


m formato de loja que 
atrai invest imentos de 
grandes e médias empre
sas do varejo, inclusive 
supermercadistas inte

ressados em expandir os negócios. 
No mercado brasileiro, é conhecido 

I
como atacarejo, atacado de autos-
serviço ou cash & carry, e comercia
liza tanto para pequenas empresas 
quanto para o consumidor f inal . 

A cadeia de abastecimento bus
ca entender melhor esse modelo de 
negócio, que vem se desenvolven
do no Brasil na última década, mas 
ainda gera dúvidas e controvérsias. 
Para alguns, é apenas uma onda, 

I para outros uma oportunidade que 
chegou para ficar; há aqueles que 
defendem que gera distorções no 

H mercado. 

De 1970 a 1999 havia 72 lojas 
•J de atacado cash & carry no Pa-
El is. Pesquisa d a Nielsen realizada 

com exclusividade para a Revista 
SuperVarejo mostra que o núme

ro de lojas nesse formato quadru
plicou de 1999 a 2009, passando para 
291 unidades. "O segmento está cres

cendo no Brasil e as oportunidades são 
muito grandes. O País tem mais de 5 m i l 
municípios e as grandes redes têm lojas 
de atacarejo em menos de 400 cidades. 
As oportunidades regionais são as mais 
importantes neste momento", destaca o 
diretor da consultoria ABGroup Supply 
Chain, Channels & Logistics Consul-
tants, Al tamiro Borges. 

De acordo com o ranking anual re
alizado pela Associação Brasileira de 
Atacadistas e Distribuidores (Abad) e a 
Nielsen, em 2009 o segmento cash & car
ry representou 19% das vendas do setor 
atacadista, um aumento de seis pontos 
porcentuais em relação ao ano anterior. 
Nos últimos cinco anos o segmento vem 
apresentando números crescentes. 

Abilio Diniz, em uma palestra duran
te a feira da APAS em 2009, disse que o 
atacarejo era uma onda e quem quisesse 
deveria aproveitar para surfar, porque ela 
vai acabar. Será que esse modelo não se 
perpetuará no mercado? 

"O atacado cash & carry está crescen
do muito, é uma onda, sem dúvida. Em 
1982, o segmento que mais crescia era o 
das lojas de sortimento l imitado. Depois 
de seis anos elas desapareceram. Não es

tou dizendo que isso vai acontecer com o 

cash & carry, mas esse modelo tem gran

des possibilidades de desaparecer. Sobre

viverão somente empresas que tiverem 

uma estratégia clara e definida", opina 

o economista e professor da Faculdade 

de Economia e Administração (FEA), da 

Universidade de São Paulo (USP), Nelson 

Barrizzelli. 

"Acreditamos que o canal terá cresci

mento sustentável, pois está direcionado 

para atender as classes C e D, além de ser 

uma fonte de suprimento para os peque

nos varejos que não recebem um bom 

serviço de distribuição realizado pelas 

indústrias, atacadistas e distribuidores", 

expõe Borges. 

O vice-presidente da bandeira de 

atacarejo Maxx i , do Walmart, José Ro

berto Dalphorno, concorda e diz que o 

segmento é o vetor de crescimento do 

mercado atualmente e se consolidará em 

razão das necessidades da população de 

baixa renda. "Além disso, a informalida

de no País é grande e o atacarejo atende 

as pequenas empresas informais." 

O cash & carry, acredita o vice-presi

dente de comunicação da APAS, Mar t i 

nho Paiva, é um formato que faz parte 
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da evolução natural do varejo. "O con
sumidor é quem tem o poder e não pro
cura diferencial de serviços para decidir 
em qual ponto de venda vai comprar. 
Atualmente ele procura mais preço que 
atendimento. O cash & carry é um mo
delo que veio para ficar e não pode ser 
subjugado pelos supermercados." 

Segundo o executivo de Atendimento 
ao Varejo da Nielsen, Guilherme Simon, 
com inflação sob controle e maior desen
volvimento econômico nos últimos anos, 
o consumidor busca conveniência, preço 
baixo e sortimento ideal para suas neces
sidades. Por conta disso, o cash & carry, 
ao lado dos supermercados de vizinhança 
e lojas de conveniência, cada vez mais se 
destaca. "O shopper tem a percepção de 
que o atacarejo tem preço mais competi
tivo se comparado ao supermercado." 

