
O Pará é o único estado do Bra-
sil sem a presença das grandes
redes internacionais de super-
mercados. O motivo? Uma em-
presa com 62 anos, que aposta
em formatos diferenciados, a Y
Yamada. A rede, que está no 15º
lugar no ranking da Associação
Brasileira de Supermercados e
faturou R$ 1,5 bilhão no ano pas-
sado, conta com 35 unidades lo-
calizadas nos Pará e Amapá. E
agora quer ganhar o interior.

Segundo Neuza Yamada, só-
cia e diretora comercial da rede,
a estratégia da empresa é abrir
formatos menores de supermer-
cados em cidades da Grande Be-
lém e também do interior, co-
mo Marabá, Capanema e Bra-
gança. A rede abriu apenas três
lojas em 2012, sendo dois super-
mercados e um atacado, quer
acelerar a expansão em 2013.

Neuza explica que a dificulda-
de das grandes redes está no for-
mato. “Trabalhamos com um
modelo supermercados e maga-
zine separados. Já os hipermer-
cados colocam tudo dentro da
mesma loja, o que não agrada
ao cliente do Pará”, explica.
“Hoje já tem gente nos copian-
do”, comemora a empresária,
que afirma que a rede deve fe-
char o ano empatada com 2011.

A abertura do Atacadão Yama-
da, por outro lado, foi uma rea-
ção da rede à chegada do Makro
na região. Desde 2011, a gigante
holandesa vem buscando posi-
ções na região Norte do país. A
empresa já tem unidades No
Acre, Rondônia, Amazonas e To-
cantins, e falta apenas Roraima
e Amapá para a rede fechar o
mapa do Brasil.

Gestão
A Y.Yamada que já está na quar-
ta geração não tem planos de
mudar seu modo de gestão,
mas, segundo Neuza, a compa-
nhia está aberta para ouvir pro-
postas de fundos interessados
em parcerias. “Crescemos ape-
nas com recursos próprios,
mas já temos uma estrutura pro-
fissionalizada, com gente do
mercado”, diz.

Por enquanto, é o Y.Yamada
que atua como provedor de re-
cursos financeiros na região.
Além do cartão próprio, a em-
presa tem uma factoring que
atende pequenas e médias em-
presas. ■

EXPANSÃO

Pet Center Marginal investe R$ 14 milhões

O ano 2012 foi marcado pela cha-
gada de várias marcas estrangei-
ras no país. Nomes como Sepho-
ra, Topshop, Lavin, Gucci,
Vans, Zara Home e Goyard de-
sembarcaram no Shopping JK
Iguatemi, em meio a uma confu-
são de falta de licença para a
abertura do empreendimento,
que rendeu até uma passeata de
endinheirados. Paralelamente,
a gigante do fast fashion, H&M,
concorrente de marcas como
C&A e Zara, estudou a estrutura
logística, conversou com execu-
tivos, procurou terrenos. E ape-
sar de trabalhar com um públi-
co diferente das grifes do JK, o
objetivo da H&M é o mesmo: se
beneficiar do novo poder de
consumo da população, tão alar-
deado internacionalmente.

Pois apesar de tanta expecta-
tiva, o consumo não explodiu
neste ano, muito menos as ven-
das. Os dados da Associação
Brasileira da Indústria de Equi-
pamentos e Serviços para o Va-
rejo (Abiesv), mostram que a
expectativa não se concreti-
zou. A estimativa da Abiesv era
fechar o ano com crescimento
de 18% nas vendas, mas vai fe-
char o ano com algo perto de
12% de crescimento.

Segundo o presidente da en-
tidade, o arquiteto Júlio Taka-
no, as empresas foram conser-
vadoras, esperando uma redu-
ção de consumo que não acon-
teceu. Mas houve também pro-
blemas estruturais. “O primei-
ro semestre foi muito ruim,
com as empresas com medo de
fazer investimentos. A partir
de julho, quando perceberam
que não haveria problemas,
não dava mais para salvar o
ano”, explica. Além disso, o ar-
quiteto diz que muita gente já
investe para melhorar os
layouts de lojas. Isso porque al-
guns varejistas, no intuito de
experimentar o mercado, trou-
xeram seus projetos “B” para o
Brasil. “Mas o consumidor bra-
sileiro é exigente e isso influen-
ciou nas vendas ruins.”

Projetos se acumularam e,
mais uma vez, os problemas de
infraestrutura do Brasil fizeram
com que muitos planos não saís-
sem do papel. Takano garante
que 2013 será diferente. Além
da expectativa de crescimento
do país, há também um movi-

mento muito grande de consoli-
dação no varejo (ver ao lado).

Expor
O diretor da Expor Manequins,
Marcos Andrade, concorda
com Takano. “O primeiro se-
mestre foi muito devagar”, co-
menta. A Expor prevê terminar
o ano empatada com 2011, o
que para Andrade não é um re-

sultado ruim, visto a base alta
de comparação do ano passado.
“Manter esse resultado foi uma
conquista”, comemora.

Andrade garante que o próxi-
mo ano não será assim. Lojas
que ficaram na fila no segundo
semestre vão conseguir ser
inauguradas já no primeiro se-
mestre de 2013. “Teremos mui-
ta abertura de shoppings, que

vai ajudar a alavancar as ven-
das no Brasil”, explica.

No exterior, porém, Andrade
afirma que a demanda continua
acelerada. A Expor, que tem ne-
gócios no México, se prepara pa-
ra abrir uma unidade na Colôm-
bia. “Não sentimos nenhuma re-
tração nas vendas no exterior.”

Quanto às estrangeiras, An-
drade diz que a expansão depen-
de de vários fatores. Para ele, al-
gumas empresas vieram despre-
paradas, sem uma operação lo-
gística, preço e até mesmo pro-
duto adequado ao mercado bra-
sileiro. “É como dizem, o Brasil
não é para iniciantes e várias
marcas ainda estão experimen-
tando o mercado.”

A Topshop, exemplo, anun-
ciou planos de abrir pelo menos
mais duas lojas no país, ambas
na vizinhança do Shopping JK
Iguatemi. A primeira unidade,
que estava prevista para setem-
bro, será no Shopping Market
Place, ainda sem data. E a segun-
da, no Shopping Iguatemi. A Se-
phora também inaugurou sua se-
gunda loja no país em novem-
bro, e como a Topshop, ficou
nas vizinhas, no Shopping Mo-
rumbi. Já a tão esperada H&M,
segundo fontes ouvidas pelo
BRASIL ECONÔMICO, ainda tenta re-
solver a questão preço e logísti-
ca para estrear no país. ■

EMPRESAS

O Grupo Pet Center Marginal abre amanhã sua 17ª loja em São Paulo

e alcançar a liderança do setor como maior rede de pet shops do país.

A unidade faz parte de um projeto de investimentos de R$ 14 milhões,

que inclui o novo centro de distribuição, o primeiro Hospital

Veterinário não vinculado a uma loja, outras duas lojas em São Paulo,

uma na Praia Grande e uma loja em Brasília. A meta para 2013 é abrir,

no mínimo, mais cinco megalojas, expandindo para outros estados.

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br

Y.Yamada
aposta
no interior
para crescer

Divulgação

Maior rede de supermercados
do Pará cria estratégias
para combater estrangeira
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Marcas internacionais chegam
ao país mas não ajudam vendas
Cauteloso, varejo atrasou projetos e resultados ficaram aquém do esperado

Topshop:marca inglesa estreounopaísnesteanoeprevêmaisduas lojasemshoppingcenters

Takano,daAbiesv:empresasdosetor foramconservadoras
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 dez. 2012, Empresas, p. 24.




