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A política de boa vizinhança com os clientes garante a expansão do Supermercado Shinohada, no 
bairro de Vila Mariana, em São Paulo. Uma nova loja substituiu a antiga, a área de vendas dobrou 
e os clientes ganharam mais comodidade com o estacionamento para 40 carros, no subsolo. Antes 
havia somente 10 vagas, sem cobertura.  
 
Kleber Nunes, gerente do Shinohada, compara o bairro a um condomínio que tem no 
supermercado uma importante fonte de abastecimento. Há pessoas que compram várias vezes 
por dia. 
 
Shinohada, com apenas uma loja, dobra a área de vendas 
 
Novo prédio tem 2,2 mil m² de área construída e estacionamento. O Supermercado Shinohada, 
empresa familiar do bairro de Vila Mariana, em São Paulo, comprova que a política de boa 
vizinhança com os clientes, chave do sucesso do pequeno varejo, compensa a média de preços 
mais baixos das grandes redes.  
 
Embora tenha funcionado desde os anos 70, inicialmente com a marca Shinohara, num espaço 
apertado, de 350 m², o supermercado conquistou o público da região com uma oferta adequada 
de produtos, bom atendimento, entregas em domicílio e facilidades no pagamento. Agora a 
empresa oferece também comodidade, depois de construir, na mesma rua, uma loja com o dobro 
do espaço de vendas, largos corredores, leiaute que estimula as compras e estacionamento no 
subsolo para 40 carros, com manobristas. Antes, eram somente 10 vagas, sem cobertura.  
 
A área construída soma em torno de 2,2 mil m² e inclui também, no mezanino, instalações 
administrativas e um refeitório para a equipe de cerca de 40 empregados.  
 
Kleber Nunes, gerente do Shinohada, compara o bairro a um condomínio gigante que tem no 
supermercado uma importante fonte de abastecimento. "Há pessoas que compram três ou quatro 
vezes por dia", informa Nunes, sempre atento para ouvir os clientes e acompanhar o desempenho 
dos funcionários.  
 
A nova loja fica no terreno que abrigava o antigo depósito e uma casa de um dos sócios. Logo à 
entrada, há um serviço de guarda-volumes com chaves individuais que dispensam a interferência 
de funcionários, banca de revistas e uma adega formada por prateleiras em madeira escura.  
 
A seção de hortifrutigranjeiros, situada no centro da loja, cresceu em tamanho e variedade. Para 
facilitar a passagem dos clientes pelos check-outs, os produtos são pesados na própria seção, que 
não tinha identidade na loja antiga, devido à falta de espaço.  
 
No açougue, a carne é trabalhada ao gosto dos clientes, segundo Nunes. Quem prefere carne 
magra, leva para casa cortes totalmente limpos, mesmo se escolher contra-filé ou picanha. Para o 
gosto contrário, há peças com uma boa capa de gordura.  
 
A loja maior dá ao Shinohada condições de aumentar o volume de compras e também a 
capacidade de competição em preços. O crescimento das vendas é um passo natural, mesmo 
porque, no endereço anterior, carrinhos grandes dificultavam o trânsito interno e o acesso às 
gôndolas.  
 
Conveniência  
 
O chamado supermercado de conveniência ganhou força com a estabilização da economia, em 
meados dos anos 90, e a necessidade de atendimento de novas necessidades dos clientes.  



 
Até 1994, quando a inflação estava sem controle, cresceram os hipermercados, que tinham nos 
preços mais baixos o grande diferencial. Em seguida, o Plano Real abriu aos consumidores a 
possibilidade de escolher entre empresas que trabalham praticamente com os mesmos produtos e 
preços. E aumentou a preferência por aquelas que têm algo mais do que mercadorias nas 
prateleiras. Mesmo que seja preciso pagar um pouco mais por isso.  
 
O preço continua importante, principalmente com a perda de renda da maioria dos consumidores 
nos últimos anos. Mas a conveniência também pesa na escolha do local de compra. Trata-se, nada 
mais, do que uma relação de custo/benefício: o cliente escolhe a alternativa que acha melhor.  
 
As grandes redes de supermercados, envolvidas num clima de grande concorrência, também 
incorporam, cada vez mais, iniciativas que caracterizavam o sistema de operação das pequenas.  
 
Enquanto as promoções se multiplic am, confirmando a importância dos preços, cresce também a 
oferta de serviços, que vão do cartão de crédito próprio e do cheque pré-datado até a sempre 
atraente entrega em domicílio.  
 
Até as lojas de conveniência, instaladas geralmente junto a postos de combustíveis, desde os 
anos 80, estão renascendo, maiores e mais sortidas, depois de longo período de estagnação.  
 
Gazeta Mercantil – 23 nov. 2004. Comércio & Serviços, p. A-14 


