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formato mais bem-sucedido do varejo bra-

sileiro hoje é um atacado, o vulgo atacarejo, 

chique cash and carry e atacado misto, na defi-

nição do consultor Antônio Carlos Ascar. Chame 

como quiser, o fato é que o formato, com foco no 

preço baixo e com metragem quadrada entre 2,5 

mil m2 e 6 mil m2, é a bola da vez. Os três maiores 

varejistas do País apostam for temente nele. 

As 80 aberturas de lojas do Walmart previstas 

para 2011 priorizam o Maxxi Atacado (misto), além 

do supermercado de proximidade TodoDia, am-

bas as bandeiras dirigidas aos consumidores do 

classe C. Atualmente, a rede conta com 54 Maxxi 

Atacado, espalhados por quase todo o Brasil. 

No Grupo Pão de Açúcar (GPA), o Assai é a 

bandeira de autosserviço alimentar que mais ele-

va as vendas na companhia. De 2 0 0 9 para 2010, 

o crescimento foi de 48 ,5%, com o acréscimo 

de 17 lojas no período. A participação do forma-

to nas vendas do Grupo passou, no período, de 

8 ,5% para 9,2%. Neste ano, a rede ganhou mais 

duas unidades e hoje soma 59. 

O Atacadão é, de longe, a operação mais 

destacável do Grupo Carrefour. A bandeira de 

atacado misto da companhia só não está em seis 

estados do País - Amazonas, Pará, Amapá, Ro-

raima, Rondônia e Acre. São 74 lojas espalhadas 

pelos demais estados brasileiros, o que confere 

ao Atacadão o posto de principal bandeira bra-

sileira no formato. 

O sucesso dos grandes e de alguns pioneiros, 

lembrando-se que o Assaí foi comprado pelo GPA 

em 2007, quando já fazia bastante sucesso no 

Estado de São Paulo, leva outras redes a estudar 

a possibil idade de ingressar nesse promissor 

mercado. "Realizamos estudos para analisar a 
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possibilidade de ingressar nesse formato" , diz o 

gerente de operações e expansão da rede Lopes, 

Mauro Rodrigues. Segundo ele, a empresa ainda 

não decidiu se vai entrar. 

Dentre os pioneiros, o Grupo Apoio Mineiro, 

detentor também das lojas Super Nosso e Super 

Nosso Gourmet, tem colhido os f rutos da popu-

laridade adquirida pelo formato. Hoje com oito 

lojas distribuídas pela Região Metropol i tana de 

Belo Horizonte (BH), a rede deverá abrir ainda 

neste ano mais uma ou duas unidades e, para 

2012, são previstas duas ou três. 

"D iv id imos a Grupo Apoio Mine i ro /Super 

Nosso, em dois ramos de atuação: atacado de 

distr ibuição especializado categor izado (DEC) 

e autosserviço, no qual se incluem as bandeiras 

do Super Nosso e o Apoio Mineiro. O autosservi-

ço representa 7 5 % do fa tu ramento do Grupo", 

diz o d i retor-execut ivo da companhia, Rodolfo 

Nejm. Em valores, isso signif icou R$ 6 4 6 mi-

lhões em 2010. "Em 2011, nosso autosserviço 

deve crescer 20%. " 

"Esse é um fo rmato mui to bem resolvido: 

loja simples, sem nenhum luxo, preços baixos, 

i tens com d i ferentes preços para o atacado 

e o varejo, mas sempre preços baixos", diz o 

consultor de varejo, Paulo Lima. O fato é que o 

formato caiu no gosto do consumidor e vai durar, 

pr incipalmente porque atende dois públicos: os 

pequenos comerciantes e transformadores, que 

se beneficiam muito com a melhora econômica, 

los, principalmente para o atacado misto e os 

supermercados tradicionais. 

Quando se analisam os números do GPA, ve-

mos que a bandeira Extra Hiper foi a que mais 

perdeu participação nas vendas totais do grupo 

em 2011: -9,1 pontos percentuais (p.p), indo de 

44 ,3% em 2 0 0 9 para 35,2% neste ano. Porém, 

a bandeira elevou a receita em 9 ,5% no período 

e ainda detém a maior part ic ipação entre os 

modelos de negócios do grupo. A principal razão 

para a queda foi o acréscimo do Ponto Frio e de 

parte da Casas Bahia no balanço do grupo, o que 

elevou e muito a participação da Globex entre os 

modelos de negócios, embora não tenha havido 

o mesmo impacto negativo no Assai. 

Embora não seja exatamente hipermercado, 

apesar de ter mais pontos em comum que inco-

mum com o formato (veja tabela), os supercên-

teres do Walmart f icam em terceiro plano, entre 

as unidades de negócio da companhia, quando o 

assunto é abertura de lojas em 2011. 

"O hipermercado perde força e precisa mu-

dar conceitos. Mas mesmo com as mudanças, 

não acredi to que vol tará a ser tão for te. Vai se 

consolidar num out ro nível de importância. É 

difícil saber como, mas o conceito está mudan-

do. A importância dos não al imentos cresce, a 

ideia de criar ambientes bem definidos em cada 

seção - os mundos - é cada vez mais depura-

da na prática, mas, para mim, o fu tu ro ainda é 

incerto" , completa Ascar. 

Text Box
Fonte: Superhiper, São Paulo, ano 37, n. 421, p. 50-51, jul. 2011.




