
VERA DANTAS

Uma cartilha com ins-
truções minuciosas so-
bre como se preparar

para uma reinauguração de
impacto vem sendo diariamen-
te consultada por mais de
uma centena de proprietários
de pequenos e médios super-
mercados da região da Gran-
de São Paulo. São todos recém-
filiados à rede Smart, uma cen-
tral de negócios do grupo ata-
cadista mineiro Martins, que
chega a São Paulo em um mês
com a promessa
de abalar a con-
corrência.

Afinal a rede
vai fincar sua
bandeira em
127 lojas de vare-
jo. Elas perten-
cem a supermer-
cados indepen-
dentes pequenos
e médios, com
cerca de 700 metros quadra-
dos de área, com seis ou sete
caixas e que estão investindo
no mínimo R$ 10 mil para se
adaptar aos padrões da rede.

Nos últimos dois anos, sem
muito alarde, as centrais de
compra ou de negócios cresce-
ram em ritmo acelerado e es-
tão se espalhando pelo País.
Em 2001, eram cerca de 70 a
80, hoje são 150. “É uma revo-
lução silenciosa no varejo”,
diz o diretor superintendente
da rede Central de Compras,

João Francisco de Pinedo Kas-
per, a mais antiga do mercado
com 25 anos de existência, que
nasceu em Vitória, no Espíri-
to Santo. A Smart, por exem-
plo, planeja fechar o primeiro
semestre de 2004 com 200 lo-
jas em São Paulo e entrar na
Região Sul do País. Hoje mar-
ca presença em Minas, Paraí-
ba, Goiás, Bahia, Distrito Fe-
deral e no interior de São Pau-
lo. A meta de crescimento é
ambiciosa. “Em cinco anos
queremos ter 3 mil lojas no
País”, diz o diretor-geral da
empresa, Luis Henrique Calil.

“Estamos na contagem re-
gressiva para a virada”, resu-
me Adalberto Aparecido da
Rocha, dono do supermerca-
do Belfort, localizado no Jar-

dim Jacira, peri-
feria de Itapece-
rica da Serra,
que segue à ris-
ca as instruções
da cartilha da
Smart. Além de
reformar a loja,
Adalberto espe-
ra que a incorpo-
ração do Bel-
fort à rede mi-

neira renda muito mais. Em
um ano ele que aumentar em
25% suas vendas, comprar da
indústria com descontos equi-
valentes aos das grandes re-
des, anunciar ofertas na tevê
e enfrentar sem receio a con-
corrência.

Com algumas variações, a
expectativa é semelhante pa-
ra todos os outros donos de
supermercados que como
Adalberto se associaram à
Smart. A rede, que tem três
anos de vida, nasceu em

Uberlândia (MG) e já agrega
300 lojas de supermercados
independentes.

Fôlego – As redes pequenas e
médias têm demonstrado fôle-
go para crescer bem maior do
que as grandes cadeias do va-
rejo. As 500 maiores empresas
de supermercados no País
cresceram 1,5% em 2002. Na
classificação das 20 maiores, o
crescimento médio foi de
1,4%, enquanto as outras com
faturamento abaixo de R$ 300
milhões/ano tiveram um au-
mento de vendas de 2,9%. As
que ficaram fora da lista por
serem menores cresceram
3,5%. A tendência é a mesma
este ano.

“As pequenas são mais ágeis
nas decisões, têm menor custo
operacional e estão ganhando
maior poder de negociação
com a indústria por meio das
centrais de compra”, diz a ge-
rente de pesquisa da Associa-
ção Brasileira dos Supermerca-
dos (Abras), Fátima Merlin.

O objetivo básico das cen-
trais continua sendo reunir
grupos de varejistas para ne-
gociar compras maiores com
fornecedores em condições
vantajosas. Mas muitos estão
além da proposta inicial e ofe-
recem atrativos para o peque-
no varejista, como consulto-
ria em gestão, automação,
cartões de crédito e outros be-
nefícios, como é caso da rede
Economia, no Rio, uma das
maiores do País.

