
A vantagem de estar próximo dos consumidores nunca 
fez tanta diferença como agora. Graças a investimentos 

na relação com o cliente, 21 lojas independentes, com 
faturamento anual que variou de R$ 7 milhões a R$ 70 

milhões, conseguiram aumento considerável nas vendas, 
descontada a inflação. A alta foi de 10% ou mais, 

quando a média dos gigantes do ramo - Carrefour, Grupo 
Pão de Açúcar e Walmart -ficou em 8,4%. Nas próximas 

páginas você encontra o exemplo de três empresas 
valentes: Ideal, Martovicz e Ilha da Princesa. -



O cliente manda nos pequenos 
o universo dos supermer
cados, virou um clichê, 
mas foram as classes C e 

D que contribuíram para o desem
penho das independentes. Afinal, a 
maioria dessas lojas está presente 
nas periferias das cidades. "A loco
motiva do pequeno varejo foi a 
economia próspera, impulsionada 
pelo maior poder de compra da po
pulação de baixa renda", garante 
Heloísa Omine, professora do Nú
cleo de Varejo da ESPM (Escola Su
perior de Propaganda e Marke
ting). Quem percebeu o nicho de 
consumidores em ascensão foram 
as grandes redes, ampliando sua 
presença em bairros periféricos. A 
concorrência acirrada poderia ter 
sido motivo para as pequenas lojas 
definharem, mas algumas delas es
tiveram atentas ao aumento do po
der aquisitivo da sua clientela e in-

vestiram em modernização e aten
dimento, encontrando boas solu
ções, que variaram de grandes 
ideias a pequenos ajustes 

MIX COMPLETO 
Ampliar, enxugar e ajustar 

Diante da maior oferta de produ
tos, marcas e embalagens, os pe
quenos se desdobraram para che
gar a um sortimento que agradasse 
seus clientes. O Supermercado Ide
al, de Carmo do Paranaíba (MG), 8 
checkouts, ampliou o mix de 12 mil 
itens em 2008 para 21 mil em 2009. 
"A estratégia foi diminuir o sorti
mento de seções com pouco giro, 
como a de cereais, e aumentar o 
mix de outras, como de perfumaria 
e limpeza", relata Charles Ferreira 
da Silva, proprietário do supermer
cado. Seções consideradas "pre-
mium", como queijos e vinhos tam

bém foram abastecidas com 
mais produtos, e um setor 
de artigos saudáveis foi cria
do, aumentando em 40% as 
vendas do segmento. "Ouvi
mos sugestões de clientes e 
passamos a usar um softwa
re de gerenciamento de ca

tegorias que possuíamos há dez 
anos, mas ainda não sabíamos ope
rar", conta Ferreira da Silva. O re
sultado apareceu: as vendas no ano 
passado superaram os R$ 12,1 mi
lhões, atingindo crescimento real 
de 24,1% frente a 2008. 
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O Supermercado Querência 
(Martovicz Favero & Cia), de Ere-
chim (RS), cinco checkouts, adotou 
estratégia parecida e cresceu, des
contada a inflação, 21,9%, faturan
do R$ 9,4 milhões. A empresa ex
cluiu itens de baixo giro e incluiu 
outros de maior aceitação pelo pú
blico. "Na padaria, ampliamos de 
12 para 30 itens a linha de tortas 
produzidas na própria loja", conta o 
proprietário Ademir Favero. Aliás, 
os produtos de marca própria da 

seção tiveram forte expansão em 
2009, saltando de 140 para 200 
SKUs. Destaque para a linha de 
pães feitos com quinua, linhaça e 
aveia. A participação da padaria e 
da confeitaria nas vendas totais da 
loja passou de 4,5% em 2008 para 
8,9% no ano passado. 

Já o Supermercado Figueroa, de 
400 m 2 , conseguiu alta real de 
19,9%, chegando ao faturamento de 
R$ 11,1 milhões, com outra iniciati
va: investir em um sistema de ges

tão integrada. Embora valorizada 
pelo consumidor, já que é uma das* 
lojas mais tradicionais da cidade 
paulista de Praia Grande, a empresa 
sentiu que estava na hora de adqui
rir uma solução que integrasse os 
diferentes setores do supermerca
do, como compras, estoque e frente 
de caixa para tornar a operação 
mais eficiente. "No ano passado, 
usamos o aplicativo de compras, 
que ajudou a definir os pedidos, 
ajustar o sortimento e evitar ruptu
ras. Em 2010, estamos implemen
tando as outras ferramentas", diz o 
proprietário Rubens Figueroa. Ele ••-
também substituiu os checkouts 
antigos por modelos de última ge
ração que emitem nota fiscal ele
trônica. "Precisávamos respeitar a 
legislação e ter um atendimento 
rápido, sobretudo nos fins de se
mana e feriados, quando o municí
pio recebe muitos turistas," explica. 

MUDANÇA NO LAYOUT 
Introdução de brinquedos 

Os pequenos supermercados que 
mais cresceram também investi
ram na comodidade do cliente. Em 
Ilhabela, litoral norte de São Paulo, 
o Supermercado Ilha da Princesa, 
nove checkouts, teve crescimento 
real de 16,5% e registrou vendas de 
R$ 26,4 milhões, aumentando sua 
capacidade de entrega pelo sistema 
delivery. A loja comprou mais dois 
caminhões de pequeno porte e 
agora tem seis veículos. As entre
gas já respondem por 29% das 
vendas da loja", conta o proprietá
rio Antônio Marques Nogueira. • 
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