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PRESENÇA DAS GRANDES REDES NO BRASIL, 
CÂMBIO VALORIZADO E MAIOR PROFISSIONALIZAÇÃO 
DAS MÉDIAS REDES AUMENTAM O CONSUMO DE 
PRODUTOS IMPORTADOS E GLOBALIZAM O MIX NOS 
SUPERMERCADOS 

ara produzir alguns itens especiais da 
confeitaria e pizzaria, tão reverenciados 
na cidade e vários outros produtos da sua 

área industrial, o Verdemar compra uma farinha 
de trigo com preparo especial, industrializada 
na França. 0 cereal, porém, não é cultivado na
quele país. Ele vem das férteis terras da Ucrâ
nia e de parte da Rússia. Ao saborear esses 
produtos na capital mineira, talvez o consumi
dor nem imagine que esses alimentos tenham 
ingredientes vindos de tão longe. 

0 exemplo acima é apenas um, dentre mi
lhares, de como os supermercados brasileiros 
estão globalizados. Hoje o consumidor nacional 
pode entrar em uma loja em qualquer parte do 
País e levar para casa a cerveja mais consumi
da nos Estados Unidos. 0 mesmo pode ser feito 
com um vinho francês, ou pescados vindos da 
Noruega. Produtos líderes de vendas em todas 
as partes do mundo estão também disponíveis 
ao consumidor brasileiro, logo ali na esquina, e 
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preços muito acessíveis a praticamente todas 
as classes sociais. 

A oferta de produtos importados nos super
mercados nacionais, algo muito raro há uma, 
duas décadas, tem muito a ver com a globali
zação dos supermercados. É que hoje em dia, 
para ser globalizado, não significa, necessaria
mente, ser grande. Basta se atualizar quanto 
às mudanças e evoluções de produtos, mix e 
do comportamento do consumidor, que quer 
sempre experimentar algo novo. 

Colocar esse "algo novo" à disposição do 
cliente, no entanto, requer algumas dicas im

portantes. Experimentar um produto pode ser 
tentador, mas gostar dele não é uma garantia. 
Além disso, gostar não significa comprar sem
pre, ser fiel à marca. Sobretudo num País em 
que a indústria nacional já é capaz de oferecer o 
que há de melhor no mundo, em praticamente 
todos os segmentos de consumo. 

Nas cinco lojas do Verdemar, todas voltadas 
para as classes sociais A/B, em Belo Horizonte, 
a disponibilização de um produto ao consumi
dor começa pela prospecção de um mix de 
qualidade, oferecido por fornecedores de con
fiança. Daí é testada a sua aceitação junto ao 
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consumidor. "A gente analisa as três primeiras 
compras, se o produto tem boa aceitação ou 
se foi só pela novidade", revela o coordenador 
de Comércio Exterior da empresa, Windson Luiz 
Silva Júnior. 

É PRECISO CONHECIMENTO 
Um supermercado com padrão global 

e amplo mix de importados não cai do céu. 
Conhecer produtos, tendências de mercado e 
satisfazer aos desejos do consumidor requer 
busca constante de aprimoramento. Os direto
res do Verdemar já sabem, por exemplo, que 

participarão de algumas feiras internacionais 
no próximo ano. "Eu vou a duas feiras, mas os 
nossos diretores vão a cinco ou seis", antecipa 
Silva Júnior. São investimentos assim que fa
zem da rede uma empresa de vanguarda, como 
ficou conhecida em praticamente todo o País. 
"O Verdemar tem produtos que só nós temos 
no Brasil inteiro", assegura Silva Júnior. 

Além da participação em eventos interna
cionais do setor, ele lembra que é preciso ter 
pessoas qualificadas para cuidar dessa área. 
"Na minha opinião, no negócio de importação 
a pessoa pode se sair muito bem, mas tem de 
acertar em todas as operações", alerta. 