A Smart, além de negociar
compras, acerta com os forne-
cedores e o varejo até a dispo-
sição de produtos nas gôndo-
las. Para entrar em São Pau-
lo, a Smart vai investir cerca
de R$ 700 mil em mídia de
TV e jornal e, segundo comen-
tários no mercado, terá a
apresentadora Ana Maria
Braga, divulgando a marca,
por seu perfil identificado
com o da dona de casa.

Para planejar as reformas
dos supermercados paulistas
que vão integrar a rede Smart,

a partir do dia 4 de dezembro,
foram contratados 14 enge-
nheiros e uma equipe de 9 pes-
soas que vêm acompanhando
os lojistas para que nada saia
errado no “Dia D”.

Na festa de reinauguração
do Belfort, vai ter carro de
som, bandeirolas e se possível
até a presença do prefeito da
cidade, já convidado. Quan-
do abriu o supermercado, há
oito anos, Adalberto Rocha
atendia com 6 caixas. Hoje
dispõe de 11, está informati-
zado e registrou no ano passa-
do um aumento de vendas de
12%. Mas acha que ao inte-
grar um central de compras
terá mais chances de enfren-
tar concorrentes do peso de
um Comprebem Barateiro,
quase vizinho de sua loja.
“Eles conseguem ofertas de
marcas líderes que são inviá-
veis para os pequenos. Gran-
des fornecedores como Unile-
ver e Coca-Cola nem chegam
aqui porque não tenho volu-
me de vendas.”

Alexandre Pereira Castro conseguiu criar seu cartão de crédito

Rocha: cliente não precisa sair do bairro para achar preço melhor

Edmar Rocha aderiu à
Smart e o faturamento
e mix de produtos de

suas lojas aumentaram

NEGÓCIOS

EDUARDO KATTAH

BELO HORIZONTE –
Associativismo não é
palavra nova para o

comerciante mineiro Edmar
de Paiva Rocha, 55 anos. Pro-
prietário de dois pequenos su-
permercados em Belo Hori-
zonte, Rocha participa desde
os anos 80 de experiências
com centrais de compra. Há
3 anos, deixou a Rede Viva –
central criada na capital mi-
neira – e aderiu à bandeira
Smart, do grupo atacadista
Martins, de Uberlândia. Des-
de então, garante, só tem a
comemorar: o faturamento
anual das lojas cresceu 30%
em média, e o mix de produ-
tos também aumentou, de 3
mil itens para 5 mil.

“Foi um marco na minha
vida empresarial”, diz Ro-
cha, que se associou à Smart

pelo potencial de crescimen-
to que percebeu na rede, hoje
com 300 lojas de varejo em 6
Estados. “Vi uma organiza-
ção maior, grande padroniza-
ção, cursos de formação e
atendimento ao consumidor
e, principalmente, a oportu-
nidade de penetração na mí-
dia, o que é fundamental”.

Ao se asso-
ciar, o comer-
ciante fez um
empréstimo de
R$ 30 mil no
banco de crédi-
to do grupo
Martins, para
incrementar a
programação
visual de suas
lojas. Uma das
exigências da Smart, diz
ele, é que os estabelecimen-
tos se fundamentem em
“quatro pilares”: padaria,
açougue, hortifrutigranjei-
ro e mercearia. “Mudei to-
das as instalações.” O im-
pacto foi grande entre os
moradores. “Eles viram
anúncio na TV que deu uma

idéia de grandeza. Foi uma
novidade para o bairro”.

Segundo Rocha, o maior
sucesso são as marcas pró-
prias da rede. “São mercado-
rias boas, com preços bem ra-
zoáveis. Isso cria fideliza-
ção.” O comerciante classifi-
ca como “consideráveis” os
descontos obtidos pela cen-

tral de compra
nas negocia-
ções com os for-
necedores.

“A indústria
quer isso. Ela
não quer ter o
trabalho de lo-
gística e quer
vender não pa-
ra uma, mas pa-
ra 50 lojas. A

central não deixa de ser uma
atacadista.” E um compro-
misso dos associados é repas-
sar os descontos para o pre-
ço final dos produtos. “A
questão do preço também é
importante. O cliente sabe
que não precisa sair do bair-
ro para encontrar produtos
mais baratos.”

