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e a descentralização da indústria, que 
avança para fora dos centros urbanos, 
ajudam a explicar esse panorama.

O professor do Insper e especialista 
em varejo Silvio Laban lembra que as 
cidades menores ficaram tão interes
santes e as metrópoles tão saturadas 
que até as grandes redes e os grandes 
formatos, hoje, estão presentes em mu
nicípios relativamente pequenos (de 150 
mil habitantes, por exemplo). Há nem 
tanto tempo, não entravam em locais 
com menos de 500 mil habitantes.

Segundo os consultores ouvidos pela 
reportagem, as três gigantes do setor — 
Grupo Pão de Açúcar, Carrefour e Wal- 
mart —, em maior ou menor escala, já 
investiram e estão investindo em lojas 
de vizinhança. Carrefour, por exemplo, 
abriu a primeira unidade com a bandei
ra “Bairro” em 2006. De lá para cá, con
seguiu manter lojas nesses formatos em 
dois Estados (São Paulo e Minas Gerais) 
e no Distrito Federal.

Já o Grupo Pão de Açúcar talvez seja, 
dos três, o que mais tem investido nas 
unidades de vizinhança. No ano passa
do, converteu todas as lojas da bandei
ra Extra Fácil para Minimercado Extra. 
Entre novas e convertidas, no final de 
2012, as lojas de bairro do grupo soma
vam 69 unidades.

A companhia investiu nada menos 
que R$ 36 milhões no projeto de con
versão e de abertura de novas lojas de 
vizinhança e, obviamente, aposta no 
formato, até porque fez pesquisas com 
especialistas e com consumidores antes 
de definir nova bandeira, novo formato 
e modelo de operação.

Por outro lado, a indústria atribui ao 
varejo de vizinhança boa parte de suas 
vendas e enxerga no canal um cresci
mento mais promissor que em outros 
formatos de varejo de autosserviço.

De forma geral, as vendas para esses 
canais continuam sendo indiretas, via 
atacadistas ou distribuidores. No entan
to, consultores e indústrias ouvidos pela 
reportagem afirmam que os pequenos 
se tornaram mais estratégicos para os 
departamentos comerciais das indús
trias e, aos poucos, estão ganhando um 
tratamento mais adequado.

A Bombril, por exemplo, declarou à 
reportagem que 60% do volume negocia
do pela companhia vem de lojas de bair
ro. Isso justifica, portanto, as ações que 
a empresa diz fazer para o canal, como 
oferecer distribuidores exclusivos, mate
rial, promoção para o PDV, além de dar 
treinamento e acompanhamento de ven
das. Segundo Marcos Scaldelai, diretor 
da Bombril, a companhia tem planos de 
acelerar os negócios com esse segmento.

Outra gigante dos bens de consumo, 
a Unilever, também atribui ao canal 
crescimento maior que a outros for
matos. A companhia diz ter ações es
pecíficas para os varejos de vizinhança 
e um portfólio de produtos adequado a 
esse tipo de loja, explica Marcos Diniz, 
diretor do Canal Indireto da Unilever.

Sortimento: o básico, 
mas rentável

É fato, no entanto, que o crescimento 
experimentado atualmente não é mais 
como o de alguns anos atrás, quando o 
canal puxava 0 avanço do setor. Uma das

explicações é a consolidação do formato 
e a emergência de outros canais. Além 
disso, o varejo como um todo experi
mentou crescimentos menores no ano 
passado. De qualquer forma, os espe
cialistas ouvidos pela SuperVarejo são 
unânimes em dizer que o varejo de vi
zinhança é um dos modelos mais pro
missores do setor.

“No mundo todo, o formato do futuro 
é o comércio de vizinhança. Não seria 
diferente aqui, até porque temos todas 
as condições para isso: trânsito, corre
ria da vida moderna, clientes que gostam 
de tratamento mais pessoal e próximo, 
entre outras. O shopper brasileiro é de 
vizinhança”, ressalta o diretor da Kantar 
Retail para a América do Sul, Eric De- 
barnot, um francês radicado no Brasil.

Para aproveitar essa tendência e am
pliar ainda mais a participação do canal 
na cesta de compras do consumidor (que 
soma 31% do total em valor, sendo 30% 
para o pequeno varejo de autosserviço e
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apenas 1% para o varejo de vizinhança, 
segundo a Kantar), é preciso que o vare
jista pense estrategicamente em desatar 
alguns nós que, segundo os especialis
tas ouvidos por SuperVarejo, ainda são 
os principais desafios do setor.

