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Amparado em um modelo de 
negócio que atrai, simulta
neamente, quatro públicos 

- varejistas, agentes transformado
res (como food service), instituições 
(escolas, creches, hospitais e ou
tros), e o consumidor final o cash 
&- carry mantém sua tendência de 
crescimento em um patamar supe
rior ao registrado por outros canais 
de compra, e isso mesmo em mo
mentos em que a economia mostra 
sinais de enfraquecimento.

A pesquisa realizada pela Nielsen 
e intitulada “O Canal Cash &- Car
ry” desenha um retrato esclarecedor 
da potencialidade do setor, que se 
expande cada vez mais, abrangendo 
um número progressivamente maior 
de lares que buscam economia. O 
resumo que o estudo apresenta das 
análises que realizou sobre o com
portamento do setor evidenciou 
continuidade do crescimento e indi
ca, entre os desafios com que o canal 
se defronta, a necessidade de enten
dimento do momento econômico, e

o esforço para manter um adequado 
nível de atenção aos quatro públicos, 
bem como ao custo operacional, a 
fim de garantir preços bons e não 
ter prejuízo. “O sucesso do canal 
está na habilidade para atender de 
maneira equilibrada o consumidor 
final, o varejista, o transformador 
e as instituições. Se esse fato não 
estiver bem definido e se o preço 
não for competitivo, a rentabilidade 
ficará comprometida”, diz Olegário 
Araújo, diretor de Atendimento ao 
Atacado e Varejo da Nielsen.

Outro aspecto, que, na avaliação 
do executivo, tende a impulsionar os 
negócios do canal está no fato de os 
shoppers serem bem informados e 
exigentes, e utilizarem vários locais 
de compra. “Os consumidores sabem 
claramente os benefícios que cada 
canal pode proporcionar e aceitam 
de muito boa vontade o desafio de 
combinar de maneira satisfatória 
muito mais coisas que passaram a 
incorporar ao orçamento graças ao 
aumento do seu nível de renda, como

TV a cabo, reciclagem profissional, 
conta do celular, custo do computa
dor e internet. Atualmente, o brasi
leiro enfrenta o desafio de equilibrar 
as contas e continuar consumindo 
os produtos a que teve acesso nos 
últimos anos, graças ao crescimento 
econômico, principalmente das clas
ses menos favorecidas”, acrescenta.

MAIS FAMÍLIAS COMPRAM
•

Mas os números falam por si mes
mos. Com base nos dados obtidos 
no levantamento de domicílios (base 
Nielsen Homescan), verificou-se que 
ocorreu uma evolução de 18,1% no 
volume de compras realizadas em 
lojas de cash &- carry pelos consumi
dores finais entre dezembro de 2012 
e agosto de 2013 em comparação 
com o período de dezembro de 2011 a 
agosto de 2012. No mesmo intervalo 
de tempo, o estudo mostra que hou
ve crescimento menor da concorrên
cia, de 8,7%, no abastecimento em 
supermercados e de 7,3% em bares e 
mercearias (veja o Gráfico acima). 
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Um dos motivos que tornam essa 
evolução, da ordem de dois dígitos, 
ainda mais substancial está no fato 
de que esse canal já vinha apresen
tando uma trajetória de aumento 
de vendas como opção de abaste
cimento dos domicílios, com alta 
apurada de 11% na medição anterior, 
realizada entre dezembro de 2011 
e agosto de 2012, em comparação 
com igual período de dezembro de 
2010 a agosto de 2011.

Um fato interessante é que 75% 
do aumento constatado recente
mente vem do bolso dos consumi
dores que também frequentam ou
tras lojas de autosserviço. O estudo 
revela que 530 mil lares passaram 
a comprar no cash &- carry de ja
neiro a julho deste ano, e que hoje 
esse canal atende 12,53 milhões de 
domicílios.

