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Assai pelo grupo que traz Abílio Diniz
como presidente do Conselho de Ad-
ministração. Antes disso, em 2005, o
Wal-Mart incorporou o Maxxi Ata-
cado com as compras dos ativos do
Sonae - que era dono das bandeiras
Nacional, Mercadorama e B1G. No
ano passado, a rede incorporada pela
varejista fundada por Sam Walton
expandiu a atuação do Maxxi ao sair
da Região Sul, abrir lojas no Nordeste
e partir para a entrega em um raio de
até 700 quilômetros a partir de alguns
CDs. Ainda em 2007, o grupo chileno
Cenconsud, que acabara de entrar no
Brasil ao adquirir os supermercados
GBarbosa, de Sergipe, fechou a com-
pra do Mercantil Rodrigues, que tinha
uma loja de cash &- carry em Salvador/
BA. Depois que os supermercadistas
realizaram esses movimentos estraté-
gicos, a única certeza que as empresas
atacadistas tinham com relação ao
futuro era a de que nada seria como

antes. Muitas mudanças aconteceram
depois disso: o perfil do consumidor
passou por mais transformações, e as
bandeiras atacadistas adquiridas pelos
grandes se espalharam pelo País, du-
plicaram em tamanho e algumas estão
até indo ganhar o mundo.

O fato é que a concorrência que se
instalou no setor contribuiu para que
as empresas que já atuavam no mer-
cado reavaliassem sua postura, e im-
pôs uma evolução na gestão, que teve
de se adequar à nova realidade, (veja
matéria na página 108). O profissiona-
lismo passou a ser uma condição vital
para aqueles que querem sobreviver
e crescer frente à nova realidade. "O
setor apresentou grande avanço nos
últimos anos, que culminou na pro-
fissionalização das empresas e no au-
mento da competitividade. Cada dia
que passa, o cliente está sendo mais
disputado. Os diversos formatos de
atacado e varejo continuam em um

processo de evolução. Entender o que
o consumidor está procurando passa a
ter prioridade. Para servir bem, temos
de estar preparados e capacitados",
diz o presidente da ABAD, Carlos
Eduardo Severini.

Na mesma época em que com-
prou o Assai, novembro de 2007, o
Grupo Pão de Açúcar realizou uma
parceria com a União Brasil, central
de negócios com 200 supermercados
de pequeno varejo em cinco Estados
brasileiros e cujo faturamento anual
era de 1,6 bilhão de reais. Inicialmen-
te, a parceria previa o abastecimento
de 54 lojas da rede Multi Market, lo-
calizadas no Espírito Santo e no Rio
de Janeiro e cujo faturamento atingia
200 milhões de reais ao ano. O GPA
ofereceria 3 mil itens de grandes in-
dústrias e de artigos importados, que
compõem 70% do total de compra
dessas lojas. A entrada do grupo no
segmento demonstrou a importância
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O Assai duplicou o
seu alcance depois
da aquisição.
Continuamos com
crescimento acima
de dois dígitos e
Investiremos com
muita força na
bandeira
MAURÍCIO CERRUTTI
diretor do Grupo Pão de Açúcar

estratégica que as centrais podem
ter como uma maneira de o grande
varejo alcançar novos mercados, que
seriam inviáveis na forma tradicional.

As duas ações, tanto o fornecimen-
to para as centrais de negócios como a
venda no atacado de autosserviço, vi-
savam a uma aproximação com os pe-
quenos lojistas, e ao objetivo de atender
o consumidor em todas as suas neces-
sidades. Como as pequenas lojas são
abastecidas por esse formato de ataca-
do, ele consegue, de maneira indireta,
lhes prestar esse atendimento e tê-las
como aliadas, da mesma maneira que o
faz com as centrais de negócios. Desse
modo, consegue aumentar o poder de
compra, melhorar a logística e otimizar
sua presença no mercado com multi-
bandeiras para atender o consumidor
onde e como ele precisar.

Após a aquisição total do Assai, o
grupo pretende integrar as atividades
da central à bandeira atacadista. "A
intenção é incrementar os negócios

s da operação Assai, que já vende para
l o cliente que a central de negócios

atende. Dividiremos os canais entre
Assai e central para consolidar esse
negócio com cada um, atendendo a
áreas específicas", afirma o diretor
do Grupo Pão de Açúcar, Maurício
Cerrutti.

