
Atacando
em duas frentes
Reunir atacado e varejo em uma só loja e atender a qualquer tipo de
cliente é a mais nova estratégia de atacadistas e supermercadistas

que apostam no sucesso do "atacarejo"

Por Adenilson Fonseca



S e você tem comércio, como
bar, restaurante, mercearia,
hotel, papelaria, padaria ou é

um consumidor final que procura
preço baixo, você é um dos respon-
sáveis, direta ou potencialmente,
pelo crescimento de uma das moda-
lidades de atacado que mais crescem
no Brasil em número de lojas: o ata-
cado de cash and carry (auto-servi-
ço) ou o "atacarejo", como também
é chamado no Brasil. É nesse nicho
de mercado que a empresas come-
çam a apostar com mais intensidade.

Quem trabalhava só com atacado
ou com supermercado precisou criar
um novo conceito de loja para aten-
der a esse cliente. Assim surgiu o
"atacarejo", um misto de atacado e
varejo na mesma loja.

Sucesso já comprovado, princi-
palmente em São Paulo, o atacado
de cash and carry chega com fôlego
a Minas. De novembro do ano pas-
sado a maio deste ano, nada menos
que três novas lojas foram abertas
em Belo Horizonte. As investidas
foram do grupo Santa Terezinha,
com a inauguração do Apoio Minei-
ro; do Makro Atacadista (este com
preços apenas para atacado, apesar
de ser de auto-serviço) e do Via Ata-
cado, do grupo DMA, inaugurado
no início de maio de 2005. A Deci-
são Atacadista que vai abrir mais
uma loja no segundo semestre.

Outras empresas, entretanto, já
operavam no mercado mineiro de ata-
cado no modelo de auto-serviço, como
a Embrasil, o Mart Minas e o Villefort
Atacadista. A Embrasil inaugurou sua
loja de atacarejo em 2002, na Ceasa-
minas, com produtos agroveterinários
e do setor de construção, com atendi-
mento direto ao consumidor final e
pessoas jurídicas. Não se pode esque-
cer também do Sam's Club que com-
pleta cinco anos de funcionamento em

agosto, localizado no limite de Belo
Horizonte com Contagem, de grande
freqüência de pessoas físicas.

Via Atacado
A pessoa física, aliás, representa

uma fatia considerável das vendas do
atacado de auto-serviço. O diretor
administrativo da DMA Distribuidora
(Epa, Mart Plus, Via Brasil e, agora,
Via Atacado), Levy Nogueira, calcula
que o consumidor final deve represen-
tar 60% da venda do Via Atacado. Essa
estimativa é fundamentada pela locali-
zação da loja, uma região com grande
concentração residencial e circundada
por pequenas cidades da região metro-
politana da capital mineira.

O Via Atacado é uma aposta da
DMA no segmento. "Na verdade
estamos num processo de aprendiza-
do. É uma novidade, uma experi-
mentação com essa primeira loja,

para saber se podemos partir para
outra ou não", revela Nogueira. Con-
siderando o sucesso das lojas de
supermercados e os hipermercados
do grupo, já se pode prever que
novos "Via Atacado" virão em breve.

Ainda desconhecido
A expansão do atacado no modelo

cash and carry se justifica por ser um
nicho de mercado ainda pouco explo-
rado ou desconhecido. "Antes de
entender o crescimento desse merca-
do é preciso entender que seu cliente
forma um nicho de mercado não atin-
gido, nem pelo varejo de auto-serviço
nem pelo atacado", aponta o professor
e coordenador de pesquisa do Provar/-
USP, Luiz Paulo Fávero.

Para ele, um dos motivos do cres-
cimento do cash and carry é o preço,
mas não o principal. "Seria muito
pobre dizer que o preço é o maior



atrativo, senão cairiam todos numa
vala comum: a guerra de preços, que
tanto se quer evitar", lembra. Segundo
Fávero, um dos grandes benefícios
desse atacado é a possibilidade do one
stop shopping (compra em uma só
parada), porque o atacado oferece um
mix com muita profundidade.

