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A rede Smart - uma bandeira de supermercados que foi desenvolvida pelo Martins no ano 
2000 como uma ferramenta para fidelizar os pequenos comerciantes - já se transformou em 
um negócio tão grande quanto o próprio grupo atacadista mineiro, o maior distribuidor do país. 
Com 801 lojas espalhadas atualmente por 10 Estados, o "sistema" Smart já fatura algo em 
torno de R$ 3 bilhões por ano. Em 2005, as vendas do grupo Martins totalizaram R$ 2,7 
bilhões.  
 
O avanço da rede mostra que os formatos conhecidos no setor como "hard discount" e "soft 
discount" estão se fortalecendo. Essas pequenas lojas de bairro, direcionadas para as classes 
C, D e E, estão encontrando espaço para crescer apesar da maior concentração do setor nas 
mãos de três grandes cadeias - Pão de Açúcar, Carrefour e Wal-Mart.  
 
No formato "hard discount" , as lojas são pequenas, em torno de 250 metros quadrados, 
possuem apenas três ou quatro check-outs e atendem a clientela do bairro em que estão 
localizadas . "Não temos controle sobre as vendas dos filiados da rede Smart. Normalmente, 
nossos associados são supermercados que possuem um faturamento médio mensal em torno 
de R$ 300 mil", afirma Fábio Batista, diretor de gestão da Rede Smart.  
 
O grupo Martins criou a bandeira Smart com a intenção de ajudar seus clientes a enfrentar as 
grandes cadeias de supermercados. Ao aderir à marca, o que pode ser feito sem que o 
supermercadista tenha de desistir de seu nome, os pequenos comerciantes ganham escala e 
conseguem diluir custos. O Martins também possui seu banco, o Tribanco, que, além de 
conceder linhas de crédito aos supermercadistas, começou também a emitir cartões para 
financiar os consumidores finais dessas lojas.  
 
Com a bandeira Smart, o grupo atacadista no sistema de entrega conseguiu ainda uma outra 
vantagem. A empresa colocou um pé no varejo, protegendo assim a sua clientela do assédio 
dos atacadistas de auto-serviço, que possuem uma rede de lojas.  
 
A disputa neste mercado acirrou-se com o avanço de grandes empresas, como o Atacadão, o 
Makro e o Wal-Mart, que possui duas bandeiras de atacado, o Sam's Club e o Maxxi, rede 
comprada do Sonae na região Sul. O Atacadão foi colocado à venda e deve mudar de dono 
ainda neste ano.  
 
O mercado de baixa renda vem atraindo cada vez mais a atenção das grandes varejistas. O 
Carrefour, por exemplo, deslanchou em São Paulo a bandeira Dia%, modelo de supermercados 
"hard discount" trazido da Espanha. Mesmo o Wal-Mart está testando no Nordeste a bandeira 
Balaio, uma rede de pequenos supermercados localizados em áreas pobres.  
 
Segundo Batista, foram convertidas mais de uma loja por dia para bandeira Smart em 2005, 
quando 400 novos estabelecimentos aderiram à marca. 
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