NOVAS MODALIDADES
Assim como o GPA resolveu entrar
em outra modalidade do atacado, o
Wal-Mart também aproveitou a ex-
periência adquirida com a operação
do autosserviço para implementar o
Maxxi Distribuição, que atende ape-
nas clientes pessoa jurídica, tendo
como foco de atuação o pequeno e o
médio varejo e o mercado de food ser-
vice. Os cerca de 500 representantes
comerciais autônomos atuam com a
venda direta nos Estados da Região
Sul, em São Paulo e em Recife/PE.
Os RCAs vão até o estabelecimento
do cliente, verificam as necessidades
específicas do comerciante, e os pro-
dutos são entreguem em até 48 ho-

ras, saindo diretamente dos depósitos
das lojas do Maxxi até locais situados
dentro de um raio de 200 quilôme-
tros, para o mercado de food service,
e de até 700 quilômetros para o pe-
queno e médio varejo. O Wal-Mart
pretende expandir a atuação do ata-
cado distribuidor conforme vá ocor-
rendo a abertura de novos centros de
distribuição pelo Brasil.

Além da expansão no território
nacional, os detentores das bandeiras
atacadistas de autosserviço tendem
a transformar, cada vez mais, as co-
nhecidas bandeiras de super e hiper-
mercados em lojas de cash Sr carry.
"Duas tendências são claras: abrir
mais lojas de conveniência e de bairro
em curto prazo e, em médio prazo,
criar mais de uma bandeira no for-
mato de atacado de autosserviço. O
Wal-Mart já fez isso", diz o consultor
da Mixxer, Eugênio Foganholo.

A exportação do formato para ou-
tras partes do mundo, principalmente
para países da America Latina e da
América Central, ou mesmo para
continentes como a África e a Ásia,
se intensificará. "O Carrefour já está
partindo para a Colômbia com esse
modelo de baixo custo. O Wal-Mart
já foi para a índia. Acredito que o
modelo migrará para países como o
Chile e para locais onde já se traba-
lha com formatos de hiper e super-
mercados. Mas somente empresas
com atuações internacionais serão
capazes de fazer esse investimento",
acredita o presidente da Abras - As-
sociação Brasileira de Supermerca-
dos, Sussumu Honda.

Para entender o cenário atual, é
importante relembrar aquilo que des-
pertou o interesse das grandes redes
do varejo para iniciar operações no
autosserviço atacadista, e quando
isso ocorreu. Além do baixo custo
de operação desse modelo de loja, as
redes detectaram que a evolução do
consumidor fez com que ele passasse
a realizar suas compras transitando
por vários formatos de lojas.
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A parceria do Grupo
Pão de Açúcar
com as centrais de
negócios, assim
como as vendas
no atacado de
autosserviço,
aproximam o GPA
dos pequenos
lojistas e o
fazem atender o
consumidor em
todas as suas
necessidades

O Assai tem lojas no Estado de São
Paulo, Rio de Janeiro e Ceará

Em sinergia com as transformações
do mercado de consumo, as varejistas
já buscavam maneiras de atingir esses
novos compradores, oriundos, em sua
maioria, das classes C e D, os quais, com
o aumento do nível de renda nos últimos
cinco anos, passaram a ter um maior po-
der aquisitivo. Os supermercados e os
hipermercados não conseguiam atingir
esses novos compradores. Um dos ca-
minhos para eles terem acesso a esse
novo perfil de consumidor foi a abertu-
ra de lojas de bairro, de vizinhança e de
conveniência, e o outro foi o surgimento
de lojas no formato híbrido do atacado
de autosserviço, que atendiam tanto o
consumidor profissional como o consu-
midor final. "Foi o varejo que entrou no
atacado ou vice-versa?", indaga o pro-
fessor de Marketing do Insper - Instituto
de Ensino e Pesquisa, Silvio Laban.

Discussões à parte, a busca pela cons-
tante redução de custos na operação, o
crescimento dos mercados informal e de
transformadores (food service) e a en-
trada da mulher no mercado de trabalho
são fatores que igualmente contribuíram
para que esse modelo de loja chamasse
a atenção dos grandes grupos varejistas.
Além disso, a indústria também apostava

nesse modelo de loja porque via nele
um promissor canal de baixo custo
para fortalecer suas marcas e fazer
escoar sua produção, e assim poder
conquistar as gôndolas de pequenos
supermercados espalhados pelas pe-
riferias brasileiras.

Depois de se decidir pela entrada
no formato híbrido de atacado, che-
gara o momento de os players vare-
jistas definirem de que maneira isso
seria feito. As duas opções possíveis
eram explorar organicamente o for-
mato, isto é, começar do zero, o que
era muito arriscado, uma vez que eles
não dominavam e não tinham a ex-
periência necessária para o negócio,
ou adquirir bandeiras que já haviam
comprovado ter competência para
trabalhar no setor. A opção escolhida
foi a de estudar o mercado nacional e
ir às compras.