Essa é uma das vantagens de se
comprar do atacado de auto-serviço: a
profundidade de ofertas. Fávero cha-
ma de profundidade, o estoque de pro-

dutos em quantidades capazes de
atender às demandas por grandes
volumes. Ele ressalta que, mesmo
com pouca variedade, é possível ter à
disposição do cliente, todo e qualquer
tipo de marcas desde mais populares
às mais sofisticadas, passando pelas
marcas próprias que são as vedetes do
mercado no momento.

Mas pode surgir aí uma grande
incoerência: como ter sortimento de
marcas se um dos grandes pilares do
atacado de auto-serviço é o mix
reduzido, com cerca de 8 mil a 10
mil itens? A recomendação do pro-
fessor é que a loja tenha os princi-
pais produtos demandados pelo
cliente, mas sem expandir muito o
mix. "Não é necessário ter um mix
de 40 mil itens", resume.

Operação x preço
No "atacarejo", o cliente não terá o

mesmo tipo de serviço de um super-
mercado tipicamente varejista. Emba-
lagens maiores, ausência de sacolas e

menos modalidades de pagamento são
alguns atributos do cash and carry.
Mas esta facilidade na operação e a
ausência de alguns serviços é que pro-
porcionam o menor preço. "Como o
sistema de operação é mais fácil e
mais barato, repassamos ao nosso con-
sumidor um preço mais baixo", ressal-
ta o diretor comercial e de marketing
do grupo Santa Terezinha
(Apoio/Supernosso), Ronaldo Peixo-
to. Ele acredita que só com a economia



nas embalagens o custo fica em torno
de 1% menor para o consumidor.

Mais uma vantagem que favorece
a redução dos preços é o perfil do con-
sumidor, em sua maioria pessoas que
têm pressa da mercadoria e não
podem esperar pela entrega. Daí a
ausência também desse serviço. Esse
consumidor não está muito preocupa-
do com o visual ou com embalagens
mais confortáveis. Nessa hora o maior
aliado é a praticidade encontrada no
atacado de auto-serviço.

Outra forma de reduzir o preço ao
consumidor é quanto à forma de paga-
mento. Em geral, o atacado de cash
and carry adota como forma de paga-
mento o dinheiro, cheque ou boleto
bancário, para pessoas jurídicas pre-
viamente cadastradas. No Makro, por

exemplo, o pagamento é feito só em
dinheiro, ou mais recentemente com o
cartão da empresa em parceria com
um banco. Essa medida reduziu a ina-
dimplência e os custos com operado-
ras de cartões de crédito, que eram de
cerca de 2% do valor da transação.
Soma-se a essa redução de preços a
menor quantidade de funcionários
demandada pela loja.

Pessoas jurídicas
No país dos empreendedores,

onde a cada dia são criadas novas
micro e pequenas empresas, o atacado
de auto-serviço encontrou terreno fér-
til. A expectativa é de um mercado em
franca e expansão. "Crescemos a uma
média de 10% a 15% ao mês", infor-
ma Peixoto, do Supernosso. O presi-
dente da Associação Brasileira de
Atacadistas e Distribuidores (ABAD),
Geraldo Caixeta, lembra que o peque-
no varejo de bairro, um dos principais
clientes do atacado de auto-serviço,
cresce muito e que o atacado se prepa-
ra cada vez mais para atender às
necessidades desses varejistas.

Um especialista na área de atacado
cash and carry é Abrahão de Ângelo.
Somente no Atacadão, importante
operador da modalidade, em São Pau-
lo, trabalhou cinco anos. Veio para
Belo Horizonte para dirigir o Via Ata-
cado e está muito otimista em relação
ao crescimento deste negócio. "É um
segmento que ainda vai crescer muito.
O cliente não precisa estocar nada, o
estoque dele está aqui", lembra.
Segundo ele, o consumidor em geral
ainda está descobrindo as vantagens
de se comprar no atacado de auto-ser-
viço, "Com a redução do poder aqui-
sitivo do trabalhador, o cash and carry
passa a ser uma boa opção de preços e
a população ainda não se atentou para
isso", ressalta. Abrahão acredita que
com as ações de marketing que as



empresas vêm desenvolvendo, haverá
expansão desse comércio.

