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trocam cumprimentos com funcionários e até param
para um bate-papo rápido com o proprietário Juliano
Hannud, 40 anos. Hannud demonstra, em cada gesto e
em cada palavra, estar satisfeito — e realizado. Inaugu-
rado em igqi, o Emporium São Paulo cresce anualmente
cerca de 8% acima da inflação e deve ganhar mais duas
unidades até o início de 2010.

Na contramão da economia, o setor supermercadista
vive um momento de otimismo — e são as pequenas
redes que vêm se destacando mais. De acordo com a As-
sociação Brasileira de Supermercados (Abras), as vendas
subiram 5,7% no primeiro quadrimestre deste ano em
relação ao mesmo período de 2008.0 que impulsiona
os negócios, mesmo em um cenário macroeconômico
desalentador, é uma mudança estrutural. Ha uma trans-
ferência nos hábitos de compra da freguesia — de gastos
fora para dentro de casa. Levantamento do LatinPanel,
instituto de pesquisa de consumo domiciliar, revela que
essa tendência começou a aparecer em 2008, quando,
pela primeira vez desde 2004, as vendas de alimentos
para serem consumidos no lar cresceram mais (7,8%) do
que as refeições fora (3,6%). Fátima Merlin, diretora de
vareio do LatinPanel, enfatiza outra característica, que
beneficia diretamente os pequenos e médios supermer-
cados de bairro: 98% dos compradores de hipermerca-
dos também freqüentam lojas da vizinhança. "As lojas
que mais cresceram nos últimos dois anos foram as de
médio porte, que têm entre cinco e 30 caixas", comple-
menta Sussumu Honda, presidente da Abras.

A conveniência oferecida ã clientela no dia a dia e
o atendimento diferenciado são os pontos fortes dos
pequenos e médios supermercados frente à concor-

rência acirrada das grandes redes varejistas. O com-
prador brasileiro não é um grande fã do autosserviço,
como o norte-americano. "Aqui, as pessoas preferem
ser atendidas e valorizam estabelecimentos onde são
chamadas pelo nome" afirma Honda. É justamente essa
a aposta de Hannud e seu sócio, Marcos Maluf, 42 anos,
para conquistar o público das classes A e B dos bairros
paulistanos de Moema, Itaim e Vila Nova Conceição.
"Nossa presença nas lojas é essencial, dá confiança para
o cliente. Meu escritório é aberto, não tem nem vidro
separando do salão" afirma Hannud, enquanto inter-
rompe a entrevista para perguntar sobre o filho de uma
antiga cliente que acaba de passar por ele.

Somente a postura cordial dos proprietários e dos
650 funcionários do Emporium São Paulo não bastaria
para criar a força que a marca conquistou nos bairros
em que atua. Entre seus principais destaques está a
produção de cerca de mil itens nas categorias rotisseria,
frutas e legumes processados, panificação e confeitaria,
tábuas de frios e patês. Para Beatriz Cavalcante, da ECR
Brasil, associação que trabalha com o relacionamento
entre indústria, varejo e consumidor, a qualidade dos
produtos perecíveis, que não têm marca definida (como
os itens de açougue, padaria e hortifruti), é fundamental
para a diferenciação dos supermercados e para a cons-
trução de uma boa imagem institucional.

Com o mesmo envolvimento que tinham na inaugu-
ração do primeiro endereço, há 18 anos. os proprietários
ainda cuidam pessoalmente da introdução de novas
mercadorias. Uma vez por semana analisam o mix de
produtos, recebem fornecedores com novas ofertas e
experimentam todos os alimentos candidatos, seja de

40



marca própria ou não, para checar a qualidade. A ob-
servação das tendências do setor também faz parte das
estratégias da dupla. Urna temporada nos Estados Uni-
dos, com "estágio" de duas semanas na rede de super-
mercados de bairro Harris Teeter, rendeu 70 projetos
para incrementar as receitas do Emporium São Paulo.
Um simples acessório para caldas de sorvetes acoplado
aos congeladores, por exemplo, impulsionou as vendas
do produto em 200% em apenas três semanas.

FOCO CERTEIRO
Mas o sucesso do Emporium São Paulo, que tem como

principal concorrente as lojas do Grupo Pão de Açúcar de
suas redondezas, não foi construído somente por acertos.
Sem experiência nenhuma ao entrar para o ramo, Han-
nud e Maluf compraram o primeiro lote de mercadorias
antes de sair o alvará de funcionamento. O resultado foi
desastroso. Antes mesmo de terem aberto as portas, per-
deram parte do estoque, por conta das datas de validade
vencidas dos produtos. A inexperiência também os levou
a fechar a primeira loja durante todo um feriado de carna-
val e a se deparar, na volta, com um fluxo de caixa com-

prometido por cinco dias
sem vendas e uma pilha de
boletos bancários vencidos.
Para driblar as dificuldades, é
recomendável focar em dois
pontos principais: a defini-
ção do público-alvo e a revi-
são do mix de produtos (leia
o quadro "Cesta básica para o
sucesso"). "A questão central
é reconhecer quem é o seu
consumidor e ter em mente
que os demais públicos não
serão atendidos", afirma Ale-
xandre Horta, sócio da con-
sultoria especializada em va-
rejo GS&MD — Gouvéa de
Souza. O foco na clientela
com grande poder aquisitivo
de Maceió (AL) e na oferta de
produtos e serviços de alto
padrão faz parte da estraté-
gia do Supermercado Palato

desde sua inauguração, em 1998.0 casal Susana, 44 anos,
e Paulo Cabüs, 50 anos, administra junto 359 funcioná-
rios e atende 2.500 clientes, que compram diariamente
em seus dois endereços, um com 600 e outro com 3.600
metros quadrados. A dupla uniu o conceito de supermer-
cado com o de loja de especialidades, até então inédito na
capital alagoana. Os dois pavimentos da sede da marca
funcionam 24 horas e acolhem também um bistrô, bati-
zado de Palato Café, e uma loja de presentes e utilidades
domésticas, a Palato Casa.

