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O pequeno varejo foi responsável por boa parte do aumento real de 5,8% registrado pelo setor 
atacadista em 2005, quando faturou R$ 86,5 bilhões, segundo a Associação Brasileira de 
Atacadistas e Distribuidores (Abad). O avanço também reflete a parceria dos atacadistas para 
fortalecer a atuação das redes menores junto ao consumidor.  
 
Pequeno varejo sustenta o atacado 
   
Segmento investiu na modernização das lojas em parceria com os distribuidores.  
 
A profissionalização e capacitação das pequenas redes de varejo garantiram o bom desempenho 
das atacadistas em 2005. O segmento puxou a rentabilidade do setor que fechou o ano com 
faturamento de R$ 86,5 bilhões, um aumento real de 5,8%. De acordo com pesquisa da 
Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad), em parceria com a ACNielsen e a 
FIA/USP, pouco mais de 50% do varejo nacional é formado por lojas com até quatro caixas. São 
empresas que, devido à capilaridade, não conseguem ser atendidas adequadamente pela 
indústria.  
 
Segundo Geraldo Caixeta, presidente da Abad, a realidade do pequeno varejo mudou. Há alguns 
anos, eram lojas com um atendente que vendiam apenas produtos de mercearia. "Hoje, oferecem 
todo tipo de produto e serviços." O atacado tem participado ativamente dessas mudanças. As 
empresas apostaram na diversificação dos serviços. "Hoje, o atacadista distribuidor é um 
prestador de serviços à indústria mas também às pequenas e médias redes de varejo."  
 
Dados da ACNielsen revelam que no último ano o pequeno varejo cresceu 7% em volume de 
vendas e 4,5% em faturamento. "Performance semelhante a das atacadistas", afirma João Carlos 
Lazzarini, diretor da ACNielsen. As grandes redes, entretanto, cresceram na faixa de 2% a 4%.  
 
Caixeta afirma que as pequenas empresas se modernizaram e introduziram novas categorias de 
produtos e serviços. Da base de 160 categorias pesquisadas, 60% apresentou aumento de 
penetração no pequeno varejo.  
 

 
 



Regionalização  
 
A guerra fiscal entre os estados contribuiu para o crescimento das distribuidoras regionais. Prova 
disto é que "as remessa de produtos do Sudeste via atacado diminuiu", diz Lazzarini.  
 
No ano passado, a participação das empresas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste cresceu. Já a 
região Sudeste, que concentra mais de 60% da receita do setor, caiu de 46,8% em 2004, para 
44,7%, no ano passado. O Sul passou de 17%, em 2004, para 15%.  
 
"Essas regiões estão se desenvolvendo em ritmo mais acelerado que os grandes centros", diz 
Caixeta. Na prática, isso influencia diretamente nos resultados das empresas de distribuição 
nacional. "Não dá para ser só distribuidor, as empresas têm que repensar sua área de atuação."  
 
A especialização em determinadas áreas, como a venda de produtos perecíveis ou exclusivos de 
determinadas indústrias, é a saída encontrada por muitos atacadistas. "As empresas têm que 
descobrir como agregar valor aos seus serviços", afirma Lazzarini.  
 
As empresas têm investido também no desenvolvimento de marcas próprias para os pequenos e 
médios varejistas. Em 2005, 76% das empresas venderam produtos com marca própria, contra 
72% de 2004.  
 

 
 
Outro dado que contribui para os esforços de regionalização é que as empresas menores têm 
apresentado melhor índice de produtividade. O faturamento por cliente das cinco maiores 
atacadistas foi de R$ 5,5 milhões. Já nas empresas que estão entre a 11ª e 20ª colocação, este 
valor é de R$ 11,8 milhões.  
 
No ranking da Abad de 2005, a rede Makro Atacadista, de São Paulo, segurou a primeira posição, 
com faturamento de R$ 3,8 bilhões. A Martins Distribuidora, de Minas Gerais, ficou em segundo 



lugar, com R$ 2,7 bilhões, seguida da Arcom (MG), com R$ 1 bilhão; Megafort (MG), R$ 582 
milhões; e Tambasa (MG), R$ 579 milhões.  
 
O Atacadão, com sede em São Paulo, desde 2004 não divulga os resultados financeiros no ranking 
da Abad. Na época, a empresa divulgou que estava em processo de venda de seus ativos para 
uma rede internacional. Até agora, a aquisição não foi concluída. Porém, especulações do 
mercado apontam a supermercadista norte-americana Wal-Mart, que também atua no setor 
atacadista com a marca Sam’s Club, como possível compradora.  
 
Resultados  
 
O resultado do atacado foi recebido como uma conquista pelas empresas do setor, principalmente 
após o grande período de deflação nos preços de alimentos. Caixeta afirma que as atacadistas 
vinham em um processo de melhora na gestão com redução de estoque e adequação de custos 
operacionais. "Mas a deflação fez com que as redes fizessem um esforço maior."  
 
A queda de preços, iniciada no final do terceiro trimestre de 2005, foi transformada em 
oportunidade. As atacadistas conseguiram aumentar o volume de vendas para garantir a 
rentabilidade. Na contramão, o tíquete médio de compras caiu 1,4%.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 abr. 2006, Administração & Serviços, p. C-3. 
 
 