O estudo também constatou que 
o grupo responsável por esse au
mento é predominantemente o de 
maior poder socioeconômico, sendo 
que 61,4% dele abrange pessoas das 
classes A e B, 35,6% compradores 
da classe C e 3% consumidores das 
classes D e E. O tíquete médio de 
compras aumentou em 28,5% do pe
núltimo para o último período. Entre 
as razões que sustentam o atual cres-

cimento está a inauguração de mais 
lojas, principalmente no Nordeste, a 
facilidade de acesso e uma política de 
preços muito competitiva.

Os dados coletados pela Nielsen 
retratam a evolução de 309 lojas, 
total que havia em janeiro de 2012, 
para 342, número registrado em ju
lho deste ano. Paralelamente a isso, 
considerando um total de 36.912 
itens pertencentes a 54 categorias 
de produtos comercializados em lo
jas de autosserviço, o cash &- carry 
cobra 12% mais barato em 69% dos 
itens que compõem a cesta pesqui
sada pelos shoppers.

São aspectos que pesam favora
velmente para a escolha do cash &- 
carry, principalmente quando o as
sunto é preço, devendo-se levar em 
consideração que foram avaliados 
em um momento em que se cons
tatou sinais de enfraquecimento nos 
bolsos dos consumidores, decorren
tes dos aumentos do endividamento 
(principalmente a longo prazo) e da 
inadimplência, considerando indica
dores de mercado. 
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O perfil do shopper delineado pelo 
estudo é o de uma dona de casa com 
ensino médio, idade entre 31 e 40 anos, 
pertencente a lares constituídos, em 
sua maioria, por três ou quatro mem
bros e com filhos de 7 a 11 anos, que 
planeja suas compras e considera o 
preço um fator decisivo para a consu
mação das mesmas. Na média nacio
nal, essas compras são feitas em maior 
quantidade a cada 42 dias no cash &- 
carry, enquanto os demais estabeleci
mentos de autosserviço servem para 
abastecer a despensa em função de 
necessidades mais imediatas e corri
queiras. Na capital paulista, por exem
plo, as famílias vão ao cash &- carry a 
cada 32 dias,, e nas demais unidades de 
autosserviço em intervalos de quatro 
dias (veja Quadro ao laqio).

Outro aspecto que destaca a im
portância do cash &- carry se revela 
no fato de que 20% dos consumidores 
que mais gastam no canal, também 
chamados de heavy users, isto é, "usu
ários de peso”, provêm das classes A 
e B. Esse time aumentou em 3,8% e 
elevou em 12,2% as despesas no ca
nal. Comparando com um lar comum, 
os gastos por domicílio para esses con
sumidores são 13,5% mais altos.

COMPRAS DE MÊS
Para Jefferson Fernandes, diretor de 
Marketing do Roldão - rede paulista 
de 16 lojas, 11 delas na Grande São

Paulo (oito na capital, três no Litoral 
Sul (Guarujá, Santos e Praia Grande) 
e duas no interior (Sorocaba e Jundiaí) 
-, é evidente que a classe média ado
ta o canal para realizar as compras do 
mês. “Esse grupo adquire o pesado no 
cash &- carry, e vai ao hipermercado 
ou supermercado tanto para realizar 
o pequeno abastecimento como para 
adquirir produtos premium ou de 
maior valor agregado.”

Ele também informou que as fa
mílias preferem aproveitar preços me
lhores das mercadorias, ainda que ad
quiram um volume maior e tenham de 
rachar as despesas com parentes, vizi
nhos ou conhecidos. Entre os produtos 
mais procurados por esse grupo estão

grandes peças de frios, refrigerantes, 
produtos de limpeza e perecíveis.

Com 13 anos de atividades no ramo, 
o Roldão tem um sortimento entre 
oito mil itens e nove mil itens, escolhi
dos por serem de alto giro e com pre
ços que são 20% a 30% mais em conta 
do que os dos hipermercados. “Nosso 
maior diferencial é o preço. Com essa 
proposta, nascemos com a atenção 
voltada para os dois públicos (ataca
do e varejo), e não temos os mesmos 
serviços oferecidos por outras lojas de 
autosserviço”, diz Fernandes.

