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O que os outros estão fazendo
O que acontece no nosso mundo

Querida, encolhi as crianças

E

ste foi o título de um famoso ﬁlme de ﬁcção lançado em 1989.
É sobre um cientista que desenvolve
uma máquina que, acidentalmente,
faz seus dois ﬁlhos encolherem de
tamanho. Além deles, também encolhem, sem querer, dois meninos
da vizinhança e todos ficam do
tamanho de insetos.
Hoje em dia o que é real e não
ﬁcção é que todos os formatos de
loja, seus vizinhos e parentes estão
encolhendo.
Falo dos hipermercados, dos
supermercados, dos atacados,
dos shoppings, enﬁm, todos estão
querendo ir ao encontro, aos desejos de praticidade, comodidade
e velocidade que é o que o consumidor quer.
Recessão, inﬂação em queda (já
está subindo um pouco), crise mundial, novos hábitos de consumo,
novos hábitos de vida, diminuição
do tamanho da família, crescimento das residências unipessoais (um
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só morador) já próximas há sete
milhões só no Brasil, na verdade
foram todas essas e mais algumas
razões que ﬁzeram com que, nos
últimos oito anos, no mundo inteiro
(ou quase), os diversos formatos de
loja de alimentação encolhessem
de tamanho.
Recentemente foi inaugurada
uma loja no Brasil, um atacado de
conveniência ou vizinhança, chamado Supeco, m2 com 1.500 m2,
contra cerca de 7.000 dos atacados
em autosserviço misto, tipo Assaí
ou Atacadão para ficar com os
nomes mais conhecidos. Com este
formato já há uma rede muito bemsucedida nos Estados Unidos chamada Smart&Final. Opera 241 lojas
com vendas anuais de mais de dois
bilhões de dólares. É, no entanto, loja
mais bem layoutizada e com melhor
nível de exposição e apresentação
do que os nossos “atacarejos”.
No formato hipermercado já de
longa data não são mais feitas lojas

como as antigas com 10.000 metros quadrados de área de venda
e 60 a 80 check-outs. Na verdade
ultimamente é raro novos hipermercados de qualquer tamanho.

Supermercado como
um nome genérico
Usemos o formato supermercado
como nome genérico para explicar
melhor este encolhimento. O vitorioso supermercado surgiu em 1930,
em Long Island, nos Estados Unidos.
Hoje, são vários os formatos
de supermercado ou derivações
desse pioneiro.
Este formato pioneiro vamos
chamar de supermercado tradicional, um moderno varejo alimentar
que se espalhou pelo mundo com
uma área de venda entre 800 m2
e 2.500 m2 e com um bom poder
de atração. É o mais antigo e ainda
atual abastecedor de alimentos.
A superloja, uma realidade

americana, com toda a sua necessidade de grandeza, tem cerca de
3.500 m2 forte participação dos
perecíveis e uma vasta linha de
não alimentos, sem chegar perto
da linha de um hipermercado.
Daí para frente todas as variações do supermercado tradicional
encolheram de tamanho nos últimos anos.
O supermercado compacto
é próprio para atender bairros e
pequenas cidades do interior. Com
seus 300 m2 a 800 m2 e uma linha
de 6 mil itens é a loja de vizinhança,
da compra semanal e ainda um possível abastecedor para seu público.
Para famílias mais abastadas
e exigentes, quanto à qualidade, linha especial de produtos e
serviços diferenciados, surge o
supermercado gourmet com uma
área média um pouco menor que
o tamanho do tradicional. No Brasil, os exemplos conhecidos em
São Paulo são o Santa Luzia e as
lojas do St Marche. No exterior os
primeiros nomes que vêm à nossa
memória é o famoso Whole Foods
nos Estados Unidos e na França o
Le Bon Marche. Entre esses supermercados especializados, cresce
no Brasil a importância de lojas focadas em frutas, legumes e verduras. São genericamente chamadas
de hortifrúti, com área de venda

encolhida para
uns 800 metros
quadrados. Operam
também uma pequena
linha de mercearia.
Daí para frente o tamanho
continua encolhendo mais ainda
e surge o afrancesado supermercado de proximidade (Proximité
em francês). Este chega até 400
m 2 de área de venda com linha
reduzida de produtos, cerca de 4
mil itens. Muito adequado à sua
vizinhança, seu quarteirão e com
pouco poder de atração. Seu forte
está na localização próxima a seu
publico-alvo. É bom para compras
emergenciais, podendo ser um
pouco abastecedor para pequenas
famílias e residências unipessoais.
Pode também ser chamado pelo
seu apelido britânico de Urban
Store. No Brasil as bandeiras mais
conhecidas dessas lojas são Minuto Pão de Açúcar e Minimercado
Extra, operando mais de duas
centenas de lojas. No exterior, as
mais conhecidas dos brasileiros
são Walmart Express, Dia Market,
Carrefour City, Spar, entre tantos
outros. Este é um formato vitorioso
na Europa e no Oriente.
O encolhimento chega a seu
extremo com as lojas localizadas
preferencialmente em postos de

gasolina e denominadas
de loja de conveniência
que são um total sucesso
nos Estados Unidos, onde
operam cerca de 150 mil lojas.
No Brasil, esse formato ainda
esta engatinhando, procurando
encontrar sua melhor proposta
e, portanto, com uma baixa taxa
de crescimento. Falo das lojas de
postos de gasolina, pois fora deles
nós temos no País a melhor e mais
vitoriosa loja de conveniência, na
verdade 50 mil delas, que são as
nossas completíssimas padarias
em autosserviço.
E vamos nos lembrar do recéminaugurado Carrefour Express que
procura ser de proximidade, mas
tem muito mais características de
loja de conveniência, ou pode ser
uma mistura dos dois formatos.
Bom, parece que eu quero ser
muito preciso e os formatos de
loja atualmente são tantos e tão
próximos que começa a ser difícil
esse preciosismo.
E aí, para onde vamos? As lojas
ficarão pequenas, encolhidas ou
voltarão ao normal em alguns anos.
No filme todas as crianças
voltaram ao normal. Com certeza
isso não vai acontecer no varejo alimentício. A tendência será sempre
de adequação aos consumidores e
seus desejos e necessidades. Portanto, estará sempre evoluindo e
se adaptando.
Voltar ao normal está fora de
cogitação, até porque eu não saberia dizer a vocês o que é normal
no nosso ramo.
Diretor da consultoria Ascar&Associados
Consultor de Varejo da Abras

a todos vocês que vêm prestigiando
esta coluna, com sua atenção
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