O segmento desperta o interesse de 
supermercadistas para uma possível ex
pansão das operações. "Estamos tentan
do descobrir se é uma tendência ou uma 
onda, mas tudo indica que é tendência", 
afirma o diretor comercial do Barbosa Su
permercados, Vander Luiz Vasconcelos. 

O responsável pela área de marketing 
do Savegnagno Supermercados, Mur i lo 
Paes Savegnagno, acrescenta que a em
presa " também quer entender como 
funciona esse formato de loja. Mas já 
percebemos que o cash & carry não é 
concorrente direto do supermercado. O 
consumidor que compra no atacarejo 
busca preço baixo, quem vai ao super
mercado quer conveniência e serviço". 

Na opinião do superintendente exe
cutivo da Abad, Oscar Attisano, o cresci
mento do cash & carry gera preocupação 
em relação à sobrevivência dos pequenos 
varejistas independentes. "Se o número 
de lojas de atacadistas cash & carry con
tinuar a crescer significativamente e os 
consumidores do pequeno varejo migra
rem para esse canal e, paralelamente, as 
grandes redes continuarem a expandir 
os formatos de lojas de vizinhança, isso 
poderá, em um futuro próximo, ani
quilar o pequeno varejo independente, 
complicando o equilíbrio da cadeia de 
abastecimento e aumentando a concen
tração no mercado." 

Origens 
Segundo Barrizzelli, da FEA, o mode

lo cash & carry tem origem na Holanda. 
Nos Estados Unidos surgiu no f i m dos 
anos 1980 quando o Walmart criou o clu
be de compras Sam's Club, direcionado 
para determinadas comunidades como 
médicos, professores, entre outros. "Com 
a taxa de anuidade cobrada do cliente, o 
Sam's Club obtinha um capital de giro 
muito grande, conseguia comprar mer
cadorias em grande quantidade em qual
quer parte do mundo e vender 25% mais 
barato que os supermercados", relata. 

A primeira empresa a instalar uma lo
ja de atacado de autosserviço no Brasil foi 
o Makro na década de 1970. Inicialmente 
apenas pessoas jurídicas com cadastro 
podiam comprar. O Atacadão foi o pri
meiro a expandir a venda para o consu
midor final nos anos 1990, sem perder a 
essência atacadista, conta o professor. 

O movimento do cash & carry no 
Brasil é recente. Nos últimos cinco anos 
as grandes redes varejistas decidiram 
investir no formato por meio de aqui
sições. O Carrefour deu a largada com a 
compra do Atacadão; depois foi a vez do 
Grupo Pão de Açúcar comprar o Assai; o 
Walmart adquiriu o Maxxi e expandiu 
o Sam's Club. 

Por ser algo recente, a maioria das in 
dústrias não desenvolveu estratégias es
pecíficas para o canal. "A indústria ainda 
sofre com a falta de especialização para 
atendimento de um negócio novo. Algu
mas atendem como varejo, outras como 
atacado", analisa Borges, do ABGroup. A 
reportagem tentou ouvir algumas indús
trias, mas não teve retorno até o fecha
mento da edição. 

Expansão 
Há seis anos no mercado, o Spani 

Atacadista, bandeira do Grupo Zaragoza, 
também dona do Vilarreal Supermerca
dos, cresceu 2 1 % em 2009 e projeta ex
pansão de 35% para este ano. Atualmente 
o Spani conta com quatro lojas na região 
do Vale do Paraíba (SP) e prevê a abertura 
de uma nova unidade em 2010. 

O Walmart Brasil detém as bandeiras 
Maxxi e Sam's Club e planeja crescimento 
para as duas. Segundo o vice-presidente 
de Sam's Club, Antero Filippo, o clube de 
compras terá crescimento orgânico nos 
próximos cinco anos. O Maxxi , que foi 
comprado pelo Walmart em 2005 e conta 
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com 45 lojas em dez Estados, dobrou de 
tamanho nos últimos dois anos. A com
panhia investirá R$ 2 bilhões em 2010 na 
abertura de cem novas unidades, a maio
ria da bandeira Maxx i e Todo Dia. 

