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Mildred Sjostrand pode ser o
futuro do varejo de alimentos nos
Estados Unidos. Na semana passa-
da, ela e seu marido descarrega-
vam as compras no porta-mala de
seu carro, estacionado no pátio
do supermercado Publix Sabor,
em Kissimme, Florida.

Inaugurada no ano passado, a
loja tem como alvo a comunidade
hispânica da região, com uma
grande variedade de alimentos tí-
picos latino-americanos, frescos e
embalados. Oferece refrigerante
Colombiana, farinha de milho
usada para as "tortillas" mexicanas
e diversos ingredientes para recei-
tas cubanas e centro-americanas.

"Há mais produtos hispânicos,
além de ter bons preços", diz Mil-
dred, que visita a loja até duas ve-
zes por semana. Para comprar ou-
tros itens como material de limpe-
za, ela prefere ir ao Costco. "Com-
pro uma maior quantidade e com
bons preços", diz. Ela também é

Cliente do Wal-Mart.
Os hábitos de compra de Mil-

dred refletem como a forma de
comprar em supermercados dos
americanos mudou nos últimos
dez anos! Em vez da tradicional
visita semanal ao supermercado
local, agora começa a haver
uma combinação de diferentes
destinos de compra.

Mildred também está com-
prando em um mercado que ser-
ve de exemplo para mostrar como
a ascensão do Wal-Mart, em parti-
cular, mudou o cenário regional.
A fragmentação que resulta desse
novo hábito cria oportunidades
como as que estão sendo almeja-
das pela rede britânica Tesco, com
seu plano de criar rede de lojas de
"conveniência" na Costa Oeste dos
EUA em 2007.

O Wal-Mart expandiu-se muito
na área de Orlando desde que en-
trou na região há 20 Unos. A área
possui uma maior concentração
de lojas da rede do que a maioria
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Loja da Publix, em Boca Ratou, na Flórida: lojas menores e seleção de produtos voltada para a comunidade local

das outras partes dos EUA. A rede
controla 31% do mercado na re-
gião de Orlando e Daytona Beach,
com 42 lojas, segundo a empresa
de análises de varejo TDIinx.

Mas o Publix, de capital fechado,
continua líder, com 37% do merca-
do e 107 lojas. A rede regional
Winn-Dixie, que era a maior con-
corrente do Publix, saiu-se pior.
Entrou com pedido de recupera-
ção judicial em 2005 - - e citou o
efeito Wal-Mart como um dos mo-
tivos. Suas 87 lojas na região repre-
sentam 14% do mercado na área.

O diretor de operações varejis-
tas da consultora Bain, Darrell Rig-
by, diz que Orlando reflete o que
aconteceu em outros lugares do
país — com o Publix conseguindo
manter seu mercado, por meio da
abertura de mais lojas e se centran-
do nas necessidades locais.

David Marks, da consultoria so-
bre varejo Marketplace Advisers,
com sede em Orlando, destaca que
o Winn-Dixie era dependente de
uma maior base de clientes de me-

nor poder aquisitivo, o que o dei-
xou mais vulnerável ao Wal-Mart.
"Vem sendo uma corrida entre
dois participantes, Publix e Wal-
Mart", observa Marks, que compra
em lojas das duas empresas.

Além do alto padrão de serviços
ao consumidor, o Publix é conside-
rado com um dos 'mestres do posi-
cionamento' de produtos entre os
supermercados dos EUA. Sua loja
Sabor, por exemplo, inclui uma
pequena seleção de alimentos bri-
tânicos, com garrafas de molhos
HP Sauce e Heinz Salad Cream, vol-
tada especificamente para os visi-
tantes britânicos da Disney World.

O Wal-Mart, enquanto isso, au-
menta a pressão no mercado de
Orlando, uma das áreas metropo-
litanas de maior crescimento nos
EUA. Estima-se que a população,
de 1,8 milhão de habitantes, au-
mente em 14% até 2009, com o
crescimento imobiliário na região
leste de Orlando, onde está a maio-
ria das lojas do Wal-Mart.

A região também é uma das

poucas áreas nos EUA nas quais a
varejista expande sua rede de lojas
de bairro, de menor tamanho. A
área varia entre 3,2 mil e 3,7 mil
metros quadrados, cerca de 25%
do tamanho de um hipermercado
- formato que continua sendo o

foco de expansão do Wal-Mart.
"Em geral, procuramos estabelecer
os hipermercados (...) e depois dis-
so, tentamos preencher com lojas
de bairro", diz Eric Brewer, da área
de desenvolvimento imobiliário
do Wal-Mart na Flórida.

Das 20 lojas da varejista na re-
gião de Orlando, quatro são super-
mercados de bairro. Outras duas
estão previstas para este ano. A pri-
meira foi inaugurada no ano pas-
sado, a cerca de três quilômetros
do Wal-Mart mais próximo e em
frente a um Publix. A loja de bairro
do Wal-Mart é mais ou menos do
mesmo tamanho do Publix da
frente e oferece a mesma grande
variedade de produtos, cerca de 30
mil itens. Segundo a empresa, a
idéia é ser uma versão de conve-

niência do hipermercado.
O Publix, por sua vez, prepara-se

para construir uma nova loja ao la-
do da antiga, que continua a atrair
clientes. A loja pode ter preços
mais altos no geral, mas possui
açougueiros e padeiros, oferece ca-
fezinho e os funcionários se pron-
tificam a levar o carrinho de com-
pras até o carro — sob uma estrita
política de recusa às gorjetas.

Embora Wal-Mart e Publix do-
minem o mercado em Orlando, '
não estão sozinhos na intersecção
das duas estradas: um sinal de
néon do lado de fora da farmácia
Walgreen anuncia a dúzia ovos e o
leite até US$ l mais baratos que no
Wal-Mart, como parte dos esforços
da maior rede de farmácias dos
EUA de ampliar suas vendas.

Pesquisa da consultoria de vare-
jo Retail Forward estima que o nú-
mero semanal de clientes nos su-
permercados caiu de 56% para 46%
entre 1999 e 2004, enquanto os
que vão a farmácias cresceu 4% e os
que freqüentam lojas de Conve-
niência em postos de gasolina, 8%.

Esse é o mercado, dizem analis-
tas, visado pela estratégia da Tesco.
Publix, Winn-Dixie e Wal-Mart, no
entanto, continuam comprometi-
dos com as grandes lojas às quais
os americanos estão habituados -
apesar das crescentes evidências
de que mais consumidores como
Sjostrund usam o formato tradi-
cional para compras específicas. "A
loja tradicional ainda é o formato
mais comum para as compras", diz
Rigby. "Mas, da mesma forma, os
consumidores estão aprendendo a
usar lojas diferentes para diferen-
tes ocasiões de compra."
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