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Modelo adotado há dez anos no país congrega 2,1 empresas com vendas de R$ 15 bilhões.  
 
Criadas pelos pequenos comerciantes para enfrentar as gigantes do varejo e conseguir melhores 
preços dos fornecedores, as centrais de compras ganham envergadura, profissionalizam-se e 
espalham-se por várias regiões do país. 
 
Em 2005, as 150 associações existentes no setor supermercadista - que reúnem 2,1 mil empresas 
e 4 mil lojas no país - aumentaram o seu faturamento em 25%, para cerca de R$ 15 bilhões, 
roubando mercado dos concorrentes. As vendas de todo o setor cresceram bem menos, ou 
apenas 3%, totalizando R$ 97,7 bilhões, afirma o presidente do comitê que cuida desta área de 
negócios na Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Paulo Valmir Vargas e Silva. 
 
Embora tenham presenças ainda regionalizadas, as associações estão cada vez maiores e algumas 
delas já equivalem a empresas de médio porte, com faturamentos anuais de R$ 500 milhões a R$ 
700 milhões. Nos próximos anos, a tendência é que comecem a emergir centrais com atuações 
nacionais, como ocorre na Espanha e na França, acredita Marcos Gouvêa, consultor da Gouvêa de 
Souza & MD. "Já há algumas tentativas nesse sentido", acrescenta. 
 
Na Europa, as centrais possuem uma presença expressiva em vários setores. A francesa 
Intermarché, por exemplo, faturou US$ 42 bilhões em 2004, ficando só atrás do Carrefour no 
mercado francês. 
 
Em Assis, no interior de São Paulo, o dono da rede de supermercados Avenida, que já possui 18 
lojas, uniu-se no fim do ano passado a outras quatro redes que também atuam na região, 
constituindo a Super Marca. A rede nasceu com um faturamento anual de R$ 500 milhões e 43 
lojas, passando a ser a maior central do Estado no setor. Em vendas, a Super Marca já entraria na 
lista das vinte maiores cadeias de supermercados do país. 
 
Para Sussumo Honda, presidente da Apas, a nova central difere das demais existentes em São 
Paulo, nas quais os participantes são de pequeno porte - muitos têm só uma loja. "Isso mostra 
que empresas de médio porte começam agora a aderir a esse modelo", diz Honda. 
 
"Preferimos ser cautelosos e limitar o número de participantes", afirma João Antonio Bisato, dono 
do Avenida e presidente da Super Marca. Juntos, os supermercadistas da região poderão alugar 
até mesmo um depósito central (CD) de 6 mil metros quadrados, em Marília, implementando o 
mesmo modelo logísticos das grandes cadeias. 
 
As centrais de compras em São Paulo podem ganhar um novo impulso devido a uma nova lei, 
editada em novembro pelo governo estadual. A lei eliminou a incidência de ICMS sobre as 
operações das centrais, atendendo a um pedido da Associação Paulista de Supermercados (Apas). 
Iniciativa semelhante foi adotada em Santa Catarina e ajudou a deslanchar os negócios dos 
pequenos varejistas. 
 
No Rio Grande do Sul, berço das centrais no país, já começam a surgir até mesmo casos de 
fusões de centrais menores, que buscam ganhar forçar. Mas, há também casos de cisões, onde 
estilos de administração conflitantes levam parte dos associados a fundar associações 
concorrentes. 
 
Um exemplo de fusão foi a união da Central Super com a Rede Mais, a primeira com nove anos de 
operação e a segunda, com seis, e ambas de Santa Maria. A operação deu origem, em agosto de 
2004, à Central Mais, com 34 empresas, metade de cada grupo original, com 35 lojas. Conforme 



o coordenador de compras, Rubens Miola, os descontos médios obtidos dos fornecedores avançou 
de 5% quando as centrais eram separadas para 7% agora. 
 
Sem revelar valores, Miola diz que, desde a fundação da Central Super, algumas empresas 
participantes chegaram a triplicar as vendas. "Boa parte delas não sobreviveria sem a 
associação", acredita. 
 
A experiência com centrais de supermercados começou no Rio Grande do Sul, em 1996, como 
uma resposta à chegada do grupo português Sonae, que recentemente vendeu seus ativos para a 
americana Wal-Mart. 
 