Bahia tem dois pólos bem-sucedidos

BIAGGIO TALENTO

SALVADOR – A dificul-
dade em negociar com
grandes fornecedores foi

o principal motivo que levou o
comerciante Alexandre Perei-
ra Castro, dono de um merca-
dinho, o Supermercado Cas-
tro, na cidade de Dias D’Ávi-
la, região metropolitana de Sal-
vador, a entrar para a Rede
Smart há três anos. Atualmen-
te, conseguindo bons preços
na compra de mercadorias jun-
to a atacadistas e orientado a
fazer uma série de modifica-
ções em sua loja para melho-
rar o atendimento, Castro en-
frenta sem maiores dificulda-
des dois concorrentes de peso,
a Rede Bompreço (maior da
Bahia) e a Cesta do Povo, man-
tida pelo governo baiano.

“Nós fazemos muita promo-
ções, oferecemos preços bons e

opções de pagamento anterior-
mente encontradas apenas nas
grandes redes”, diz, explican-
do que graças à Rede Smart
pôde criar um cartão de crédi-
to próprio (o Supercompras)
para os seus clientes. “Era

uma coisa que eles me cobra-
vam muito, e agora tenho pelo
menos 700 consumidores pos-
suidores do meu cartão, que
são clientes fiéis e com uma ta-
xa de inadimplência baixíssi-
ma”, orgulha-se.

Castro pensa em ampliar
sua loja (que emprega 35 fun-
cionários) até o final do ano e
planeja instalar uma outra no
próximo ano, “se a economia
do País melhorar”.

Apesar dos bons ventos, o
inicio da criação do pólo da
Smart na Bahia foi difícil. Cas-
tro tomou conhecimento do sis-
tema em 1999,
num encontro
de pequenos va-
rejistas em Uber-
lândia (MG).
Lá, ele conheceu
o projeto da cria-
ção de centrais
de compras para
pequenas empre-
sas do setor vi-
sando a enfren-
tar os grandes fornecedores.

“O comércio tem uma regra
básica, que é a de vender e
comprar bem, senão é prejuí-
zo. Foi isso que buscamos”, dis-
se, explicando que sempre teve
dificuldades para obter bons
preços nas compras de gran-
des marcas. “Os fornecedores

percebiam que o pequeno co-
merciante não tinha força.”

A partir do momento em
que a central de compras co-
meçou a funcionar na Bahia,
a coisa mudou. “Nós simples-
mente deixamos de comprar
determinada marca, preferin-
do a concorrente que nos des-
se condições melhores”, disse,

lembrando que
havia diferen-
ças de até 15%
no preço entre
os mercadinhos,
quando a nego-
ciação era indi-
vidual.

Atualmente,
funcionam 2 pó-
l o s d a r e d e
Smart na Bahia,

1 em Salvador e região metro-
politana, com 9 lojas e a pers-
pectiva de chegar a 17 em de-
zembro, e outra em Vitória da
Conquista, Sudoeste do Esta-
do, com mais 15 mercadinhos.
A divisão ocorreu por causa
das rotas dos caminhões dos
fornecedores.

Adalberto Aparecido da Rocha, do supermercado Belfort: ‘Estamos na contagem regressiva’

Grupo mineiro prepara
127 lojas na Grande

São Paulo para
fincar sua bandeira

‘Foi um marco na minha vida empresarial’

Edson Ruiz/AE

Número é equivalente ao
resultado anual do
Pão de Açúcar, a

maior varejista do País

As centrais de compra es-
palhadas pelo País, em
um período de dois

anos, saíram de um faturamen-
to de R$ 3 bilhões para algo pró-
ximo a R$ 12 bilhões – o equiva-
lente ao faturamento anual da
maior rede de varejo do País, o
Pão de Açúcar – e cada vez
mais ganham expressão como
um novo canal de venda. “As
centrais pipocam em todo o lu-
gar e metade delas está muito
bem estruturada”, diz o coorde-
nador de redes e associações de
negócios da Associação Brasilei-
ra de Supermercados (Abras),
Paulo Vargas e Silva.