O momento é propício para que is
so ocorra, não apenas pela tendência 
de crescimento do canal, mas também 
porque esse avanço (especialmente no 
interior do País) tem levado a uma cres
cente profissionalização na gestão, mes
mo dos pequenos negócios do segmento.

Segundo o professor da ESPM Ro
berto Nascimento Azevedo de Oliveira, 
responsável pelo curso de férias sobre 
Pequenas Empresas da escola, é pos
sível afirmar que a grande maioria — 
80%, diz ele — dos pequenos varejistas 
já se profissionalizou ou está modifican
do a gestão do negócio nesse sentido.

Como o consumidor compra em di
versos canais diferentes, de acordo com 
sua necessidade (ou missão de compra), 
um dos principais desafios do segmen
to é entender o que o cliente busca no 
formato para, ao mesmo tempo, ter 
sortimento adequado que 0 atraia e se
ja rentável, explica a coordenadora de 
atendimento da Nielsen, Maria Fernan
da Celidonio.

Os consumidores buscam as lojas 
próximas especialmente para as com
pras de reposição. Nesse grupo estão o 
básico do dia a dia e os perecíveis, espe
cialmente FLV, carnes, frios e itens de 
padaria, avaliam os consultores.

As pesquisas da GfK no canal mos
tram que os produtos básicos são os que 
mais giram e, em se tratando de seções, 
além de alimento, o canal é bastante pro
curado para limpeza e higiene pessoal.

O “ranking” de maior giro é liderado por 
arroz, feijão e açúcar, produtos seguidos 
de perto por refrigerantes e cervejas. 
Margarina e carnes (incluindo frios) 
também entram na lista. Daí a impor
tância de esse segmento ter açougues, 
ainda que pequenos.

Todos os 42 negócios que fazem 
parte da Rede 10 de Supermercados, 
uma cooperativa de lojas de vizinhan
ça da região de Ribeirão Preto, interior 
de São Paulo, têm açougue próprio, 
ainda que sejam, em sua maioria, 
pontos de vendas pequenos, com 1 a
4 ckeckouts.

“O cliente acaba comprando tudo o 
que for possível num só lugar. Então o 
supermercado de bairro substitui os 
açougues de bairro em várias ocasiões 
de compra”, explica 0 diretor administra
tivo da Rede 10, Luiz Henrique Segato.
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Em higiene pessoal, shampoo, papel 
higiênico, sabonete e creme dental (ain
da que este último seja em volume me
nor) são as principais categorias. Sabão 
em pó e um multiuso não podem faltar, 
segundo levantamento da GfK.

Produtos frescos, como frutas, ver
duras e legumes fazem parte também 
do grupo que gira bastante e que é gera
dor de tráfego nessas lojas. “FLV é muito 
forte nas nossas lojas. Recebemos frutas 
e verduras frescas três vezes por sema
na, trazemos do Nordeste quando não é 
temporada por aqui e ainda importamos 
muitos desses alimentos para manter a 
qualidade se as versões nacionais não 
estão disponíveis na época”, conta a 
assessora de marketing do Hippo, com 
duas lojas de bairro em Florianópolis, 
SC, Tatiane Pereira.

Pesquisa recente da Nielsen mos
trou que as pessoas chegam a comprar 
itens desta seção até quatro vezes por 
semana. Isso ocorre principalmen
te porque buscam frescor, então não 
adianta adquirir uma fruta no início 
da semana, por exemplo, se a intenção 
é consumi-la no final.

Montar um sortimento que tenha es
se tipo de opções é parte do desafio dos 
pequenos, tendo em vista, inclusive, que

o tamanho físico dessas lojas permite 
ter em cadastro, em média, por volta de
5 mil itens apenas.

Além disso, como lembra Fernan
da, da Nielsen, é preciso não apenas 
garantir que o consumidor vá ao seu 
canal (além de frequentar os demais, 
já que o cliente escolhe onde comprar 
de acordo com a necessidade de com
pra), mas aumentar o que gastam por 
lá, ou o share of wallet. Esse — outro 
dos desafios importantes — pode ser 
enfrentado, em partes, pela incorpora
ção de produtos mais Premium ao sor
timento ou pelos básicos com maior 
valor agregado.

Lima, da GfK, sugere, por exemplo, 
que o supermercadista incremente sua 
rentabilidade com itens como sabo
nete e pasta de dentes. Segundo ele, 
fazem parte da cesta básica, mas con
seguem oferecer uma margem mais in
teressante que as commodities.

