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economista inglês, E. F.
Schuniacher, lançou o livro

"Small is Beautiful". Na obra, um
clássico da literatura econômica, o
estudioso defendia que as grandes
organizações, devido ao seu gigantis-
mo, se tornavam "inadministráveis".
Pois o varejo parece ter descoberto
as lições de Schumacher. Por muito
tempo, o "quente" foram as mega-sto-
res e pontos de venda cada vez maio-
res. De supermercados a livrarias, o
objetivo desse formato era oferecer
em uni único lugar tudo o que um

consumidor precisava. Nos últimos
tempos, porém, inverteu-se a dire-
ção: a onda agora são as minilojas.
Empresas de todos os portes e ativi-
dades, da Livraria Cultura às redes
de supermercados, como Pão de
Açúcar e Carrefour, aderiram à
moda. O trânsito caótico, a questão
da segurança e a comodidade esti-
mulam a proliferação das pequenas
lojas - além do acirramento da con-
corrência exercida pelos pequenos
armazéns. "Nosso objetivo é estar
junto ao consumidor em qualquer
momento de seu consumo", diz
Laurent Bendavid, diretor do
Carrefour Bairro, a bandeira de

supermercados de vizinhança do
grupo francês. Para essas empresas,
não se trata apenas de modismo. "A
tendência de lojas menores não tem
volta", diz Sylvia Leão, diretora-exe-
cutiva do Extra, a rede de hipermer-
cados do Grupo Pão de Açúcar. É ela
que mantém as bandeiras Extra
Perto e Extra Fácil, sendo que essa
última oferece cerca de 3,5 mil produ-
tos diferentes, contra 10 mil a 17 mil
das lojas convencionais. Para o grupo,
trata-se de uma investida estratégica.
No final de 2008, apenas quatro lojas
ostentavam a placa Extra Fácil.
Atualmente, são 65. Até o fmal do
ano, esse número baterá em 100.
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Segundo a Abras, entidade que reúne
os supermercados, ao fim de 2008, das
5.470 lojas das 500 maiores redes do
País, 3.459 eram nesse formato.

Do ponto de vista econômico, faz
todo o sentido apostar nesse tipo de
ponto de venda. Segundo Bendavid,
os preços praticados nas lojas meno-
res "cobram" a comodidade e a pra-
ticidade proporcionadas aos consu-
midores. "Não é um aumento de 2% a
3% que vai fazer uma pessoa preferir
pegar seu carro para economizar 7%
comprando em um hipermercado",
revela o executivo do Carrefour, indi-
cando qual a diferença dos preços
cobrados nos dois formatos. A france-
sa tem apenas oito unidades
de conveniência, mas todas
em postos de combustíveis.
Segundo Bendavid, esse
número crescerá rapida-
mente. O modelo de lojas
menores não interfere, de
acordo com as próprias
redes, no resultado das ope-
rações tradicionais. "Até
agora não tivemos proble-
mas com sobreposição", diz
Sylvia. Mais do que isso, no
caso do Pão de Açúcar e do
Carrefour, essas lojas
menores se beneficiam do

poder de compra e negociação dos
grupos dos quais fazem parte. Com
acesso a mercadorias a preços mais
baixos e um adicional no valor cobra-
do do consumidor, a margem de
lucro nessas unidades tende a ser
melhor. Por outro lado, há pouco
espaço para estoque e elas precisam
ser abastecidas mais vezes do que
suas irmãs maiores. "Temos muitos
'planos B', inclusive usar uma loja
maior para abastecer outra, se neces-
sário", diz Sylvia.

Outra grande rede que pretende,
em breve, enveredar pelo caminho
das lojas pequenas no Brasil é a livra-
ria francesa Fnac. Segundo seu presi-
dente, Pierre Courty, a falta de bons
espaços pode forçar um "regime" nas
lojas da Fnac. Em cinco anos, ele con-
sidera possível reduzir pela metade o
tamanho das unidades da empresa,
que têm entre 4 mil e 5 mil metros
quadrados, para lojas de até 2,5 mil
metros quadrados. Um de seus prin-
cipais rivais, a Livraria Cultura, tam-
bém segue esse caminho. Sua meta é
reforçar a presença da marca junto a
públicos específicos. A empresa tem
apostado em pequenas lojas temporá-
rias em eventos como a Casa Cor e o
São Paulo Fashion Week. "Cada loja
tem uma oferta direcionada para o
perfil de visitantes desses eventos, o
que se traduz num ganho enorme
para a marca", diz Sérgio Herz, dire-
tor comercial da livraria.

O McDonald's aproveitou essa onda
para conquistai1 um público que só ia

às suas lanchonetes para
levar os filhos: os consumi-
dores com mais de 30 anos.
Para eles, a rede de fast-
food criou o McCafé, com
um visual mais sóbrio. Isso
atraiu e fídelizou clientes
mais endinheirados. Hoje,
são 57 McCafés no Brasil.
Os produtos de cafeteria já
respondem por mais de
10% do total das vendas.
Para a maior rede de fast-
food do mundo, o título do
livro de Schumacher faz
cada vez mais sentido.
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