O diretor da rede Arcos, uma
das primeiras centrais de com-
pras de São Paulo, com 74 lo-
jas, Antonio Augusto Gonçal-
ves Pires, observa que não há es-
paço para pequenos trabalha-
rem sozinhos num mercado de
gigantes e cada vez mais compe-
titivo. “Hoje o pequeno, sem
uma associação, se torna muito
vulnerável perante a concorrên-
cia. Fica em desvantagem em
relação a descontos, vendas e
orientação”, diz. A Super Vizi-
nho, central paulista com 52 lo-
jas, por exemplo, tem negocia-
do com a indústria descontos
de 10% a 15% nas compras con-
juntas de seus associados.
“Após a entrada na rede, as lo-
jas têm obtido em média um
crescimento de 30% nas ven-
das”, diz a presidente da Super
Vizinho, Lúcia Morita. O geren-
te de negócios da Rede Econô-
mica, do Mato Grosso do Sul,
João Pereira Gonçalves dá um
exemplo prático. “Um super-
mercado pequeno que compra
uma tonelada de frango por se-
mana paga R$ 2,20 o quilo. Na
central de compras adquirimos
em média 75 toneladas por se-
mana para 44 lojas filiadas e a
um custo de R$ 1,90 o quilo. Na
soma os centavos fazem a dife-
rença”, comenta.

Na conta final, os associados
de centrais de compras incluem
também benefícios como con-
sultoria para administrar o ne-
gócio e reduções de custos de
publicidade. “Tenho uma tira-
gem de 1.500 folhetos mensais,
a rede Smart de 2,5 milhões”,
compara Adalberto Rocha, do
supermercado Belfort.

Nem tudo é lucro, claro. Há
supermercados que não se
adaptam ao modelo das redes.
A Smart passou por tropeços
ao entrar nesse mercado mes-
mo pertencendo ao atacado
Martins, que trabalha com um
mix de 20 mil itens e fatura
mais de R$ 2 bilhões/ano. “No
início perdemos cerca de 20 fi-
liados”, admite o diretor-geral
da empresa, Luis Henrique Ca-
lil. A rede Super Vizinho ficou
sem dez clientes. O motivo prin-
cipal das perdas, dizem as cen-
trais, é o perfil inadequado. Há
quem não se adapte à padroni-
zação exigida e tenha dificulda-
de, por exemplo, de acatar deci-
sões de compra votadas pela
maioria.

Outro obstáculo comum en-
frentado pelas centrais de negó-
cios é a questão tributária, que
vem sendo discutida com o go-
verno. Ao se tornarem interme-
diárias na negociação do varejo
e indústria, as centrais, observa
Paulo Silva, da Abras, pela le-
gislação podem cair na bitribu-
tação. A indústria cobra PIS,
Cofins e ICMS da central e esta
teria de cobrar novamente as ta-
xas do varejo. “A centrais pro-
curam brechas, fazem a nego-
ciação em nome dos varejistas
para fugir do problema, mas a
questão não está solucionada.”

“Não temos um centro de dis-
tribuição porque com a legisla-
ção atual teríamos custos de im-
postos que seriam repassados
aos associados anulando qual-
quer vantagem comercial de
uma negociação”, diz o diretor
da Rede Economia, há cinco
anos no mercado. A saída para
a Economia, a Smart e outras
centrais tem sido receber a mer-
cadoria num armazém-geral,
terceirizado, e pedir para que o
associado faça a retirada rapi-
damente. Neste caso não há bi-
tributação. “Com uma lei espe-
cífica, as indústrias entrega-
riam mercadorias numa cen-
tral de distribuição e os custos
de logística cairiam”, diz Gon-
çalves Pires, da Arcos.

Rede Smart ensina
a lojistas o bê-á-bá
da grande virada

ASSOCIADO

TEM DE

REPASSAR

DESCONTOS

Luiz Rocha/Agência Lumen

ACESSO A

GRANDES

MARCAS ERA

DIFÍCIL

Pequeno
comerciante já

consegue competir com
as grandes redes

Faturamento das
centrais cresceu 4
vezes em dois anos

‘É UMA

REVOLUÇÃO

SILENCIOSA

NO VAREJO’

Epitácio Pessoa/AE
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