Já os produtos Premium podem ser 
oferecidos tanto para consumidores 
com maior poder de compra quanto 
para os emergentes. O Hippo, de Santa 
Catarina, por exemplo, é posicionado 
como mercado gourmet e atende clien
tes das classes A e B, mas principalmen
te A. Oferece queijos especiais, cortes de

carne exclusivos, frutas importadas e 
um sortimento mais sofisticado.

Posicionamento semelhante é adota
do pela rede paulistana de lojas de vizi
nhança St. Marché. Donos também do 
Empório Santa Maria, os sócios inaugu
raram a 14a loja do grupo em setembroA ut
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deste ano em Perdizes, zona Oeste da 
capital; foi a segunda no bairro de classe 
média alta em menos de seis meses.

Não falam muito sobre estratégias 
de crescimento com a imprensa e não 
atenderam aos pedidos de entrevista da 
reportagem, mas o avanço agressivo a 
que se propõem é conhecido dos consul
tores ouvidos pela SuperVarejo e parece 
que vem dando certo. Em 2008, quan
do compraram 0 Empório Santa Maria, 
tinham cinco lojas da rede. Cinco anos 
depois, são 14.

No entanto, não é preciso ter esse 
tipo de posicionamento nem mesmo 
atender apenas os endinheirados para 
melhorar as margens. Os açougues, em 
geral, rentabilizam o negócio. O mes
mo acontece com as padarias e rotis- 
serias. Comida pronta é uma demanda 
inclusive das classes C e D, que pode ser 
atendida por lojas de bairro e pequenas.

Caso, por exemplo, da recém-aberta 
rede Minimercado Próximo, duas lojas 
em São Paulo, ambas em bairros de clas

se média, mas em pontos com fluxo de 
pessoas de renda remediada para baixa. 
Pelo menos em uma das lojas há uma 
rotisseria que vende comida pronta.

Outro ponto a se considerar é a de
finição de “Premium”. Numa loja loca
lizada em um bairro rico, 0 sortimento 
mais sofisticado com certeza terá itens 
importados, alimentos exclusivos e 
gourmet. Já em um negócio mais dire
cionado à classe média baixa, a sofisti
cação da cesta de compra se converte 
na maior frequência de compra de itens, 
como requeijão, queijos variados e até 
mesmo sabão líquido para roupas.

“O segredo é conhecer bem o consu
midor”, diz Fernanda, da Nielsen. Para 
Azevedo de Oliveira, da ESPM, os pe
quenos têm enorme vantagem compe
titiva nesse quesito. “Enquanto os gran
des gastam fortunas em pesquisas para 
saber quem é seu cliente, os menores 
chamam os fregueses pelo nome sem 
gastar nem um real a mais para isso”.

Preço: atenção ao maior 
valor agregado

Fora do Brasil, diz Debarnot, da Kan- 
tar Retail, além da conveniência, 0 canal 
de supermercados de vizinhança ofe
rece também preço compatível com os 
encontrados em competidores maiores.

Aqui, diz ele, não é bem assim, o 
que, na opinião do consultor, pode es
tar prejudicando um avanço ainda mais 
significativo do canal, ainda mais com

a entrada de competidores como os ata- 
carejos no mercado.

Para os especialistas consultados 
pela reportagem, o consumidor enten
de que, pela conveniência de encon
trar produtos frescos na porta de casa, 
pagarão mais caro. A questão é quão 
mais caro é aceitável. Não há uma 
resposta definitiva, mas é consenso 
que passar de 10 a 15% a mais que um 
super ou hiper, por exemplo, começa 
a ficar malvisto pelo cliente.

Há aí dois fatores importantes a 
considerar. O primeiro deles é que, na 
prática, segundo dados levantados em 
pesquisas sistemáticas pela GfK, os pe
quenos têm mesmo preços mais eleva
dos em boa parte dos industrializados.

A razão é simples e bem conhecida 
pelos varejistas: pequenos não têm vo
lume, escala, que é, no fim das contas, 
o que garante os preços relativamente 
mais baratos das grandes redes e de 
lojas maiores.

Uma saída que não é nova, mas 
que ainda se mostra bastante eficien
te nesse caso, são as cooperativas de 
compras, como a Rede 10 de Supermer
cados, citada anteriormente, que está 
em funcionamento desde o ano 2000.

