
Pequeno varejo, transforma-
dores e consumidor final. Cli-
entes com características e
necessidades diferentes, mas
que buscam ser atendidos por
um mesmo t ipo de loja — o
cash & carry. Segundo espe-
cialistas do setor, o atacado
de auto-serviço está passan-
do por um momento de trans-
formação que tem como pano
de fundo o aumento da com-
pra de bens de consumo, e da
busca pelo sortimento e pelo
aprofundamento das catego-

rias. "A grande tendência para
o cash & carry é a de adotar
modelos compactos, especia-
l izados, pr inc ipa lmente em
mercados mais maduros e
concentrados, que exigem lo-
jas especia l izadas. Hoje, o
consumidor busca preço, mas
também quer conveniência,
quer encontrar o que precisa
em um só lugar e o mais per-
to possível de onde está", co-
menta Guilherme Tiezzi, pro-
fessor do IBMEC e diretor da
Penta - Trade Marketing Ana-

lítico. Segundo o especialista,
os pequenos comerciantes
chegam a ir 3 ou 4 vezes por
semana ao atacado de auto-
serviço para abastecer o seu
negócio. Ainda de acordo com
Tiezzi, os modelos compactos
devem ser lojas com 1.500 m2

a 2.500 m2 de área de vendas
com um mix de produtos em
torno de 4 a 5 mil itens. Ele
acrescenta que, principalmen-
te nos grandes centros, é mui-
to difícil encontrar grandes ter-
renos disponíveis para a ins-
talação de lojas maiores. "Em
mercados menos concentra-
dos, como nas Regiões Norte
e Nordeste, ainda há espaço
para lojas maiores", avalia.

É preciso dizer que, em 2007,
o setor atacadista movimentou
R$ 106 bilhões no Brasil, apre-
sentando crescimento de 6,5%
em comparação com 2006. "É
o dobro do valor movimentado
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há cinco anos", diz Márcio Mari-
no, consultor da Integration Con-
sultoria Empresarial. Segundo
ele, o auto-serviço representa
cerca de um quarto desse to-
tal. "Isso eqüivale a algo corno
70% do PIB de um país peque-
no, como o Uruguai", completa.

Outra razão para que as
apostas na especialização
sejam altas é o
cresc imento dos
transformadores. O
consumo de refei-
ções fo ra do lar
vem aumentando
significativamente e
o auto-serviço é o
canal mais eficien-
te para abastecê-
lo. "A grande fonte
de abastec imento
desse segmento é o
atacado de auto-
serviço. Os transfro-
madores não têm
espaço e nem capi-
tal para estocar pro-
dutos e por isso fa-
zem várias compras
durante a semana.
Daí o sucesso do
formato do Assai,

que atende principalmente o
pequeno t rans formador e
oferece uma estrutura simpli-
f icada e de conven iênc ia " ,
analisa Eugênio Foganholo,
diretor da Mixxer Desenvolvi-
mento Empresarial, consulto-
ria especializada em bens de
consumo e varejo.

Outra tendência é a espe-

cialização de atacadistas no
segmento de food service por
causa dos investimentos da in-
dústr ia de al imentos nesse
setor. "Durante muito tempo, a
indústria de food service não
cuidou do pequeno varejo, e
esse é um espaço importante
para o cash & carry", comenta
Sílvio Laban, p ro fesso r do
Centro de Excelência do Va-
rejo da Fundação Getúlio Var-
gas - GV CEV.

Outro ponto que precisa ser
avaliado pelo setor é a ques-
tão da conveniência, que vai
ao encontro da especialização
das lojas. Consul tores da
área defendem cada vez mais
a idéia de que o cliente quer
p ra t i c idade quando vai às
compras. "É preciso investir
no sortimento, e oferecer ou-
tras categorias de produtos
além das habitualmente co-
mercializadas pela loja, como,

por exemplo, equi-
pamentos para o
pequeno t ransfor -
mador. É preciso
pensar em um tra-
balho mais ajusta-
do, mais focado em
seus c l ientes", d iz
Sí lv io Laban, pro-
fessor do GV CEV-
Centro de Exce ên-
cia do Varejo da
Fundação Getú l io
Vargas.