ASSAI
Foi assim que o Grupo Pão de
Açúcar comprou o Assai. "Veri-
ficamos que os formatos mais in-
teressantes para a expansão eram
aqueles que trabalhavam por meio
de lojas de até dois checkouts ou
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Um dos caminhos
para se atender
ao novo perfil de
consumo foi a
abertura de lojas de
bairro, vizinhança
e conveniência. O
outro foram lojas no
formato do atacado
de autosserviço,
que atendiam
tanto o consumidor
profissional como o
consumidor final

do atacado de autosserviço, for-
mato que cresce dois dígitos por
ano há mais de dez anos. Encon-
tramos o Assai com 30 anos de
experiência no setor e decidimos
investir", afirma Cerrutti.

A aquisição de 60% da empresa
aconteceu em 2007. Na época, o
Assai contava com 14 lojas no Estado
de São Paulo, em um negócio de 207
milhões de reais. Com a compra, o
grupo, que detinha as bandeiras Ex-
tra, Extra Eletro, Extra Fácil e Extra
Perto, lojas no formato de hiper-
mercado, eletroeletrônicos, conve-
niência e supermercado, respectiva-
mente, além dos supermercados Pão
de Açúcar, voltados para as classes
A e B, e CompreBem e Sendas, para
as classes C e D, fez a sua estréia no
atacado de autosserviço. A empresa
era, naquele momento, o que faltava
para o GPA, pois o Assai tinha lojas
grandes, com custos operacionais
reduzidos, de baixo investimento em

gôndolas, layouts e serviços, e com
mix na faixa de 6 mil a 7 mil itens por
loja. A empresa tinha a expectativa
de adquirir rapidamente a expertise
no negócio e de duplicar o número
de pontos em pouco tempo. Depois
da compra, o comando da operação
continuou com os sócios originais,
Rodolfo Nagai e Luís Kogachi, que
se uniram a dois executivos do gru-
po, Maurício Cerrutti e Luiz Ama-
rante, os quais integraram o corpo
diretivo do Assai.

No mês passado, o grupo, refle-
tindo os resultados positivos obtidos
com o formato, informou a aquisição
dos 40% restantes da bandeira ataca-
dista, assumindo o controle total da
operação, em uma transação de 175
milhões de reais, valor que pode che-
gar a 200 milhões de reais se forem
concretizadas algumas condições
adicionais acordadas entre as partes.
O pagamento, em três parcelas, será
finalizado em 2011.
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O Carretou r
converteu alguns
hipermercados
para a bandeira
Âtacadão, que
tem 59 unidades
espalhadas em 15
Estados, e cujo
custo de operação
é menor que o dos
hipermercados
tradicionais

Mais de 21 meses se passaram
depois do início da compra, período
em que o Assai mais do que dupli-
cou o número de suas lojas, passan-
do de 14 para 33, com 25 somente
no Estado de São Paulo. A meta é
iniciar 2011 com 62 lojas, número
que pode aumentar em razão das
conversões de outras bandeiras do
grupo para o formato. "Além das
quatro lojas abertas no primeiro
semestre do ano, abriremos 12 no-
vos pontos até o final do ano. Es-
távamos somente em São Paulo, e
depois expandimos para o Rio de
Janeiro, onde temos seis lojas, e
para o Nordeste, com duas lojas no
Ceará. Pretendemos abrir outra em
Fortaleza", diz Cerrutti.

Em 2008, as vendas brutas do
Grupo Pão de Açúcar somaram 20,9
bilhões de reais, enquanto a do Assai
foi de 1,46 bilhão de reais. "O Assai
duplicou o seu alcance depois que
foi adquirido, e registra entre 8% e

10% de participação nas vendas do
grupo. Continuamos com crescimen-
to acima de dois dígitos, e investire-
mos com muita força na bandeira.
Vamos nos fortalecer nas praças em
que estamos, e depois entrar em
outras regiões. Temos a intenção de
desenvolver modelos para podermos
exportar o formato, mas isso depois
de desenvolver o mercado interno",
afirma Cerrutti.

ATACADÃO
Antes disso, mas no mesmo ano, o
Carrefour comprou o Atacadão por
2,2 bilhões de reais (1 ,1 bilhão de dóla-
res) depois que o grupo francês deci-
diu adquirir uma rede atacadista com
domínio do mercado. Com essa com-
pra, o Carrefour assumiu a liderança
do varejo na época e, assim como no
caso do seu principal concorrente,
optou por manter a equipe que esta-
va à frente do Atacadão, e aprender
com ela - fator cuja importância foi
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CAPA

apontada por analistas como funda-
mental para o bom desempenho e o
sucesso da aquisição.