0 Atacadista Roldão, fundado há dez 
anos, é uma das empresas que mais cres
ce no setor, segundo dados do ranking 
ABAD. Em 2009, faturou R$ 806 milhões. 
Com 12 lojas na Grande São Paulo, Baixa
da Santista e Jundiaí, a empresa tem pla
nos de expandir para outros Estados, diz 
o gerente de Marketing, Jefferson Speran-
deo Fernandes. Recentemente, a mídia 
divulgou que Makro e Walmart estariam 
interessados em comprar o Roldão. "É es

peculação. A empresa não está à venda. 

Mas estamos crescendo e somos uma das 

poucas que não foram adquiridas por 

multinacionais. Pretendemos, inclusive, 

fazer aquisições no futuro", destaca. 

Operação 
O que diferencia o cash & carry de um 

atacadista tradicional é o fato de não ter 

o custo de comissão de vendedores e com 

entregas. Esse é um fator relevante, pois os 

custos de distribuição, entrega e diferen

ças de tributação no País tem alto impacto 

no custo operacional das empresas, logo, 

no preço final. No atacarejo, o cliente vai 

até a loja e leva suas mercadorias. 

As lojas são despojadas, o serviço é 

inexistente ou m í n i m o , dependendo 

da empresa. Algumas não têm padaria, 

mas comercializam pães industrializados 

em pacotes grandes; outras não oferecem 

sacolinhas, por exemplo. O m i x de pro

dutos é menor em relação ao do super

mercado e há embalagens institucionais 

e packs. Todos esses fatores tornam o mo

delo atrativo e rentável do ponto de vista 

do negócio. 

O atacado de autosserviço atende pú

blicos variados - pequeno varejo, trans

formadores (restaurantes, bares, hotéis, 

lanchonetes, etc), escritórios, pequenas 

empresas informais, vendedores ambu-



lantes e consumidores finais. O foco é a 

pessoa jurídica (PJ), mas as empresas que 

atuam no ramo não restringem o acesso 

à pessoa física (PF). O Roldão e o Spa-

n i , por exemplo, estimam que de 20% 

a 30% do faturamento é proveniente da 

venda ao consumidor final. 

Com custos operacionais menores, as 

empresas conseguem oferecer preço bai

xo. É por esse motivo que os consumido

res finais não se importam em encontrar 

uma empilhadeira no meio da loja, afinal 

sentem o benefício no bolso. Já as peque

nas empresas buscam a praticidade de en

contrar tudo o que precisam em um lugar. 

Facilidade no pagamento é outro atrativo, 

uma vez que a maioria das empresas con

ta com cartões de bandeira própria. 

O Maxxi não tem um controle especí

fico sobre qual público compra mais nas 

lojas. "Vemos pessoas que compram um 

pacote de 5 quilos de salsicha, dez em

balagens de pães, mas ao mesmo tempo 

três sabonetes e um limpador. O cliente 

faz a compra para o negócio e consumo 

próprio", comenta Dalphorno. 

Cada empresa determina seu foco. 

O Atacadista Roldão atende pr imor

dialmente transformadores; o Spani, o 

pequeno varejo da região do Vale do Pa

raíba. Segundo Al tamiro Borges, entre 

as melhores práticas do setor, há lojas 

de cash & carry voltadas para o setor do 

foodservice, que contam com cozinha 

experimental para treinamento de ope

radores de restaurantes, padarias, pizza

rias, etc. Outras se especializaram em 
bebidas, com adegas e treinamento de 
enólogos e barmen. 

Na prática 
A estratégia do Spani Atacadista é 

atender o pequeno varejo da região do 

Vale do Paraíba, em um raio de 100 qui

lômetros da sede. Desde 2009 a empresa 

tem projeto de fidelização do cliente, que 

consiste em um cartão de identificação 

que dá benefícios como brindes e promo

ções exclusivas. As lojas não têm padaria 

e o açougue faz apenas cortes básicos. 

"Oferecemos um pouco de serviço, não 

dá para agregar isso como no varejo." 