Concorrência
No caminho do crescimento dos

atacarejos pode surgir uma pequena
(ou grande?) encruzilhada: o "cani-
balismo" entre os dois tipos de negó-
cio, muitas vezes do mesmo grupo
empresarial. Como convencer o
cliente a comprar num "atacarejo" se
ele está acostumado com o serviço
de uma loja de vizinhança logo ao
lado? O professor, Fávero garante
que não haverá esse tipo de compe-
tição entre supermercados e atacare-
jos. "São canais diferentes, o clien-
te é outro", assegura.

Para explorar esse novo filão de
mercado, Fávero sugere que os ataca-
distas usem a criatividade para atrair a
clientela. Uma dica é ampliar as for-
mas de pagamento e o número de par-
celas para os consumidores já cadas-
trados. Outros recursos que podem ser
explorados são os sensoriais como o

aroma, cores e degustação no ponto-
de-venda. "É uma forma de não dei-
xar que o preço seja o único atrativo
para a loja", alerta.

Pioneiro em Minas
Um dos pioneiros na modalidade

do "atacarejo" em Minas, o diretor
do Villefort Atacadista, Virgílio Vil-
lefort, prevê que o atacado que aten-
de também a pessoas físicas deve
mesmo ter um grande crescimento
nos próximos anos. Ele acredita que
um dos fatores desse crescimento é a
boa performance do Atacadão, com
sede em São Paulo, o que acabou por
despertar o interesse de outros
empresários em todo o País.

Villefort prevê, contudo, que esse
"boom", quando terminado deve sig-
nificar fusões. "É um modismo atual-
mente, todos querem experimentar o
atacado de cash and carry, mas preve-
jo que daqui a uns quatro anos vai
começar a acomodar e terá uma nova
concentração, um vendendo para o

outro e voltando para o seu
negócio de origem".

Tributação
Os empresários que

atuam com lojas apenas em
um Estado, não têm diferen-
ciação tributária nas opera-
ções do atacado de auto-ser-
viço em relação aos super-
mercados ou atacados distri-
buidores. Mas Virgílio Ville-
fort acredita que as empresas
que atuam em estados dife-
rentes conseguem alguns
benefícios no recolhimento
do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços
(ICMS). "Pode ser que isso
possibilite algum tipo de
acordo fiscal, pois cada Esta-
do tem uma legislação pró-

pria no que se refere ao ICMS. Os ata-
cados regionais não têm nenhum
benefício em Minas Gerais e acredito
que nunca terão", reclama.

Villefort diz que, muitas vezes,
uma complicada engenharia tributá-
ria acaba favorecendo às empresas
que atuam em vários Estados. "Todo
atacado cash and carry se tiver lojas
em vários estados, acredito que con-
sigam fazer transferência de crédito
de ICMS, por exemplo: compra a
mercadoria em São Paulo, com cré-
dito de 17%, transfere para Minas
Gerais com 12% e retêm 5% em São
Paulo. Em seguida, transfere o mes-
mo produto para o Espírito Santo ou
Bahia com 7% e retém mais 5% em
Minas, sendo que, neste caso, cada
loja de cada estado teria um lucro de
5% em crédito de ICMS" exemplifi-
ca. "Uma verdadeira engenharia fis-
cal que não é possível para quem
tem loja somente em um estado. Se
for aprovada a reforma fiscal, com a
unificação de alíquota em todo o ter-
ritório nacional para o mesmo pro-
duto, com vem sendo anunciada, não
será mais possível esse tipo de bene-
fício", pondera.

Fonte: Gôndola, ano 10, n. 123, p. 52-57, jun. 2005.