De acordo com Segato, diretor ad
ministrativo da rede, entre 40 e 60% 
do mix das 42 lojas associadas passa 
pela cooperativa. Refrigerados (indus
trializados e in natura) e FLV são os de 
maior giro, com entregas semanais e 
trissemanais, respectivamente.

Por outro lado, os supermercados 
menores e de bairro são mais bara- 
teiros em artigos in natura e em FLV, 
em geral, conforme dados da GfK. Isso 
acontece porque conseguem comprar 
diretamente de pequenos produtores 
ou de fornecedores mais informais (e 
baratos) do que as grande companhias.A ut
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“Uma coisa compensa a outra e o custo 
final da compra acaba sendo bem pa
recido tanto em um supermercado de 
rede quanto em um pequeno de bair
ro”, explica Lima, da GfK.

O que precisa ser feito, então — e 
esse é o segundo fator importante a se 
considerar — é entender quais são os 
produtos que “formam” o preço da loja 
na memória e na sensação do consumi
dor para evitar que esses sejam muito 
mais caros que os encontrados na con
corrência, explicam os especialistas.

Para o professor da FEA-USP, Nel- 
son Barrizzelli, os produtos-destino 
no canal, justamente os que compõem 
a imagem de preço da loja, não passam 
de 100 a 150 itens dos milhares em 
cadastro num negócio desse tipo. Esse 
grupo deve ter preços compatíveis com 
0 da concorrência. Diz ele que 0 con
sumidor sabe de cor o preço do arroz: 
até aceitaria pagar 10% mais caro no 
quilo uma vez, mas não voltaria mais 
para comprar o mesmo produto.

“Minhas pesquisas mostram que 
o varejista gasta cerca de 65% do seu 
tempo comprando os produtos que de
verão compor o folheto quinzenal de 
ofertas e tem pouca ou nenhuma preo
cupação com a composição do lucro do
 
 
 

 negócio. Se os produtos-destino forem 
marcados de forma adequada, ajudarão 
a pagar uma pequena parte das despe
sas fixas. O lucro mesmo deve vir dos 
outros itens, que agregam valor e não 
podem ser comparados, como perecíveis 
de qualidade, produtos semielaborados, 
produtos prontos para o consumo, cor
tes especiais de carnes, peixes, queijos, 
padaria (além do pãozinho de 50 gra
mas), etc. Basta entrar em alguns dos 
lucrativos supermercados de vizinhança 
independentes e isso estará claríssimo 
para qualquer observador”, explica ele.

Experiência: ambientação 
e serviços

Barrizzelli chama a atenção também 
para os quesitos mais valorizados pe
los consumidores do canal, depois de 
proximidade (0 principal), na ordem: 
atendimento, rapidez e limpeza.

Um dos comportamentos que expli
cam esse ranking é que 0 cliente desse 
segmento vai várias vezes — até diaria
mente — ao ponto de venda fazer com
pras de poucos itens. Não quer perder 
tempo procurando produtos; pelo con
trário, deseja encontrar o que quer da 
forma mais fácil e ágil possível.

É nesse sentido, dizem os especia
listas, que as lojas de bairro precisam 
dispor de um ambiente agradável, aco
lhedor e muito organizado. O canal é 
sinônimo de conveniência, portanto, o 
cliente vai cobrar uma experiência de 
compra melhor e mais agradável.

Serviços de entrega e compra por te
lefone são também citados como estraté
gias para atrair e manter clientes, além, é 
claro, de um treinamento adequado para 
os funcionários. Atendimento, nesse tipo 
de canal, é essencial. “E estacionamento 
para pelos menos quatro carros. Às vezes, 
o cliente está em trânsito, chegando do

trabalho ou indo para casa. É importan
te”, avalia o professor da Escola de Ad
ministração de Empresas de São Paulo 
(EAESP) da FGV, Nicolau André Miguel.

De acordo com a avaliação de Bar
rizzelli, as lojas de vizinhança e de pe
queno porte têm como desafio atender 
os clientes que as procuram. A resposta 
para esse dilema, segundo ele, será en
contrada quando os empresários do seg
mento deixarem de passar tanto tempo 
procurando comprar produtos mais ba
ratos ou aqueles que eles acreditam ven
der bem e passarem a dedicar algumas 
horas ouvindo o cliente, na loja, olho no 
olho, coisa que os grandes, como bem 
lembrou Azevedo de Oliveira, da ESPM, 
não conseguem fazer. 
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Caixa de texto
Fonte: Supervarejo, São Paulo, ano 13, n. 152, p. 84-89, out. 2013.