O M a x x i trabalha com 6 m i l itens, 

incluindo duas marcas próprias - uma 

para o revendedor e outra para o trans

formador. A bandeira criada pelo grupo 

Sonae foi adquirida em 2005 pelo Wal

mart e mudou pouco de lá pra cá. "As 

lojas são maiores e agregamos mais pro

cessos de entrada e saída de itens", afirma 

Dalphorno. As novas lojas contam com 

iniciativas sustentáveis. 

Já o Sam's Club é um clube de compras, 

modalidade de atacado de autosserviço 

pela qual é preciso se tornar sócio e pagar 

uma anuidade de 45 reais para realizar 

as compras. Desde 1995 no Brasil, conta 

com 1,5 milhão de sócios, entre PJ e PF, e 

24 clubes. Não há empresa que opere em 

formato similar no País. "A proposta de 

valor para o cliente é um local onde ele 

encontra produto barato, pela simplicida

de da operação. Trabalhamos com preços 
15% abaixo do varejo e 4% menor em 
relação ao atacado", explica Filipo. 

O sortimento conta com 5 m i l itens, 
sendo 30% de importados. "Com esse 
mix conseguimos cobrir todas as catego
rias. Em cada marca temos duas opções, e 
sempre a marca líder. É o que chamamos 
de sortimento inteligente, que agiliza a 
compra para o comerciante ou transfor
mador que não tem tempo." 

Atacado ou varejo? 
Para muitos, atacado cash & carry e 

atacarejo são sinônimos, mas, por defini
ção, o cash & carry vende apenas para PJ. 
Para alguns especialistas e empresas do 
setor, o termo atacarejo ganhou conota
ção pejorativa pelo fato de ampliar a ven
da também para o consumidor final. 

"O conceito do cash & carry é atender 
um grupo de transformadores e varejistas 
que não tem condições de comprar gran
des quantidades diretamente da indústria 
ou de distribuidores. Na prática ocorre 
uma distorção de um modelo que estava 
claramente definido e gerou impropria
mente o termo atacarejo, porque o volu
me de pessoas físicas que compram é pe
queno, não passa de 25% na maioria dos 
casos", explica o professor Barrizzelli. 

Segundo ele, se uma loja de atacado é 
aberta ao público, mas vende 80% para 
PJ, não se trata de uma empresa vare
jista. "É uma loja de atacado que espo
radicamente vende para pessoas físicas. 

Para apresentar uma pesquisa exclusiva sobre o cash 
& carry para o setor de supermercados, a SuperVarejo 
realizou um encontro na sede da APAS, em São Paulo, em 
9 de junho. Foi a segunda edição do evento Tendências e 
Oportunidades, organizado pela revista com o objetivo de 
apresentar novos dados sobre um tema de interesse do 
setor e promover debate. 

A Nielsen apresentou estudo sobre o comportamento 
do consumidor final que compra no canal cash & carry, 
cujos dados são apresentados nesta reportagem. Um 
grupo de supermercadistas, representantes de indústrias, 
do atacado, professores e especialistas da área de varejo 
participaram do evento e discutiram o tema. 



Há empresas que se autodenominam 

atacarejo, mas são hipermercados ma

nifestamente, atendem principalmente 

o consumidor final. Alguém começou a 

chamar o cash & carry de atacarejo, mas 

isso é uma ficção", enfatiza Barrizzelli. A 

nomenclatura atrapalha a estratégia da 

indústria, que muitas vezes não sabe se 

faz estratégia de preço e negociação co

mo atacado ou varejo. 

"O termo atacarejo nunca foi bem 

aceito, mas hoje tem até mesmo uma 

empresa com esse nome. Popularmente 

se fala atacarejo mesmo", rebate Dalphor-

no, do Maxx i . 

Nos Estados Unidos, o cash & carry 

que comercializa apenas para PJ prati

camente não existe mais e deu espaço 

para os clubes de compras, que vendem 

para PJ e consumidores finais. Costco, 

Sam's Club e BJ's, respectivamente, são 

as maiores empresas nesse segmento no 

mercado americano, pontua o consultor 

Paulo Goelzer. "O clube de compras de

tém 8% do mercado norte-americano. 

O formato já passou por fases de maior 

expressão e hoje é um setor com cresci

mento estável." 