No ano passado, as 23 centrais locais, que agregam cerca de 600 empresas e 2 mil lojas, 
faturaram R$ 1,8 bilhão, afirma o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, Antônio 
Longo. O segmento cresceu 6% em relação a 2004, bem acima da taxa de expansão do mercado. 
No Rio Grande do Sul, as vendas do setor aumentaram 3,6%, totalizando R$ 8,7 bilhões. Em São 
Paulo, estima-se que as centrais tenham faturado juntas R$ 2 bilhões em 2005. Com a criação da 
Super Marca, de Assis, esse valor subiria a R$ 2,5 bilhões. 
 
Segundo Vargas e Silva, que responde por esta área de negócios na Associação Brasileira de 
Supermercados, as 150 centrais existentes no país elevaram o seu faturamento em 25% em 
2005, para cerca de R$ 15 bilhões, enquanto todo o setor supermercadista cresceu apenas 3%, 
para R$ 97,7 bilhões. As centrais, no país, reúnem 2,1 mil empresas e 4 mil pontos de venda. 
 
Bancadas por mensalidades pagas pelos participantes, as associações de pequenos passaram a 
obter descontos dos fornecedores, que variam de 5% a 30%, diz Vargas e Silva, que também é 
presidente da Unisuper, a maior central de negócio gaúcha do setor e a quarta do Brasil. 
 
Hoje, os associados compartilham cartões de crédito próprios, investimentos em propaganda, 
treinamento de funcionários, layout de lojas, embalagens e marcas próprias. 
 
Conforme Longo, há ainda 200 empresas em "filas de espera" para se incorporar às centrais 
existentes no Estado. Segundo o presidente da Agas, a formação das centrais eliminou a 
desvantagem das pequenas empresas em relação a preços, profissionalização e variedade de 
produtos, ao mesmo tempo em que preservou a característica de "lojas de vizinhança", com 
conveniência, atendimento personalizado e proximidade dos consumidores. Em geral, esses 
pequenos varejistas estão localizados nos bairros das cidades em que atuam e são operados pelos 
proprietários e familiares, com pequeno número de funcionários, explica. 
 
Só a Unisuper, que reúne 140 lojas de 88 empresas em 58 municípios num raio de 100 
quilômetros ao redor de Porto Alegre, aumentou em 40% as vendas em 2005, para R$ 700 
milhões, e pretende repetir a taxa de crescimento neste ano. "Queremos fechar 2006 com 180 
lojas de 100 empresas", adianta Silva. Segundo ele, pelo menos 80 empresários querem aderir à 
central, que dispõe também de um centro de distribuição de 1,6 mil metros quadrados junto à 
Ceasa e consegue apresentar ofertas até mais vantajosas aos consumidores do que as grandes 
redes. 
 
A Unisuper já trabalha com 200 itens de marca própria e neste ano pretende dar seus primeiros 
passos rumo às regiões sul e norte do Estado, com a incorporação de associados em cidades 
como Passo Fundo, Rio Grande e Pelotas. O crescimento da associação, fundada em 2001 com 14 
empresas e 23 pontos de venda, atraiu também a atenção da gigante francesa Intermarché, que 
desde março do ano passado negocia a abertura de sua primeira loja no Brasil sob a bandeira da 
central gaúcha. 
 
Mesmo sem contar com grandes redes como Carrefour e Zaffari, mas apenas as operações do 
Nacional e do BIG, adquiridas pela Wal-Mart, a cidade de Santa Maria, a 287 quilômetros de Porto 



Alegre, gerou a primeira central de compras do Estado, a Rede Super, com 12 empresas, em 
outubro de 1996, lembra o empresário Santo Beltrami, um dos fundadores. 
 
Hoje a Rede Super reúne 50 empresas com 66 lojas em 30 cidades da região e fechou 2005 com 
vendas mais de 10% superiores aos R$ 225 milhões faturados em 2004, estima o coordenador 
Diogo Ávila. Segundo Beltrami, a central trabalha com cerca de 80 produtos de marca própria, nas 
linhas de alimentação, higiene e beleza. 
 
"As centrais são uma alternativa, uma saída de mercado para o processo de concentração do 
varejo, ao garantir a sobrevivência de pequenos comerciantes sem que, para isso, haja a 
intromissão do governo", afirma Marcos Gouvêa. Para proteger os pequenos lojistas, que são um 
importante pilar da economia, alguns países impuseram regras muitos rígidas, como a França e a 
Itália. O excesso de proteção, porém, também inibe o desenvolvimento do mercado. "Quem acaba 
pagando pelo protecionismo é sempre o consumidor", diz Gouvêa de Souza. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 fev. 2006, Empresas & Tecnologia, p. B1 
 


