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Com toda a vida dedicada ao setor supermercadista, o empresário Arthur Sendas comemora os 45 
anos da fundação da Sendas otimista com as perspectivas de expansão da empresa e com a 
reestruturação iniciada no ano passado. "A Sendas é minha vida e minha família.  
 
Os supermercados estão no sangue", diz ele, que continua visitando periodicamente todas as lojas 
da rede e, é claro, acompanhando também a concorrência.  
 
Ele está consciente, no entanto, do desafio que representa o aumento da competição no setor e 
até mesmo com outros produtos de consumo, como aparelhos eletrônicos e telefones celulares.  
 
Com a globalização, a competitividade é muito grande e é fundamental ampliar a eficiência", 
alerta. 
A associação com o Grupo Pão de Açúcar, que deu origem à Sendas Distribuidora - formada hoje 
por 107 lojas das bandeiras Sendas, Pão de Açúcar, Extra e ABC Barateiro, 30 drogarias e três 
centros de distribuição - foi parte da estratégia para aumentar a eficiência, ao lado da 
modernização de todas as áreas do negócio. A empresa ocupa a quarta posição no ranking dos 
supermercados, em faturamento. A Companhia Brasileira de Distribuição (CBD) é a maior rede de 
supermercados do País. 
 
Os resultados começam a aparecer. São ao todo R$ 100 milhões investidos no programa de 
revitalização da rede, que já reformou 62 das 66 lojas de todo o Estado do Rio de Janeiro. O 
aumento de vendas da Sendas Distribuidora previsto para 2005 é de 10% a 15%, enquanto o 
setor de supermercados deve crescer apenas de 2% a 2,5%, segundo previsão da Associação 
Brasileira de Supermercados (Abras). 
 
Para o presidente do Conselho de Administração da Sendas Distribuidora e integrante do Conselho 
de Administração da Petrobras, o crescimento da economia brasileira está no caminho da 
sustentabilidade. Apesar de reconhecer que a crise política traz certa insegurança, Arthur Sendas 
ressalta que o País "está praticamente imunizado contra crises". 
 
A Sendas comemora 45 anos de existência associada à Companhia Brasileira de Distribuição 
(CBD). O que mudou na Sendas e no setor supermercadista neste período? 
- No início de 2006 vão completar dois anos que a gestão da Sendas passou a ser do grupo Pão 
de Açúcar. Sou presidente do Conselho de Administração e existe o comitê executivo, do qual 
participam profissionais da Sendas e do Pão de Açúcar, e onde são tomadas as decisões 
estratégicas. 
 
Quais foram os ganhos da nova estrutura? 
- Esta é uma reformulação em curso no mundo inteiro. Com a globalização, as empresas 
procuram se unir porque a competitividade é muito grande. Com isso, aumenta-se o poder de 
compra, os custos são reduzidos, a eficiência é ampliada através de equipamentos mais 
modernos, e se investe mais em centros de treinamento mais atualizados e permanentes. E o 
consumidor ganha com custos menores, haja vista a posição que a Sendas vem alcançando com 
recuperação de mercado, aumento de vendas e consolidação da liderança no mercado do Rio de 
Janeiro. 
 
Quais os resultados da modernização da Sendas? 
- A modernização tem sido muito útil. Estão sendo investidos R$ 100 milhões na reforma de todas 
as 66 lojas. Agora, faltam apenas quatro unidades. E já estamos vendendo mais que nos últimos 
dois, três anos. A Sendas Distribuidora deverá encerrar o ano com crescimento entre 10% a 15% 
das vendas. Este é o resultado de uma ampliação em todos os sentidos, não só comercial, mas 



também em marketing, logística, quadro de pessoal e treinamento de funcionários, diretores, 
assim como fornecedores. 
 
Tivemos ampliação da Casa do Cliente, que é o nosso serviço de atendimento do consumidor. 
Lançamos uma revista que é distribuída gratuitamente em todas as lojas, com assuntos como 
cultura, astros da televisão e novelas. Temos hoje uma Sendas tradicional, mas totalmente 
modernizada, dentro dos padrões internacionais. 
 
Qual é a importância hoje das marcas próprias na Sendas? 
- A primeira marca com grande peso no mercado foi o café Sendas, que é líder na rede. Os 
produtos Sendas são produtos de alta qualidade, que não ficam nada a dever aos líderes de cada 
categoria. No mercado supermercadista, a participação dos produtos de marca própria no 
faturamento varia entre 3% e 4%, mas na Sendas já representa entre 7% a 8%. 
 