Oportunidades 
de investimento 

Quem pretende investir nessa área 

precisa ter um plano sólido para garan

t i r a sobrevivência. "Há empresas que 

acreditam que abrindo um cash & carry 

vão salvar a vida, mas isso só acontecerá 

se planejarem corretamente a aplicação 

do modelo", comenta Barrizzelli. Por is

so, é preciso traçar a estratégia, definir o 

público e os modelos de distribuição e 

de abastecimento. 

Na opinião do executivo de Atendi

mento ao Varejo da Nielsen, Olegário 

Araujo, um dos grandes desafios é ela

borar o sort imento para atender três 

grupos distintos: transformador, consu

midor f inal e pequeno comerciante. A 

comunicação com cada grupo também 

deve ser diferenciada. 

De acordo com Dalphorno, do Maxxi , 

os desafios de gestão - como margem e 

negociação - no cash & carry são seme

lhantes aos do varejo. Para o diretor do 

Spani Atacadista, e que também atua no 

varejo com o Vilarreal Supermercados, 

Flávio Almeida, quem vem do varejo 

para o cash & carry pode encontrar d i 

ficuldades. Primeiro, porque os maiores 

concorrentes são as grandes redes. Além 

disso, o volume e a precificação são dife-

rentes. "Para conseguir ter uma loja ren
tável tem que vender muito. É por esse 
motivo que é preciso ter foco principal 
no transformador e no pequeno varejo." 
Ele completa afirmando que é possível 
deixar a loja ajeitada para receber o con
sumidor final, mas nunca será igual ao 
varejo. 

O fato de operar nos dois lados ajuda 
no relacionamento com os fornecedo
res, afirma Almeida. O Grupo Zaragoza 
compra pelo atacado e fornece para sua 
bandeira de supermercado, exceto em 
algumas categorias mais específicas. A 
empresa conta com um Centro de Distri
buição para facilitar suas operações. 

Fazer uma pesquisa sobre o ponto é 
muito diferente da que normalmente se 
realiza para um supermercado ou mes
mo um CD, segundo Borges. Projetos 
que contemplam atacarejo, lojas satélites 
de serviços e um centro de distribuição 
em um mesmo empreendimento pro
porcionam escala e redução de custos, 
aponta. 

Consumidor final 
Pesquisa da Nielsen em 8,7 m i l lares 

brasileiros apurou o perfil do consumi

dor f inal que compra no atacado cash 

& carry no período de 2008 a 2009. O 

estudo não inclui dados sobre transfor

madores e pequenas empresas que se 

abastecem no canal. 

De acordo com a pesquisa, apresenta

da com exclusividade pela SuperVarejo, 

o cash & carry apresentou grande cres

cimento orgânico, ou seja, impulsionado 

pelo aumento de lojas. Em 2009, 23% 

dos domicílios compraram pelo menos 

uma vez no canal. Ao todo, 1,5 milhão 

de consumidores passaram a se abastecer 

no atacarejo em 2009. "O cash & carry 

ainda é um canal em desenvolvimento, 

não é tão grande se comparado ao setor 

de supermercados, em que 100% dos do

micílios compraram pelo menos uma vez 

no ano", afirma Simon, da Nielsen. 

Na comparação com outros canais, 

o atacarejo apresentou o maior tíquete 

médio, 25 reais em 2009. A frequência 

no canal aumentou 19%, de 2008 para 

2009, totalizando seis visitas ao ano. O 

gasto médio teve incremento de 23%. 

Pessoas de todos os níveis socioeco

nómicos compram no atacarejo. A clas-



se média tem maior presença no canal 
(45%), seguida dos consumidores AB 
(30%) e dos de baixa renda (25%). 

Nordeste e Estado de São Paulo são as 
áreas com maior número de consumi
dores repetidores, ou seja, que compra
ram pelo menos duas vezes no atacarejo 
em 2009. Os lares com alto índice de 
recompra (que compram pelo menos 
cinco vezes no ano) são compostos por 
4 ou 5 pessoas, com filhos adultos e nível 
socioeconómico alto. O perfil predomi
nante é o Maduro Bem-sucedido, que na 
definição da Nielsen seria a dona de casa 
com mais de 30 anos, que busca a relação 
preço-qualidade, compra marcas habitu
ais mesmo sem promoção e usa os meios 
de comunicação para formar opinião. 