Modelos como o
do SarrTs Club, que
apostam no Clube de
Compras e apresen-
tam conceitos inova-
dores com a venda
de produtos sazo-
nais, também ex-
pressam uma ten-
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dência, de acordo com especi-
alistas. "O Brasil ainda tem res-
trições culturais ao pagamento
da anuidade, mas no México,
por exemplo, os clubes de pre-
ço fazem sucesso. Além disso,
elas também oferecem crédito,
com cartões de marca própria,
buscando a fidelidade do clien-

te", conta Guilherme Tiezzi.
Laban vai além e afirma que

os modelos de cash & carry ten-
dem a ficar cada vez menos
duros, e que os serviços ofere-
cidos devem ser diretamente l i -_ ,
gados às necessidades de cli-
entes. "Além de focar os produ-
tos no segmento, a loja pode
oferecer serviços como, por
exemplo, consultoria, capacita-
ção para funcionários e crédi-
to", comenta.

A entrada das grandes re-
des de supermercados no seg-
mento atacadista também está
mexendo com o setor. De
acordo com Márcio Marino,
cerca de 53,3% das vendas ao
varejo mercearil vêm do ata-
cado, o que era uma"fronteira
pouco explorada pelas gran-
des redes de supermercados
no setor Em 2007, o cash &
carry representava cerca de
7% do total do setor atacadis-
ta. "O cash & carry apresenta
baixos custos e alta rentabili-
dade, e os grandes players
mundiais têm margens extre-
mamente apertadas em suas
operações supermercadistas.
O aumento da participação do
cash & carry em seus fatura-
mentos é um modo de aumen-
tar a rentabilidade do negócio
como um todo", analisa.

Para Flávio Almeida, diretor
comercial do Spani Atacadis-
ta, o segmento deverá cres-
cer com os investimentos fei-
tos pelas redes supermerca-
distas no setor de auto-servi-
ço, "Acreditamos que o seg-
mento passará a ser ainda
mais valorizado tanto pela in-
dústria como pelo varejo, que
passarão a reconhecer o ca-
nal como uma efetiva opção

de abastec imento. É c laro
que a concorrência aumenta,
mas com toco e muito traba-
lho vamos crescer junto com
o setor", comenta.

Há pouco tempo, o presi-
dente mundial da rede Carre-
four, José Luis Duran, decla-
rou que o modelo do Ataca-
dão poder ia ser exportado
para países como, por exem-
plo, a Colômbia, a Indonésia e
a índia, que apresentam con-
dições socioeconômicas pare-
cidas com as do Brasil. Para
os especialistas, esse não é
um modelo inovador, mas é
um modelo de sucesso. "O
modelo do Atacadão pode ser
exportado principalmente para
mercados menos concentra-
dos, com maior participação
do varejo tradicional e com
negócios familiares em gran-
de número", avaliaTiezzi,

Na opinião de Foganholo, é
preciso estudar as particularida-
des de cada país, e ele não vê
conseqüências dessa declara-
ção para o mercado brasileiro.
"O modelo do Atacadão e do
Maxxi, vem se tornando uma
espécie de substituto do hiper-
mercado, pois tem despesa ope-
racional menor e, por isso, con-
segue oferecer preços melho-
res", diz.

As redes de hipermercados
também deverão agregar ao
cash & carry uma particulari-
dade do varejo, que é o foco
no entendimento de seus cli-
entes, o que deverá tornar
esse modelo de loja cada vez
mais profissional. Para Laban,
esse também pode ser um di-
ferencial diante da concorrên-
cia, além de uma tendência de
posicionamento.

Text Box
Fonte: Distribuição, a. 16, n. 187, p. 130-134, agosto. 2008.




