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Os supermercados de porte médio do interior e em outros Estados apresentaram, 
nos últimos dois anos, bom desempenho de vendas, o que faz com que estes 
estabelecimentos “roubem” clientes dos hipermercados e avancem sobre os líderes 
de mercados. Um dos melhores desempenhos no setor tem sido o dos 
Supermercados Savegnago , do interior paulista, que cresceram 24% no ano 
passado e devem repetir a performance em 2003. A informação é de Sebastião 
Savegnago, diretor-superintendente da rede de 14 lojas, todas no interior de São 
Paulo.  

Para o analista de varejo da Corretora Fator , Daniel Pasquali, as redes médias 
estão apresentando bons resultados porque os consumidores, em razão da queda 
do poder aquisitivo, estão fracionando suas compras. “Se eles compram menos, 
não faz sentido irem a um hipermercado que, muitas vezes, fica distante das suas 
casas. É mais fácil recorrerem aos supermercados menores, ou às chamadas ‘Lojas 
de vizinhança’, próximas às suas casas”, explica.  

Pasquali adianta que por causa da maior profissionalização dos supermercados 
médios, eles também passaram a ser mais atrativos na hora de comprar e indo a 
estes estabelecimentos, muitas vezes, os clientes se livram do trânsito caótico das 
grandes cidades, comprando com maior tranqüilidade.  

Pasquali destaca, ainda, que muitas redes do interior e de outros Estados estão 
crescendo na esteira do desenvolvimento do agrobusiness, “O resultado do setor 
agrícola tem sido bom. O dinheiro não se concentra mais apenas nos grandes 
centros e desse fator se beneficia o comércio como um todo”. O consultor acredita 
que a “migração” dos consumidores para as lojas de vizinhança é uma tendência 
que deverá permanecer nos próximos anos.  

Os Supermercados Savegnago são um bom exemplo de uma rede média que não 
só deu certo, como vem crescendo, as fortes taxas de 20% ao ano, no interior do 
Estado. “O nosso faturamento em 2002 foi de R$ 241 milhões, um crescimento de 
24,84% sobre 2001. A nossa expectativa de crescimento para 2003 é de 24%, 
quando deveremos atingir uma receita de R$ 300 milhões”, diz Sebastião 
Savegnago, diretor-superintendente da rede. A rede de 14 lojas ocupa o 22º lugar 
no ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e o 7º no Estado de 
São Paulo. Sebastião conta que a rede familiar teve início em 1976, em 
Sertãozinho, com um supermercado de apenas 300 m² de área de vendas. No início 
trabalhavam juntos o pai, Aparecido, e mais os filhos José, Toninho e Sebastião. 
Com o tempo, Aparecido e um dos filhos, Toninho, saíram do negócio e ficaram 
administrando o supermercado Sebastião e José. “Ao contrário dos outros 
estabelecimentos, só vendíamos à vista e conseguíamos dar um desconto de até 
8% para o consumidor”. Em 1983, os Savegnago já tinham 5 lojas na cidade, entre 
elas o maior estabelecimento, com 1300 m² de área de vendas.  

A partir daí, a tática familiar foi abrir lojas em cidades próximas. “Atualmente 
temos cinco estabelecimentos na cidade de Ribeirão Preto e já respondemos por 
19% do mercado local. Todas as lojas possuem 1.700 m² de área de venda”, diz.  

A seguir foram abertas três lojas em Franca, do mesmo porte das de Ribeirão e, no 
próximo mês, será inaugurado o estabelecimento de Barretos, com investimentos 
de R$ 2,5 milhões”, diz Sebastião Savegnago. No próximo ano, os Savegnago terão 
mais duas lojas em Ribeirão Preto, nas quais serão investidos R$ 5 milhões. 



Sebastião diz que a rede deve continuar crescendo na região nos próximos anos. 
“Temos planos para abertura de lojas em Jaboticabal e Bebedouro”, diz.  

Embora tenham começado a deslanchar com as vendas apenas à vista, atualmente 
a rede vende também para pagamentos com cartões de créditos, cheques pré-
datados e tíquetes. No entanto, 55% das vendas continuam sendo feitas à vista.  

Para maior facilidade da operação logística as compras do Savegnago são 
centralizadas em um só escritório, “mas a entrega dos produtos é descentralizada, 
cada loja recebe da indústria as mercadorias das quais necessita”.  

Os dois irmãos dividem a administração da rede: Sebastião é o diretor-
superintendente e Toninho cuida de toda a parte comercial. Cada loja tem mais de 
1.400 itens de produtos.  
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