
Rede Sonda escolhe São Paulo para expandir-se 
Waldo Nogueira 
 
São Paulo, 11 de Janeiro de 2005 - Depois de abrir a primeira loja, há 30 anos, na 
cidade gaúcha de Erexim, o Sonda Supermercados decidiu concentrar investimentos 
em São Paulo. Hoje ocupa a 14 posição no ranking nacional do setor e a 5 no Estado 
de São Paulo, com faturamento de R$ 608,3 milhões em 2003. No ano passado, as 
vendas na rede de 12 lojas atingiram R$ 700 milhões.  
 
No programa de investimentos para este ano, destacam-se a entrada no varejo 
eletrônico, já em fase de testes, e a construção de três lojas na Grande São Paulo. 
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Rede Sonda investe em novas lojas e entra no varejo eletrônico 
Waldo Nogueira 
  
São Paulo, 11 de Janeiro de 2005 - Empresas que nascem fora de São Paulo costumam 
entrar na cidade depois de um razoável processo de crescimento. O Sonda 
Supermercados fez o caminho contrário: abriu a primeira loja, há 30 anos, na cidade 
gaúcha de Erexim, mas a segunda já foi montada, em 1980, no bairro paulistano de 
Jaçanã. A rede tem agora 12 lojas em São Paulo: 11 na capital e uma em São 
Bernardo do Campo.  
 
No programa de investimentos para este ano, destacam-se a entrada no varejo 
eletrônico e a construção de três lojas: uma em Guarulhos e duas nas zonas norte e 
sul de São Paulo. Outros dois pontos poderão ser abertos até dezembro. A empresa 
cresce com investimento próprio, sem dependência do sistema financeiro, informa 
Delcir Sonda, que comanda o negócio com o irmão Idi.  
 
No último ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), a rede ocupa a 
14ª posição no Brasil e a 5ª no estado de São Paulo, com faturamento de R$ 608,3 
milhões em 2003 e crescimento real de 7,5% sobre o ano anterior. Em 2004 as vendas 
chegaram a cerca de R$ 700 milhões.  
 
É uma evolução expressiva quando se considera o desempenho geral do setor, que 
fechou 2003 com faturamento de R$ 87,2 bilhões, numa queda real de 4,7% em 
relação a 2002 (R$ 79,8 bilhões), segundo a Abras. A perspectiva é de recuperação 
parcial em 2004, com crescimento moderado em torno de 2,5%.  
 
Conforme Delcir Sonda, a expansão se apóia numa estratégia que combina qualidade 
na oferta de produtos, preços baixos e bom atendimento. A empresa atende, com o 
mesmo padrão, consumidores de todas as classes sociais, de acordo com a localização 
das lojas, desde bairros populares da zona leste até regiões nobres, como o Alto da 
Boa Vista.  
 
Desde 1984, é um dos principais acionistas do Shopping Anália Franco, em São Paulo. 
E três de suas lojas estão instaladas em shopping centers.  
 
A rede prepara sua entrada no mercado virtual com o Sonda Delivery, já em processo 
de testes, para aumentar a oferta de serviços aos clientes e as vendas. Delcir Sonda 
prevê que este investimento deverá adicionar mais R$ 40 milhões ao faturamento.  



 
Outro projeto a ser desenvolvido este ano é o Sonda Export, um desdobramento do 
Sonda Delivery, para atender consumidores brasileiros residentes nos Estados Unidos. 
O objetivo é exportar vários produtos nacionais não encontrados naquele mercado. 
Eles serão divulgados no site de uma empresa americana, que vai cuidar também da 
distribuição.  
 
Para sustentar este crescimento, o Sonda iniciou um programa de reestruturação com 
três grandes objetivos: aumentar a eficiência na operação e no gerenciamento de 
estoques, atualizar o sistema de automação e melhorar o aproveitamento dos recursos 
humanos.  
 
A história da empresa começa na cidade gaúcha de Erval Grande, onde a família 
Sonda, de origem italiana, tinha nos anos 60 um comércio já diversificado de produtos 
alimentícios, tecidos e implementos agrícolas. Os clientes eram, na grande maioria, 
agricultores que plantavam feijão e trigo, as principais lavouras da região.  
 
O negócio, liderado pelo patriarca Andrea Sonda, incluía visitas freqüentes à zona 
cerealista de São Paulo. Essa experiência abriu caminho para os investimentos em 
supermercados.  
 
Eficiência  
 
Entre as 15 maiores empresas classificadas no ranking da Abras, o Sonda mostra o 
terceiro melhor resultado em faturamento por m² de loja (R$ 16.091). Tem ainda a 
quarta posição em faturamento por funcionário (R$ 227,4 mil) e a quinta em vendas 
por ckeck-out (R$ 1,63 milhão).  
 
O estado de São Paulo tem cerca de 40% do mercado nacional de consumo, dominado 
pelo Pão de Açúcar, Carrefou r e Wal-Mart. Com a exclusão desses gigantes, o Sonda 
só não vendeu mais em 2003, no estado, do que a Coop (Cooperativa de Consumo), 
com sede em Santo André.  
 
As lojas do Sonda são grandes: a maioria tem área de vendas entre 4 mil e 7 mil m², 
dispondo ainda de lojas e serviços de apoio.  
 
Só não se enquadram na classificação tradicional de hipermercados porque não têm 
eletroeletrônicos, têxteis e outros produtos. A prioridade é para as seções de alimentos 
e de bazar.  
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