As famílias com alto índice de re
compra no cash & carry vão ao ponto 
de venda a cada 21 dias no canal e tem 
tíquete médio de R$ 32,40, acima da 
média do atacarejo. Esses lares, que re
presentam 20% dos que mais compram, 
são responsáveis por 7 1 % do gasto no 
cash & carry. 

O atacarejo ganha espaço no gasto de 
lares que compram em supermercados, 
bares e mercearias. Os domicílios que 
compraram no cash & carry reduziram 
os gastos no supermercado de 69% para 
66% entre 2008 e 2009.0 hipermercado 
foi o formato que mais perdeu para o 
cash & carry; quem compra no atacarejo 
diminuiu de 11% para 9% os gastos no 
hiper. Já nos lares que consomem mais 

em supermercados, bares e mercearias, 
o gasto no atacarejo subiu de 2% para 
3% no período. 

A concentração do formato está no 
Estado de São Paulo, que detém 49% 
do gasto dos consumidores; em 2008 
o índice era de 56%. Observa-se desen
volvimento acentuado no Nordeste, foco 
de investimentos das empresas; o canal 
representava 15% do gasto em 2008 e 
passou para 22%, no ano passado. 

A expansão no Nordeste ocorreu em 
função de um maior porcentual de do
micílios (de 54,5% para 71,6%) que pas
saram a comprar com frequência no pe
ríodo. O consumidor de baixa renda foi o 
que mais contribuiu para o crescimento 
do atacado de autosserviço nordestino, 
em que representa 53% dos consumido
res do canal. O tíquete médio ficou 7% 
acima da média Brasil em 2009 e o gasto 
médio foi 11% superior. Na região, há 
alto índice de compra de produtos em 
promoção. 

Nordeste é uma área importante para 
as empresas do setor. Em junho o Grupo 
Pão de Açúcar inaugurou a quarta loja 
da rede Assai no Ceará. "A ampliação 
das operações de atacarejo está entre as 
prioridades do Grupo Pão de Açúcar para 
2010, e o Assai vai abrir 18 lojas até o f im 
do ano", afirma o diretor geral do Assai 
Atacadista, Maurício Cerrutti . 

O Sam's Club abriu no ano passado 
uma loja em Fortaleza com 100 m i l só
cios cadastrados, a maior do mundo, su

perando uma loja na China que na aber
tura registrou 80 m i l sócios. "No Nordes
te o índice de crescimento é o dobro das 
demais regiões", afirma Filippo. 

Na Grande São Paulo, o crescimento 
do cash & carry se deu em função do 
menor ciclo de compra, que d iminu iu de 
56 para 45 dias. Destaque também para 
pessoas de nível socioeconómico baixo, 
que passaram a comprar mais no canal. 

No interior do Estado a penetração 
do cash & carry nos lares aumentou de 
20% para 26% e os repetidores passa
ram de 59% para 67% dos domicílios. 
A frequência ao ponto de venda passou 
de 60 para 47 dias. A classe média foi a 
principal responsável pelo crescimento 
do atacarejo nessa região. 

Segundo Simon, a Nielsen aponta as 
seguintes tendências para o cash & car
ry: expansão em formato global e local, 
aumento do número de lojas por meio 
de crescimento orgânico e novos players, 
atuação das empresas com mais de uma 
bandeira e uma possível troca de canal 
com o hipermercado. vT> 

> FONTES DESTA M A T É R I A 

Abad: (11) 3056-7500 
ABgroup: (35) 3214-8001 
Atacadista Roldão: (11) 5095-4250 
Barbosa Supermercados: (11) 2404-7800 
FEA/USP: (11) 3818-4039 
Grupo Pão de Açúcar: 0800-7732732 
Nielsen: (11) 4613-7000 
Savegnagno Supermercados: (16) 3946-2088 
Spani Atacadista: (12) 3634-8700 
Walmart Brasil: 0800-7055050 

Text Box

Text Box
Fonte: SuperVarejo, São Paulo, ano 11, n. 116, p. 30-35, jul. 2010.