A importância dos diferentes gru
pos de clientes é dimensionada e dife- 
renciadamente ponderada na contabi
lidade da empresa. Os consumidores 
finais respondem por cerca de 60% do 
total de tíquetes de compras, e as em
presas por 40%. Considerando o fatu
ramento global, as despesas das pes
soas jurídicas (praticamente mantidas 
pelos transformadores) representam 
entre 60% e 70%.

Com um olho no gato e o outro 
no peixe, o Roldão registra um cres
cimento de 25% ao ano e quer au
mentar em 50% o seu faturamento 
até 2014. E para dar um passo mais 
largo para o alto, a companhia apos
ta na abertura de quatro lojas na 
região metropolitana de São Paulo 
(em locais não divulgados) no prazo 
de seis meses.A ut
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A rede Super ABC, com dez hipermer
cados, 12 supermercados e três cash &- 
carry, que atua regionalmente em Minas 
Gerais (em cidades da Região Centro- 
Oeste e do Triângulo Mineiro), desco
briu no cash &- carry o caçula do grupo, 
que tem condições para diversificar e 
ampliar a base de negócios da empresa 
ao oferecer preços 7% a 10% mais bara
tos em 4.800 itens.

Embora ainda esteja tateando no 
mercado de cash &- carry - a primeira 
loja foi inaugurada em 2010, em Divi- 
nópolis/MG, a segunda surgiu em 2011, 
em Oliveira/MG, e a mais recente abriu 
suas portas há três meses em Itaúna/ 
MG -, a rede já percebeu a potencialida
de do canal e programou a abertura de 
mais quatro unidades até setembro de 
2014. Elas serão instaladas em cidades 
que ainda não têm a bandeira ABC, mas 
seguem a estratégia de atuar em peque
nos e médios municípios da região com 
atividade comercial vigorosa.

“Estimamos que nas novas lojas os 
consumidores finais responderão por 
60% das vendas, como passou a acon
tecer nas duas últimas unidades que 
construímos, e que conquistaram parte 
dos clientes dos supermercados da rede 
ABC que atendiam em seus endereços 
antes da reforma. Apenas a primeira, de 
Divinópolis, foi construída e não refor
mada. Nela, os consumidores finais têm 
participação menor de 30%. Também 
nas cidades pequenas e médias é possí
vel observar o aumento do número de 
clientes que usam o cash &- carry para 
realizar compras pesadas. Com a ex
pansão, prevemos que iríamos obter um 
crescimento superior aos 15% ou 16% 
já registrados”, diz Thúlio Fernandes 
Martins, vice-presidente de Marketing 
e Operações.

A rede estuda a possibilidade de 
reformar duais lojas, que vão passar 
de supermercados a cash &■ carry. 
Nesses casos, a empresa transfere 
e renova a loja do varejo e, simulta-ne- 
amente, apresenta mais uma opção de 
local de compra, sem abrir espaço para 
a concorrência. “No início, escolhemos 
atuar por meio do atacado de autosser-

viço em cidades com potencial comercial 
para atender padarias e outros transfor
madores, além dos revendedores e utili
zadores, como lanchonetes e donos de 
carrinho para venda de cachorro-quente, 
que compravam nos concorrentes da re
gião. Muitos também se abasteciam em 
nossos supermercados e se misturavam 
aos compradores do varejo, o que não 
dava muito certo, pois gerava desconfor
to, principalmente nos caixas."

Ainda que a operação tenha se con
centrado no atendimento das empre- 
sas-clientes, sem oferecer sacolinha, 
fatiamento de frios e outros serviços, o 
cash êr carry do ABC também atraiu 
consumidores finais, apesar do mix en
xuto. “Oferecemos maior variedade de 
produtos e serviços, como os de pada
ria e açougue, somente nos hipermer
cados e supermercados que têm entre 
10 e 16 mil itens em estoque e melhor 
atendimento.’ 0

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Caixa de texto
Anúncio

Caixa de texto
Fonte: Distribuição, São Paulo, ano 21, n. 249, p. 28-33, out. 2013.




