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Belo Horizonte e do Rio, 10 de Setembro de 2003 - A mineira Bretas abre nova loja em Uberlândia 
e a fluminense Multi Market define primeira linha de marcas próprias. Duas redes de 
supermercados da região Sudeste-a Bretas, de Minas Gerais, e a Multi Market, do Rio de Janeiro, 
decidiram exorcizar o momento recessivo do mercado e colocar várias fichas em projetos de 
expansão.  
 
A Bretas abre mais uma loja no Triângulo Mineiro e a Multi Market, que decidiu lançar toda uma 
linha de produtos de marca própria, já planeja abrir novas lojas em Petrópolis e Friburgo.  
 
A Multi Market pensa também em ampliar a rede do setor farmacêutico, através da Multi Market 
Farma.  
 
Investimentos de R$ 5 milhões  
 
A rede supermercadista Bretas – maior em faturamento em Minas Gerais e a 10º no ranking 
nacional, com R$ 670 milhões apurados em 2002 – inaugura o quarto hipermercado em 
Uberlândia, no Triângulo Mineiro, que demandou investimentos da ordem de R$ 5 milhões. Até o 
final deste ano, a empresa mineira vai aplicar outros R$ 4 milhões na reforma de duas lojas no 
Estado.  
 
Cartão de fidelização  
 
Ricardo Amorim, diretor de desenvolvimento do Bretas, afirma que uma das estratégias para 
incrementar em 10% o volume de vendas neste ano é o lançamento do cartão de fidelização, em 
parceira com o Banco Simples – pertencente ao Sistema Financeiro Rural (SFR). Com bandeira 
Visa, "o cartão poderá ser utilizado em qualquer estabelecimento comercial".  
 
Segundo Amorim, o lançamento oficial do cartão ocorreu, na última segunda-feira, em Goiânia – 
onde a rede mantém sete das 40 lojas próprias. "Até o momento, 100 mil clientes adquiriram 
nosso cartão", informa.  
 
Em 76 cidades  
 
Ricardo Toledo, diretor do Banco Simples, diz que a parceria com a rede Bretas aumentou de 150 
mil para 250 mil a carteira de clientes do banco. "Além de ser um cartão internacional, com taxas 
de juros abaixo das taxas médias praticadas pelo mercado, a primeira anuidade é sem custos", 
informa Toledo. Criado há seis meses, o Banco Simples está presente em 76 cidades brasileiras, 
totalizando 168 pontos de venda no País.  
 
No Rio de Janeiro  
 
A rede de supermercados associados Multi Market completa quatro anos de atuação no Rio 
lançando no próximo mês sua linha de marca própria.  
 
A expectativa dos empresários é de que, até o fim ano, a venda destes produtos responda por 
15% do mix das lojas.  
 
Inicialmente, a Multi Market terá 15 artigos de marca própria, todos da linha de grãos, que serão 
fornecidos pela Carreteiro.  
 



A rede investiu cerca de R$ 1 milhão com a criação e divulgação destes produtos, em uma 
iniciativa, que segundo o presidente da associação, Luiz Carlos da Costa, já era discutida há dois 
anos.  
 
"Decidimos fazer o lançamento agora e já planejamos acrescentar à linha produtos como massas, 
café, óleo de soja e biscoitos", diz.  
 
A associação tem apresentado crescimento expressivo desde a sua criação, quando contava com 
11 participantes e 11 lojas.  
 
Central de distribuição  
 
A rede, pioneira do setor no Rio, ocupava uma sala que operava apenas fazendo pedidos 
conjuntos de compras. Persistia , no entanto, a dificuldade de logística. "Muitos fornecedores 
reclamavam que era necessário distribuir os produtos em vários pontos do estado. Resolvemos, 
então, criar uma central de distribuição, o que nos permitiu barganhar preços ainda melhores", diz 
Costa.  
 
Expansão real  
 
A Multi Market tem, hoje, 90 pontos de vendas e 39 mercados membros. "Estamos satisfeitos com 
o resultado porque observamos que o número de lojas cresceu em proporção muito maior do que 
o número de associados, o que aponta que tivemos uma expansão real da rede", avalia o 
presidente da Multi Market.  
 
Em sua avaliação, caso não tivesse sido formada a associação, muitos mercados não resistiriam à 
concorrência das grandes redes. Apesar da crise que afeta o setor este ano, a estimativa da rede 
é de que o faturamento cresça 10% em relação ao ano passado.  
 
O próximo passo da associação será a adoção da marca Multi Market em todas as lojas da rede, 
abolindo os nomes originais. Por conta disso, os estabelecimentos estão passando por um 
processo de padronização, que demandará investimentos de, pelo menos, R$ 700 mil.  
 
Setor Farmacêutico  
 
Já nos planos de expansão da rede está a abertura de lojas fora da região metropolitana do Rio de 
Janeiro, em cidades como Petrópolis e Friburgo.  
 
A rede também discute atuar no setor farmacêutico. De acordo com Costa, a associação 
inaugurou no mês passado a primeira loja da Multi Market Farma, que tem apresentado 
resultados acima do esperado.  
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