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Economia B11

Hipermercado descobre cidades menores
Pressionadas pelos alto custo de abertura de loja na capital e atraídas pelos consumidores emergentes, grandes redes vão para o interior
FOTOS ISADORA PAMPLONA/ESTADÃO
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Pipoca Vovozinha
substitui queijos
e vinhos especiais
● Uma das peculiaridades do

na
is.

negócio em cidades menores é o
perfil de venda que deve preservar a presença de produtos regionais nas prateleiras das lojas para conseguir atender à clientela.
“Aqui apostamos em produtos
regionais, como essa pipoca doce Vovozinha, que tem uma margem de quase 30% e vende quase 500 unidades na semana. Em
compensação, a venda de vinhos
e queijos especiais tivemos de
reduzir porque sai pouco”, explica o diretor da loja do Walmart
Hortolândia, Luis Ricardo Claro.
Segundo consultores de varejo, grandes redes varejistas que
migraram para o interior do País
tiveram, num segundo momento,
de fazer a lição de casa: descobrir os regionalismos e mudar o
mix de produtos para competir
com varejistas locais./ R.B e M.C.
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redes locais. Se somarmos a venda de todos, é o dobro do potencial de consumo da cidade”, diz
Tambasco. Isso é válido para outros municípios, como Campina
Grande, a segunda cidade da Paraíba, depois da capital.
Vasquez, do Walmart, faz análise semelhante à do concorrente Pão de Açúcar. Quando a rede
decidiu abrir uma loja em Passos, em Minas Gerais, que tem
107 mil habitantes e é a menor
cidadeondeaempresaestá,ocritério usado foi a área de influência. Isto é, o potencial de consumo dos 23 municípios num raio
de 40 quilômetros de distância,
quesomamcerca de300mil pes-
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des redes supermercadistas para abrir lojas é ditada pela a influência regional do município.
“Às vezes a cidade não tem toda
essapopulação,masfuncionacomo um centro de determinada
região”, explica Tambasco, do
Grupo Pão de Açúcar.
Como exemplo, ele cita o município de Palmas, no Estado de
Tocantins. Palmas é uma cidade
com cerca de 200 mil habitantes.Quando oGrupoPão deAçúcar decidiu abrir uma loja Extra
lá, a empresa avaliou todos os
municípiosvizinhos, não apenas
opotencialdacidade.“Hojeestamos em Palmas com o Extra.
Mas tem Atacadão, Makro e as

dos para as cidades do interior
doPaís.“Oinvestimentonaaquisição de um grande terreno na
cidade de São Paulo, por exemplo, é mais que o dobro do que
nummunicípiodointeriordoEstado”, compara Vasquez.
Na análise de Reynaldo Saad,
sócio líder da área de varejo da
consultoriaDelloite,omovimento de ida das grandes redes de
supermercadosparacidadesmenores é a segunda batalha da
guerra pela hiperconcorrência.
“Elas estão sentido o acirramento da competição nas capitais.”
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va York, durante palestra na
mais importante convenção
mundial do setor varejista, a Retail’s Big Show,Bill Simon, presidentedoWalmart, reafirmouessa meta. Ele disse que está nos
planos da companhia ampliar o
número de lojas de supermercados,comtamanhomaiscompacto do que os hipermercados, nas
cidades menores dos Estados
Unidos.
Lá o consumo patina e as empresas tentam, de todas as formas, ampliar as vendas. Aqui, no
entanto, é o custo elevado nos
grandes centros, especialmente
da compra de terrenos, que empurra as redes de supermerca-
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Interiorização. Hipermercado Walmart, dentro de shopping em Hortolândia, interior de São Paulo; aposta no produto regional

Zona de influência. A escolha

das cidades menores pelas gran-

soas. “Foi o critério mais importante para a escolha”, disse.
Sem regra. Na análise de Tam-

basco, não existe uma regra de
qual é o modelo de loja mais adequado para as grandes redes supermercadistas se estabelecerem em cidades menores. Em
Palmas, por exemplo, ele conta
queabriuumgrandehipermercado. Já em Taubaté e Paulínia, a
opção foi por um hipermercado
compacto. Procurado, o Carrefourinformou quenão fala sobre
a sua estratégia de expansão.

