700 quilômetros da
capital Porto Velho. A única loja,
de 2,1 mil m2 teve crescimento >•
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real de 18% em 2007, faturando
RS 44 milhões.

Para realizar as promoções, Ari
Signor, diretor comercial da loja,
estabeleceu um bom relaciona-
mento com os fornecedores, que
se traduziu em redução de preços
e facilidades de pagamento. O su-
cesso de 2007 também foi fruto da
criação do cartão próprio. Com
ele, o cliente pode parcelar as com-
pras em até duas vezes sem juros,
em dias normais, ou em até três
vezes sem juros, toda segunda-fei-
ra. Nesse dia, o consumidor pode
ainda optar pelo pagamento com
cheque pré-datado para 50 dias.
A exemplo do Zimbreira, o Su-
permercado Pato Branco também
investiu nos funcionários. Contra-
tou conferencistas de renome para
dar palestras motivacionais à equi-
pe. "Pelos padrões da região, dizer
bom dia com um sorriso ou indi-
car o local de determinado pro-

duto já é um diferencial", garante
o diretor. Mas além do bom aten-
dimento, as palestras levaram os
funcionários a agilizar a reposição
dos produtos e a reduzir perdas.
Foi ainda no ano passado que o
Pato Branco se tornou Correspon-
dente Bancário, o que ajudou a au-
mentar o fluxo de pessoas na loja.
Até o final deste ano, o empresá-
rio espera inaugurar seu segundo
supermercado, que vai ancorar o
shopping center de Vilhena, tam-
bém em construção. "Enquanto a
tendência no Sul e Sudeste é prio-
rizar estabelecimentos pequenos,
a nossa é criar uma unidade maior
que a atual. Essa filial terá 3,7 mil
m2", afirma.

GECEPEL
Processo para ampliar o sortimento

Foi graças a um amplo levanta-
mento feito com o consumidor so-

bre os pontos fortes e fracos
das lojas, que a pequena rede
Gecepel, quatro lojas no Rio
Grande do Sul, ampliou as
vendas em 19%, descontada
a inflação. O faturamento
alcançou RS 38 milhões no
ano passado, na comparação
com 2006. As mudanças?
Várias. A começar pelo mix.
A empresa trabalhava com
poucas marcas e era resis-
tente a produtos novos e às
sugestões dos clientes. Para
vencer tal postura, criou uni
comitê de novos produtos,
formado por dois compra-
dores e dois profissionais
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da operação, que, uma vez por
semana, analisam os lançamentos
da indústria, levando em conta: 1)
se o produto está na mídia; 2) se
já tem similar no sortimento; 3)
se os clientes solicitaram. Desse
trabalho, bem mais profissional,
resultou um sortimento alinhado
com as necessidades do público e,
portanto, com as metas de vendas.
No açougue, a empresa diversifi-
cou os cortes e introduziu carnes
a vácuo e, no horfrúti, redesenhou
os procedimentos para garantir
produtos de qualidade e reduzir
as perdas. Os funcionários da área
passaram a controlar os produtos
no recebimento e a levá-los direta-
mente para a câmara refrigerada.

Também deixaram de amonto -
ar os produtos, o que provocava
estragos. Foi criado um manual,
no qual a equipe se pautou para
trabalhar com eficiência. Outro
problema, o de falta de produtos,
também foi atacado. Graças à cam-
panha de ruptura conduzida por
SM e pela ECR Brasil, a empresa
aprendeu a fazer os cálculos e per-
cebeu que registrava altos índices
de falta de produtos. Tomou, en-
tão, várias decisões que reduziram
a taxa de 20% para 10% em um
ano. Entre as iniciativas, elaborou
um relatório interno para acionar
a área de compras diante da queda
de estoque. Agora a meta é dimi-
nuir ainda mais a ruptura.
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