A tendência é manter o crescimento na participação. Primeiro, por causa do preço, já que 
consegue uma qualidade similar aos produtos líderes, mas com custo menor. A segunda razão é a 
fidelização do cliente, que se acostuma a ter confiança na marca própria e volta para novas 
compras. Estes são os dois principais fatores que dão crédito às marcas das empresas que 
desenvolvem linha própria de produtos. 
 
A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) estima um crescimento das vendas de 2% a 
2,5% em relação a 2004, abaixo da previsão da Sendas Distribuidora.  
 
Qual é o cenário que o senhor vê para o mercado? 
- A Sendas distorce um pouco porque a reestruturação permitirá um crescimento acima da média. 
Agora, o mercado de maneira geral, dentro das turbulências políticas e dos juros elevadíssimos, 
deve obedecer à previsão da Abras, de no máximo 2%. 
 
 
A crise política tem um efeito psicológico. As pessoas são bombardeadas com notícias 
desagradáveis e se decepcionam. Evidente que o problema é no mundo inteiro, mas no Brasil a 
situação tem se agravado e deixa a população muito perplexa. 
 
Isso transmite certa insegurança, apesar de que as condições do Brasil são muito sólidas, em 
questões democráticas, não há risco de mudança de regime e prova também a segurança com 
que o mundo vê o País. Haja visto que, com toda crise política, o real está su-pervalorizado, o 
dólar está no nível que está e até ajudando a inflação, provocando a deflação... São coisas que 
não me lembro de ter visto no Brasil. Esta é uma grande conquista. Como sou otimista, acredito 
também que a crise vai trazer bons resultados. 
 
Qual é o cenário que o senhor vê para o próximo ano? 
- Hoje temos democracia consolidada, uma imprensa com plena liberdade, enfim acho que 
estamos bem próximos de sermos um país de Primeiro Mundo. Naturalmente que a distribuição de 
renda está bem próxima porque tenho fé em Deus que 2006 será um ano muito bom, por todo o 
sacrifício que estamos passando nos últimos anos com essas medidas restritivas. Acredito que 
vamos ter inflação baixa, nos padrões semelhantes a este ano ou até mais baixa, vamos ter poder 
aquisitivo maior, redução de taxa de juros.  
 
Acredito que no ano de 2006 o Brasil vai experimen-tar um crescimento bem acima deste ano, 
acredito que chegue aos 4%. No próximo ano, a expansão deve ficar entre 5% e 6%. 
 
A restrição na política econômica é necessária? 
- Até na nossa casa somos obrigados a fazer economias para conseguir avançar, realizar uma 
reforma ou comprar nova casa. A economia precisava fazer determinadas restrições em todos os 
sentidos para que a disponibilidade de caixa desse condições de fazer o que tem sido feito. O 



Brasil está antecipando pagamentos em nível internacional, está reduzindo suas dívidas 
internacionais. A redução dos juros, que acredito que aumente a partir deste mês, vai permitir a 
queda da dívida interna. 
Como anda a renda do consumidor? 
- Está havendo uma reação da renda e o poder de compra do consumidor tem melhorado, e não 
apenas pela inflação e deflação que está ocorrendo. A cesta básica diminuiu seu custo. E houve 
redução do imposto no Estado do Rio para a farinha de trigo. 
 
Mas esta deflação afeta o faturamento do setor... 
- Os preços das mercadorias caíram e os valores das compras não acompanharam no mesmo 
nível de quantidade física. Mas, em contrapartida, o Brasil é um dos países com maior número de 
telefones celulares. Isso evidentemente vem fazer parte do consumo, assim como o aumento de 
automóveis e eletrodomésticos. E tudo isso financiado com crédito. 
 
A concorrência desses segmentos é forte? 
- Essa concorrência vem aumentando nos últimos dois anos. Até os próprios aposentados 
passaram a ter acesso ao crédito com desconto em folha. As pessoas se comprometeram com 
esses em préstimos e isso limita o poder de compra. 
 
Qual é a estratégia para enfrentar os mercados concorrentes? 
- A mídia do setor tem sido, muito mais agressiva. Não existe um intervalo na televisão sem um; 
comercial de supermercado. A concorrência também é forte das pequenas empresas, que formam 
cooperativas de compras. 
Olhando o mercado supermercadista como um todo, ainda há espaço para outras fusões e 
aquisições ou este processo já está finalizado? 
 
- Acho muito difícil. E claro que existe uma possibilidade, mas acredito que o processo está quase 
concluído. A febre de fusões e aquisições dos últimos dez anos do setor de supermercados não 
deve se repetir. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 out. 2005. Empresas, p. B-3. 
 
 