Os serviços são o ponto forte da empresa, que tem
ate uma cozinha experimental, para receber os consumi-
dores em quatro cursos de gastronomia por mês, fazer
degustação de vinhos e testes de novos produtos da
Palato Casa. Chefs de cozinha desenvolvem as receitas
e acompanham a produção de 200 itens de rotisseria,
bomboneria, padaria e confeitaria que levam a marca
própria. Uma nutricionista passa informações sobre os
alimentos, fornece receitas e dá indicações de prepa-
ro constantemente nos corredores do Palato. A adega
guarda 1.200 rótulos e a seção de hortifruti tem fru-
tas exóticas, dificilmente encontradas na cidade. A
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estratégia parece estar dando certo. "Crescemos 18% ao
ano nos últimos três anos e já estamos nos preparando
para abrir uma loja com 23 mil metros quadrados de área
construída até o início de 2010" comemora Susana.

PREÇO E QUALIDADE
Os índices positivos do setor supermercadista não

refletem somente o avanço dos negócios voltados para a
população de alta renda. O estudo do LatinPanel mostra
que os volumes de compra das classes DE (9%) e C (8%)
tiveram um aumento percentual superior ao da classe
AB (6%) no primeiro trimestre de 2009, em comparação
ao mesmo período do ano passado, "Quase 80% da po-
pulação brasileira está nos estratos CDE e, num cenário
de crise, esse consumidor gasta menos no longo prazo,
por meio de crediários. A sobra da renda mensal acaba
beneficiando o setor de alimentos, bebidas e higiene"
diz Fátima Merlin, do LatinPanel.

Aberto em Santos (SP) em 1996, o Supermercado Va-
randas é voltado principalmente para os públicos de me-

nor poder aquisitivo, mas com as mesmas características
das redes premium: o atendimento próximo e diferenciado
aos clientes. Sob a gestão do fundador, Carlos Alberto Va-
randas, 56 anos, e de seu filho Carlos Amorim Varandas,
22 anos, a empresa tem hoje três endereços e 185 funcio-
nários, que atendem cerca de 4.500 clientes todos os dias.
O envolvimento com a comunidade é tanto que, em datas
comemorativas, como festejos juninos, Páscoa e Natal, as
lojas organizam festas e distribuem presentes.

Além de um mix de produtos variado, com 10 mil itens,
pai e filho apostam em uma série de serviços para fidelizar
a clientela. Suas unidades atuam como correspondentes
bancários, têm caixas eletrônicos, oferecem recargas
de celular, fazem entregas grátis para compras acima
de R$ 50, contam com cartão de crédito de bandeira própria
sem anuidade ou taxa de adesão e aceitam tíquetes alimen-
tação. Os sócios fazem pesquisa de mercado semanalmente
e, para ganhar poder de barganha junto aos fornecedores, a
empresa aderiu à Rede Litoral, associação de 19 supermer-
cadistas da Baixada Santista que faz de compras conjuntas a
ações de marketing. Segundo o empreendedor, a economia
na compra de mercadorias e na contratação de serviços por
meio da Rede Litoral chega a 15%. Com melhores preços, a
marca cresceu 15% em 2008, espera saltar mais 10% este
ano e inaugurar uma nova loja ern 2010.

Em Barra Mansa, a 120 quilômetros da capital flumi-
nense, o Supermercado São Sebastião é outro exemplo
de sucesso no nicho popular. Geraldo Aniceto, 44 anos,
entrou para o ramo em 1990, com um espaço de 100 me-
tros quadrados. Graças à informatização da empresa e à
implementação de uma técnica conhecida como geren-
ciamento por categorias, em cinco anos ele comprou seu
principal concorrente — três vezes maior que seu próprio
negócio — e aumentou dez vezes a área construída.

Com 30 funcionários, Aniceto buscou inspiração nas
grandes redes varejistas para aplicar um conceito pouco
difundido em seu segmento. Produtos complementa-
res, corno corda de varal e prendedores, ficam lado a
lado nas gôndolas. Com a mudança, o tíquete médio
subiu de R$ 13 para R$ 19, o faturamento cresceu 25% e
a lucratividade aumentou 10%."Qualquer coisa que um
grande tem condições de fazer o pequeno também tem.
mas com adaptações e em escala menor" aconselha
Aniceto. Emporium São Paulo, Palato, Varandas e São
Sebastião mostram que há um mercado vibrante para
empreendedores que souberem usar as armas certas
para desafiar os gigantes dos supermercados.
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