Na época, o Atacadão estava
com 34 lojas, 17 delas no Estado de
São Paulo. Atualmente, a rede tem
59 lojas espalhadas por 15 Estados.
No primeiro semestre deste ano, fo-
ram inauguradas seis unidades, e a
bandeira é responsável por 30% do
faturamento do grupo, que no ano
passado teve uma receita de 22,4
bilhões de reais. Demonstrando o
sucesso do formato e de olho em
novos mercados, o Carrefour deci-
diu exportar o modelo de autosser-
viço para outros países. O interesse
inicial do grupo foi o de se expandir
pela América Latina, e no primeiro
trimestre do ano que vem a multina-
cional francesa pretende inaugurar
na Colômbia a primeira loja de cash
& carry, cujo nome ainda não está
definido. Especula-se no mercado a
possibilidade de o Carrefour abrir lo-
jas do formato na França.

MAXXI ATACADO
A maior empresa varejista do mundo,
o Wal-Mart (que já era proprietária
do Sam's Club) incorporou em 2005
a rede Maxxi Atacado ao comprar o
Sonae. Inicialmente, a bandeira Ma-
xxi tinha lojas apenas no sul do País.
No fim do ano passado, ela chegou
à Região Sudeste, abrindo três lojas
em São Paulo. Hoje, a rede tem 43
lojas, em Estados como Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, Paraná, São
Paulo, Mato Grosso, Bahia e Ceará.
"Projetamos a abertura de 90 lo-
jas de todos os formatos neste ano.
Metade delas será destinada às re-
des TodoDia e Maxxi. As lojas aber-
tas em 2008 estão ganhando espaço
nos mercados em que atuam", afir-
ma o diretor de Operações, Marcelo
Dalmaz.

Para abrir novas possibilidades de
atuação do formato fora do País, as-
sim como o concorrente Carrefour
pretende fazer, o grupo inaugurou

Entre as tendências,
estão novas
lojas de bairro
e a criação de mais
de uma bandeira
de cash & carry
EUGÊNIO FOGANHOLO
consultar da Mixxer

Cerca de 45 lojas
que abriremos
neste ano serão
das bandeiras
Todo Dia e Maxxi
MARCELO DALMAZ
diretor de Operações do Maxxi Atacado

Queremos estar
na principais
cidades do Brasil
para encerrarmos
o ano com
1,5 milhão de
associados
JOSÉ ROBERTO DALPHORNO
diretor de Operações do Sam's Club
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recentemente uma operação de
cash &- carry na índia, o Best Price,
apostando no sucesso da empreita-
da. Uma vez que esse país tem uma
população composta, em sua maio-
ria, de pessoas de baixa renda, ele
apresenta características propícias
ao sucesso do formato. Como já tem
operações em países emergentes do
Extremo Oriente, como a China,
existe a possibilidade de o Wal-Mart
abrir lojas do formato nesses locais.
A empresa também inaugurou re-
centemente um escritório na Rússia,
de olho no Leste Europeu, além de
trocar informações sobre o formato
na América Central.

SAM'S CLUB
Também pertencente ao Wal-Mart,
o Sam's Club é um clube de compras
atacadista ao qual o cliente se associa

ao pagar uma taxa anual de 45 reais.
O Sam's tem 22 unidades nas cidades
de Curitiba, São Paulo, São Caetano,
Santo André, Guarulhos, Campinas,
Osasco, Barueri, Rio de Janeiro, Vi-
tória, Contagem, Goiânia, Brasília,
Salvador, Recife, Maceió e Natal. A
23ª está em construção em Fortale-
za. "Queremos estar nas principais
cidades do Brasil, privilegiando a oti-
mização da nossa malha logística para
reduzir custos com a distribuição de
produtos. Planejamos terminar o ano
com aproximadamente 1,5 milhão
de associados", afirma o diretor de
Operações do Sam's Club, José Ro-
berto Dalphorno.

A bandeira não divulga o seu fa-
turamento. Apesar disso, analistas
de varejo acreditam que a bandeira
representa de 20% a 25% do fatura-
mento do Wal-Mart no mundo.

O Wal-Mart pretende
expandir a atuação do

atacado distribuidor
conforme ocorra a
abertura de novos

centros de distribuição
pelo Brasil
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