Algumas etapas e processos são decisivos 
para se fazer um bom negócio, como conhecer 

o mercado internacional, conhecer a legislação 
e tributação, além de conhecimento sobre a 
língua e a cultura do país sede das empre
sas com as quais se vão fazer negócios. Caso 
contrário, é melhor contratar uma empresa de 
importação. 0 que vai implicar em perda de 
competitividade em preços, porque na compra 
direta o supermercadista consegue melhores 
negociações. 

Entre os produtos mais importados pelo 
Verdemar, e que, portanto, fazem da rede uma 
empresa globalizada, estão azeites, biscoitos e 
molhos. Mas o carro-chefe é mesmo o vinho. 
"Cerca de 40% das nossas importações são de 
vinhos", observa Silva Júnior. Entre as várias 
marcas de azeites importadas estão dois espe
ciais, um italiano e um português. Desses dois, 
no entanto, a marca é uma só. A marca "Ver
demar", que a rede mantém contratos para 
produção do azeite de marca própria. Em breve, 
o Verdemar vai investir também na linha bazar. 

CAMINHO SEM VOLTA 
Depois da abertura econômica dos anos 

1990, e com participação gradual do consumo 
no crescimento da economia nacional, a máxi
ma do mercado parece ser mesmo "adapte-se 
ou morra". Não dá mais para insistir em ofere
cer apenas um determinado produto ao consu
midor, se há muitos similares vindos de outros 
países, muitas vezes com qualidade superior e 
preços inferiores. 

Grandes redes, como Carrefour, Pão de Açú
car e Wal-Mart, por sua posição em vários paí
ses, conseguem oferecer produtos com escala 
e preços interessantes ao consumidor. "Para o 
quarto trimestre, período marcado por importan
tes datas comemorativas, como Dia das Crian
ças e Natal, o Carrefour terá seu sortimento de 
produtos importados comercializados por preços 
muito competitivos, resultado da variação cam
bial e das negociações em grandes volumes, fei
tas diretamente pela matriz da empresa com os 
fornecedores" informa a direção do Carrefour. 

Nesta época do ano, em que as principais 
campanhas e as ações da empresa estão vol-
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tadas para o melhor período de vendas do 
setor, vale desde os produtos para a Ceia de 
Natal, como aqueles que vão dar o colorido, o 
tom do período. "No departamento de Bazar, 
as principais categorias para o Natal serão 
os brinquedos e os enfeites natalinos. Para o 
período, a empresa aposta ainda em condições 
diferenciadas de parcelamento e na oferta de 
lançamentos no setor", completa a direção do 
Carrefour, por meio de nota. 

Na rede ABC, estabelecida na região Cen-
tro-Oeste de Minas Gerais e com lojas também 

em Araxá, no Alto Paranaíba, o mix de impor
tados está na casa dos 200 itens. Se o número 
ainda parece pequeno, o crescimento é grande. 
Segundo o diretor de marketing e comércio 
exterior da rede, Thúlio Fernandes Martins, a 
presença de produtos importados nas 21 lojas 
da empresa mais que dobrou nos últimos dois 
anos. Ele atribui parte desse crescimento ao 
câmbio favorável, com o Real fortalecido. "O 
dólar a R$ 2,00 é um parâmetro, e acima disso, 
fica inviável" diz ele. Com o dólar a uma média 
de R$ 1,75, Martins acredita que a importação 
se torna um bom negócio para o setor. 

O crescimento dos importados nas lojas da 
rede é de 10% a 15% ao ano, segundo o diretor. 
Mas ele lembra que o processo de importação 
exige muitas etapas que devem ser bem acom
panhadas. "Buscamos produtos de qualidade, 
mas não é só colocá-lo na gôndola e deixá-lo 
vender sozinho", disse ele. "É preciso fazer um 
bom trabalho de degustação e promoção". 

