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A rede de supermercados Sendas vai investir R$ 60 milhões na renovação de suas 61 lojas. Muito 
mais que uma reforma, a mudança é um dos passos no reposicionamento da marca no Estado do 
Rio. As Sendas pretendem se consolidar como um supermercado para a classe C, principalmente 
para o público feminino.  
 
Na disputa com várias redes de supermercados de bairro que estão investindo na conjugação 
preço e qualidade no atendimento, as Sendas não escondem que querem se firmar como uma 
delas — e, assim, tentar desbancar a cadeia Guanabara, considerada sua principal concorrente.  
 
— Vamos assumir a posição de ser um supermercado para a classe C, mas sem inibir o 
consumidor da classe B — explica o diretor de Operações das Sendas, Sandro Benelli.  
 
Pesquisa revela que foco deve ser dona de casa  
 
Até março de 2005 todas as lojas da rede no estado serão reformuladas, seguindo os caminhos 
indicados por uma pesquisa de opinião feita com sete mil clientes. Segundo o resultado, a rede 
Sendas deve atender à mulher acima de 25 anos, dona de casa e mãe, que administra as contas 
da casa.  
 
— Essa consumidora quer encontrar preços menores. Uma grande reclamação de muitos 
consumidores das classes mais baixas foi quanto ao preço dos produtos vendidos pela rede 
Sendas. Mesmo quando houve redução, em março, isso não foi percebido pelos clientes — diz 
Benelli.  
 
Com condições melhores de negociação com fornecedores, explicou o executivo, as Sendas 
conseguiram reduzir os preços em geral em 14%. Outra modificação adotada com base na 
pesquisa foi a de colocar o setor de frutas e legumes no fundo da loja, para evitar que, no fim da 
compra, esses produtos fiquem amassados. Algumas lojas terão também uma drogaria, dentro do 
conceito de oferecer aos clientes tudo em um só lugar.  
 
A pesquisa também considerou a possibilidade de extinção da marca Sendas. Ao ser perguntado, 
o consumidor se mostrou contra, por considerar a marca uma referência do mercado fluminense. 
O nome do empresário Arthur Sendas, dono absoluto da rede até a fusão com o Grupo Pão de 
Açúcar, anunciada em dezembro de 2003, também foi lembrado como referência de homem de 
negócios no estado.  
 
— A única região onde a possível extinção da marca Sendas não provocou reação foi na Baixada 
Fluminense, justamente onde a rede começou — afirmou Benelli.  
 
O motivo pode ter sido a falta de investimento da empresa na região.  
 
O plano de recuperação das lojas começou com uma filial na Vila da Penha. Duas lojas ABC 
Barateiro do Grupo Pão de Açúcar, em Icaraí e São Gonçalo, terão o nome Sendas. Desde a fusão, 
as Sendas vêm investindo para aumentar a produtividade e reduzir os custos. A redução de 
despesas até junho atingiu R$ 32 milhões:  
 
— Quando assumimos, a rede tinha perdido mais da metade de sua participação de mercado, que 
era de 22% e passou para 8%. Continuamos com 8% no estado, mas acreditamos que a partir de 
março teremos um aumento significativo de participação. 
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