Reflexos

o

é

ex

clu

CHEGADA DE
GIGANTES MUDA
REDES LOCAIS

espaçoscomempresascomerciais familiares. O GoodBom
se prepara para abrir a segunda loja na cidade e a sétima do
grupo.
Sede de grandes empresas,
comoHonda,IBMeDell,Hortolândia era uma cidade-dormitóriodeCampinasquecresceu rapidamente. Com isso,
aumentoutambémseupotencial de consumo. Em 2005, a
renda média per capita era de
R$ 870. Em 2012, já era de R$ 2
mil.O totalde estabelecimentos comerciais subiu de 1.599
para 2.681 em igual período.
“Vendemosparatodopúblico e para todos os bairros. Inclusive moradores de Sumaré”, diz o diretor da loja do
WalmartHortolândia,LuisRicardo Claro, referindo-se à cidade vizinha.
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Grandes redes de supermercados miram cidades menores,
com cerca de 130 mil habitantes ou um pouco mais e longe
das capitais, para expandir a
sua cadeia de lojas. A mudança
é recente. Foi iniciada nos últimos dois anos e desencadeada
pelo elevado custo de expansão nos grandes centros, combinado com o movimento de
ascensão das classes com menor renda. Esses dois fatores
tornaram os municípios menores mais atraentes como
mercado de consumo.
“Cinco anos atrás, se você me
perguntasse se eu iria para Paulínia(municípiodointerior doEstado de São Paulo), eu diria que
era uma cidade muito pequena.
Hojeeujáestoulá”,afirmaodiretor vice-presidente de negócios
do varejo do Grupo Pão de Açúcar, José Roberto Tambasco.
Das 12 lojas com a bandeira Extra inauguradas pela companhia
no ano passado, oito foram em
cidades menores.
“Até 2010, as inaugurações do
Walmart eram concentradas
nas capitais e nas grandes cidades”, diz o vice-presidente do
Walmart Brasil, Rafael Vasquez.
Já em 2012, cinco das oito lojas
abertas foram em municípios
com menos de 140 mil habitantes. Mais duas lojas da empresa
em cidades pequenas estão com
inauguração prevista para este
semestre: uma em Sumaré e outra em Assis, ambas no interior
do Estado de São Paulo.
Vasquezobserva queaestratégia de expansão em cidades menores faz parte do perfil da companhia. “Nas décadas de 1960 e
de 1970, esse movimento já tinha sido feito nos Estados UnidospeloWalmart”,dizoexecutivo.Emjaneiro desteano,emNo-
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Impacto da hiperconcorrência foi sentido na
queda de preços e na melhoria do atendimento

Vizinho do Walmart. Flávio Ortolani, do Santa Terezinha
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reços mais baixos,
maior variedade de
produtos, investimento em propaganda, mudança no horário de
funcionamento, atenção no
atendimento, eletrodomésticos nas prateleiras são algumas das novidades que chegam nas cidades de pequeno e
médioportescomahiperconcorrência. Mudanças sensíveis não só nos hábitos dos
consumidores, mas na reação
das redes regionais de varejo.
Hortolândia, cidade com
192 mil habitantes no interior
deSãoPaulo,ganhouoprimeiro hipermercado de rede com
a inauguração do Walmart,
em2011.“SempreiaparaCampinas, pelo menos uma vez
por mês, quando queria algo
mais variado, um eletrodoméstico, itens que os supermercados daqui não tinham.
Com a chegada do Walmart,
passei a fazer tudo aqui em
Hortolândia”, conta a funcio-

nária pública Elisabete de Paula,
41 anos.
Achegadadohipermercadoalterou completamente sua rotina
de compras. Ela trocou a rede local onde fazia compras, há menos de um quilômetro de casa,
pelo Walmart. “O Walmart obrigou redes locais, com o GoodBom, a melhorar o atendimento,
a mudar a forma de exposição de
suas mercadorias e, principalmente, a baixar os preços”, afirma Elisabete. Ela faz as compras
da casa, onde vive com o marido
e três filhos, semanalmente e,
por isso, diz ter o melhor termômetro de preços.
“Eu era cliente de uma dessas
redes, mas desde que inaugurou
o Walmart passei a fazer compras aqui. Além dos preços e da
variedade, tem a vantagem no
shopping”, diz Elisabete – o hipermercado está dentro do único shopping da cidade.
OGoodBom,citado, porElisabete, é um dos grupos criados na
regiãodeCampinas quedominavam o mercado local até a chegada das grandes redes, dividindo

Anúncio

Fiado. Flávio Ortolani, de 46

anos, é dono do supermercado Santa Terezinha, fundado
em 1973 pelo pai, que chegou
doParanáembuscademelhores negócios em Sumaré(SP).
Hoje,omercadoSanta Terezinha é referência no bairro, às
margens da avenida que dá
acesso à cidade, onde seus
dois filhos nasceram. Não falta nada: tem açougue, padaria, área de vinhos, perfumaria e atendimento personalizado. A menos de 500 metros
dali,seráinauguradonopróximo mês o primeiro hipermercado do Walmart na cidade.
Ortolani garante que o gigante não tira seu sono. “Não
vamos perder venda. Nossa
clientela é outra. Aqui vendemos para moradores do bairro e além de tudo, aceitamos
cheque, fazemos fiado”, afirma o proprietário. A opinião é
a mesma do presidente da Associação Comercial e IndustrialdeSumaré,CláudioPadovani. “Os hipermercados só
acrescentam.”
Para Marcos Livato, executivo da rede PagueMenos, que
nasceuna regiãoe tem 19lojas
em dez cidades, a chegada das
grandes redes profissionaliza
o varejo local. “Podemos perderclientenocomeço,masessa presença melhora o mercado.”

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 mar. 2013, Economia & Negócios, p. B11.