Como os fornecedores não estão por perto, 
como ocorre com os nacionais, Martins reco
menda que seja negociado um percentual com 
o fornecedor para ter verba disponível para o 
marketing do produto junto ao consumidor final. 
De uma forma geral, essa verba é em torno de 
5% do valor total da compra. Um investimento 
que pode alavancar as vendas. "0 suco mais 
vendido, por exemplo, vem da Argentina" ilustra 
Martins. 

A Rede ABC importa de 28 países de to
dos os continentes, mas o maior volume vem 
do Mercosul. A estratégia é viajar, conhecer 
o fornecedor, conhecer o produto e depois 
firmar as parcerias. Um caminho que vai se 
consolidando com o passar do tempo. "Quan
do começamos, há quatro anos, era mais 
difícil, mas hoje já é possível fazer um trabalho 
melhor" avalia Martins. 

Ele lembra que a importação não é uma 
compra simples. Ela depende de muita fisca
lização e muitos trâmites legais. Por isso é 
preciso um planejamento maior para comprar 
com antecedência. As compras visando ao pe
ríodo natalino, por exemplo, são feitas no mês 
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de agosto. A recomendação é sempre aquela 
de toda negociação. Saber a procedência do 
produto, saber se obedece às exigências sani
tárias internacionais e ter certeza de que não é 
produzido com o uso de mão-de-obra danosa 
aos trabalhadores. 

MIX ADEQUADO 
0 D'Ville Supermercados tem duas lojas 

em Uberlândia. Uma é voltada para o público de 
maior poder aquisitivo, na Região Sul da cidade. 
A outra é na Região Central, ambas fortemente 
focadas em atendimento. A direção do D "Ville 
já percebeu que, para melhorar ainda mais esse 
atendimento ao cliente, a importação direta vai 
ser o melhor caminho. Atualmente a empresa 
trabalha com importadores, mas no início de 
2011 deve fazer o trabalho por conta própria. 

Segundo um dos diretores do D'Ville Le
andro Carrijo, pelo nível de atendimento e pelo 
mix oferecido, a empresa terá de buscar, por si 
própria, alguns produtos no mercado internacio
nal. "A gente viaja sempre e vê que, quando há 
um produto diferenciado nos supermercados, 
ele é importado diretamente pela empresa", 
conta. "Hoje a gente trabalha com importador, 
mas temos um projeto para fazermos isso por 
conta própria". 

0 objetivo de Carrijo é colocar à disposição 
do seu cliente produto da melhor qualidade 
encontrado no mercado mundial, nas linhas de 
massas, molhos, vinhos. "Queremos oferecer 
um produto diferenciado", justifica o diretor. 
"Queremos ter um mix para pessoas exigen
tes, porque o nosso cliente nos cobra isso, e 
o importador não consegue atender com esse 
diferencial". 

Em dezembro, a terceira loja com a bandeira 
D' Ville vai ser aberta em Uberlândia, e o pensa
mento da direção é manter o foco na prestação 
de serviços e com produtos que atendam às 
mais modernas tendências de consumo. Carrijo 
já verificou que atualmente "o cliente quer o 
natural, o orgânico, o gourmet", produtos que, 
segundo ele, vêm crescendo muito a demanda 
e têm a tendência de crescer mais ainda. Fato 

que provoca a corrida por um mix que não deixe 
a desejar na loja. "Sem sombra de dúvida, são 
produtos diferenciados e quando há falta na loja 
o cliente nos questiona", diz. 

A rede Sales, com lojas em várias cidades 
da Zona da Mata e com uma unidade em Con
tagem e outra em Belo Horizonte, já trabalha 
com importados há vários anos, mas quer se 
inserir ainda mais nesse mercado globalizado. 
Para isso, o diretor da rede, José Eduardo Be-
cho Almeida, tem visitado países na Europa, 
Ásia, América Central e América do Sul. "Te
mos integrado missões lideradas por entidades 
do segmento, no intuito de ampliar o conheci
mento de novas oportunidades de negócio e, 
de trazer novidades, incrementando o mix de 
nossas lojas, seja em alimentos ou não-alimen-
tos", confirma. 

Segundo ele, o consumidor está cada dia 
mais interessado em novidades, produtos di
ferenciados e com preços competitivos, o que 
justifica essa imersão em outros mercados. 
"Em que pese o fato de o Sales sempre privi
legiar a negociação e o relacionamento com 
os fornecedores nacionais, buscamos algu
mas vezes alternativas que complementem 
o mix e atendam às expectativas de nossos 
clientes" diz. 

ASSOCIAR-SE E IMPORTAR 
Segundo Thúlio Martins, a decisão da em

presa de passar a importar diretamente foi uma 
tentativa de "pular" uma etapa, e com isso 
ganhar mais competitividade nos produtos. "0 
que aconteceu na verdade é que a gente pulou 
a etapa do distribuidor", disse. A lógica do di
retor da rede ABC é que alguns produtos - ele 
cita como exemplo a maçã argentina -, têm 
de ser importado, e o que a rede fez foi cuidar 
desse processo por si só. 

Para os pequenos supermercadistas, porém, 
Martins acredita que ainda seja difícil trabalhar 
com a importação direta. A empresa dele, por 
exemplo, com 21 lojas incluindo um hiper e um 
atacado, só faz compra de certas categorias 
uma vez por ano. Uma pequena empresa não 



venderia volume suficiente que justificasse a 
importação. 

Mas, segundo o diretor de Marketing e Co
mércio Exterior, não significa que o pequeno 
não possa importar produtos e participar des
se mercado global. A saída pode ser reunir 
várias pequenas lojas e conseguir volume de 
pedido. Mas a melhor opção mesmo para os 
pequenos ainda é o distribuidor e uma boa 
dose de atenção a preços competitivos. "Quem 
trabalha com importação tem de estar sempre 
acompanhando o câmbio" recomenda o diretor 
da rede ABC. 

Leandro Carrijo, do D'Ville Supermercados, 
acha que a partir da terceira loja, em dezembro, 

vai aumentar a demanda, e com isso aproxi
mar-se do volume mínimo de importação. Mas 
ele já pensa em se associar a outras pequenas 
empresas, para comprar no exterior. 

FORNECEDOR SE FORTALECE 
Thúlio Fernandes Martins reconhece que o 

aumento da importação acaba pressionando a 
indústria nacional, que tem de buscar novos 
caminhos e novos mercados. Mas ele acredita 
que isso acaba incentivando a competência 
do fornecedor local, e de se profissionalizar 
ainda mais. 

José Eduardo Becho Almeida, da rede Sa
les, concorda com o diretor do ABC, que a 
globalização é uma tendência, mas não trará 
grandes reviravoltas para a indústria nacional. 
"A globalização do mercado é uma realidade, 
mas a indústria nacional também está muito 
forte. Acredito que o caminho é de sinergia 
e complementaridade. 0 hábito de consumo 
está mudando, e não é só nos grandes centros 
urbanos. Estar alinhado a essas tendências é 
uma necessidade do próprio negócio" ressalta 
Almeida. 

0 aumento do consumo de produtos im
portados desperta o interesse de grandes em
presas globais que se instalam, ao ampliar sua 
autuação no Brasil, como a recente chegada da 
Bimbo, do ramo de panificação, ao município 
de Contagem, na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH). 

Além disso, grandes empresas mineiras e 
nacionais ampliam seus projetos para atender 
não só ao mercado nacional, mas também 
para buscar novos mercados no exterior. Não 
por acaso, nos últimos anos, o frigorífico JBS 
se tornou uma das empresas brasileiras mais 
internacionalizadas. A União da Sadia com a 
Perdigão, fusão que ainda aguarda parecer do 
Conselho de Administrativo de Defesa Econô
mica (Cade), também é um projeto visando 
ampliar participação no mercado global. Isto é, 
se grandes players globais estão conquistando 
mercado no Brasil, as brasileiras também estão 
conquistando sua fatia no exterior. 
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